
Na letošní Ceny ministra kultury v oblasti audiovize FITES navrhl dvě filmařky
Kristinu Vlachovou a Věru Chytilovou in memoriam. 

Spolupracovaly spolu na celovečerním hraném filmu s nadčasovým tématem 
Hra o jablko (1976 Krátký film Praha). Ceny budou předány 29. října. 
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Milí členové a přátelé FITESu, 
význam digitálního restaurování filmů si v posledních letech uvědomujeme o to naléhavěji, oč
větší nebezpečí starším celuloidovým snímkům hrozí. Nejen lidé z branže, ale také diváci, kteří

mají film rádi, s obavami sledují stárnutí a chátrání
mate riálu. Proto také správně říká kameraman prof.
Jaromír Šofr, že „digitalizace je znovuzrození filmu.“
Profesionálové z růz ných filmových oborů, institucí 
a organizací, FITES nevyjí maje, o toto znovuzrození
aktivně usilují. Aktuální a pro film skutečně existenční
téma koncepčně analyzoval prof. Marek Jícha

v minulém čísle Synchronu, stalo se obsahem letošní FITES PARTY a Master Class prof. Jaromíra
Šofra na karlovarském filmovém festivalu a bylo předmětem řady zásadních diskusí na různých
profesních úrovních. O konkrétních činech (i slibech) v této oblasti nemluvě. Věnujeme mu hodně
místa i v tomto čísle našeho časopisu. 
Přiznáváme však, zpočátku jsme netušili, že digitalizace je nejen potřebné a aktuální, ale i ožehavé
téma. A že vedle plodné pracovní aktivity zainteresovaných a zájmu široké veřejnosti probudí
tolik kontroverzních názorů, polemik a vzrušených vystoupení. Nicméně tomu tak je; protože
se domníváme, že diskuse může přispět nejen k tříbení názorů, ale zejména k tvůrčím činům,
dáváme jí prostor i na půdě naší organizace a časopisu. A především se nabízíme jako prostředník
debat všech zúčastněných stran u kulatého stolu. 
V zápalu práce i debat jsme si málem nevšimli, že léto zatím zdárně prokličkovalo vesměs
úspěšnými a hojně navštívenými filmovými festivaly, příjemně se pozdrželo u několika pěkných
českých filmových premiér (Krobotova Díra u Hanušovic, pohádková operka Zdeňka a Jana
Svěrákových Tři bratři, dokument Olgy Sommerové Magický hlas rebelky) a míří k Přelouči. Tam
se v září uskuteční předávání Cen Františka Filipov ského za tvůrčí činy v dabingu, na jehož pří -
pra vě se FITES podílí. V průběhu uplynulých týdnů naše organizace vedle aktivního podílu na
„digitální“ diskusi sestavila porotu pro ceny Trilobit, zpracovala a vydala několik význam ných
dokumentů (např. společně s ARAS a AČK veřejnou výzvu Za svobodu ukrajinského režiséra Olega
Sencova, vězněného v Moskvě, a za zachování celistvosti Ukrajiny), připravuje návrh FITESu na
členy Rady Státního fondu kinematografie aj. V Berouně opět chystáme na leden příštího roku
slavnostní předávání Trilobitů, připravujeme tvůrčí diskuse a další aktivity. Můžete se o nich dočíst
v rubrice Ze života FITESu i na našich webových stránkách. 
Na závěr dovolte, abychom za všechny naše členy a jistě i za širokou filmařskou obec i diváky
popřáli dvěma dámám českého dokumentu k narozeninám: naší bývalé předsedkyni,
dokumentaristce Olze Somme rové a Heleně Třeštíkové. Máme zpoždění – příslušná data připadla
na léto; Olgo a He len ko, promiňte nám to, plán čísel Synchronu nepočítá s jubilei. O to upřímněji
vám oběma přejeme zdraví a tvůrčí síly pro nové projekty. Ke kulatinám přejeme i režisérovi Janu
Švankmajerovi.
Všem vám pak přejeme krásný podzim a radost z dobré úrody (nejen) jablek, švestek a vína.
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Pozvánka na 73. Čtvrtletník FITES
kulatý stůl DIGI/REST

s tématem 

digitální restaurování a zpřístupňování českého filmového fondu

16. 10. 2014, čtvrtek, 10.00 – 15.00 hod.

Velký sál kina Světozor – Praha 1, Vodičkova 41
Čtvrtletník bude  mít poněkud netradiční formu kulatého stolu

s přednesenými příspěvky, představením metodik, prezentacemi 
a ukázkami, na které naváže moderovaná diskuse. Cílem Čtvrtletníku

je osvěta a zprostředkování dialogu v relativně novém oboru. 
Jsme připraveni pomoci nalézt cestu k důstojné prezentaci 

a zpřístupnění českého filmového dědictví.
www.fites.cz https://www.facebook.com/fitescz
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Martin Vadas, předseda výkonného výboru  
Pracoval jako kameraman, režisér, dramaturg, či jako producent na více než šedesáti filmech. V roce 1980
absolvoval obor filmový a televizní obraz na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze
(FAMU), absolventský celovečerní hraný film Evžen mezi námi natočil společně s Petrem Nýdrlem a Janem
Krausem. Brzy po premiéře v kině Klub na semináři profesora A. M. Brousila v r. 1980 byl film zavřen do
trezoru na deset let. V letech 1980 – 2002 působil na FAMU jako pedagog katedry dokumentární tvorby,
po roce 1990 i jako zástupce vedoucího katedry. V roce 1992 byl poradcem ústředního ředitele 
a šéfredaktorem Redakce zpravodajství ČST. Do jeho filmografie patří například dokumentární film Země
bez hrdinů, země bez zločinců…, ČT 1996, Cesty do nebe, Martin Vadas 1996, dokument Pravdě podobný
příběh Vladimíra Hučína  - ČT 2006 či unikátní rekonstrukce procesu s Miladou Horákovou a spol. –
dokumentární série Proces H – 10 x 52 min. ČT 2009. Je též režisérem pětadvaceti dílů zábavně-satirické
hrané televizní série Dvaadvacítka v hlavních rolích s Josefem Hrubým, Janem Krausem a Jiřím Ornestem
– ČT 1997 – 1999. V roce 2012 ztvárnil pátou hlavní roli kpt. Jurečky ve filmu Strach (Little Secret - 2013)
kameramana Štěpána Kučery a režiséra Martina Krejčího, kterého poznal ještě jako studenta dokumentu
na FAMU. Nedávno – po třiadvaceti letech – dokončil dokument Nízká Vysoká hra o propagandě za
normalizace – 86 min. ČT a Martin Vadas 2014.

Martin Vadas je členem FITES od roku 1990, v letech 2000 až 2001 byl členem VV FITES, od roku 2012 působil jako místopředseda VV
FITES a v roce 2014 byl zvolen předsedou VV FITES. Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Vadas
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milí příznivci a podporovatelé FITESu,
děkuji za milá blahopřání ke zvolení do čela
Českého filmového a televizního svazu
FITES, který si od ledna podle občanského
zákoníku a náhradní červnové volební valné
hromady píše za jménem „z. s.“ (zapsaný spo -
lek). Přeji si, abychom byli dělným spolkem.
Některá přání byla doprovázena vyjádřením
nadějí na dostatek sil a vizí. Vize je údajně
nejpotřebnější. Vizemi bombarduji výkonný
výbor celkem bez problémů, ale se silami už
to není, jak bývalo. 
Děkuji všem za důvěru i naděje, které valná
hromada vložila na bedra členů nového
výkonného výboru, když redukovala počet
jeho členů na 9. Jakoby si naši členové
hlasující na valné hromadě mysleli, že s po -
kro čilejším věkem zvládneme více práce než
dřív (?). Musím vás ujistit, že nezvládneme.
Budeme se snažit naplňovat smysl existence
našeho spolku, tak nadčasově vyjádřený
v platných stanovách, ale přírodní zákonitosti
asi nezměníme. Ke všem dobrým nápadům,
které zazněly na valné hromadě i na
výkonném výboru, budeme potřebovat aktivní
pomoc a účast vás členů. Plnění členských
povinností, zejména placení členských
příspěvků je pouze základní podmínkou
pro existenci našeho spolku. Ptejme se, co
dělá FITES pro své členy a audiovizuální
profese obecně, ale zamysleme se také nad
tím, co mohu udělat já a co udělá každý filmař
pro svoji stavovskou organizaci?  FITES má
šanci přežít a naplňovat své poslání jen

tehdy, bude-li živým, otevřeným a komu -
nikujícím společenstvím. O to chceme ve
výkonném výboru usilovat. Máme k tomu
nyní i několik moderních prostředků –
facebook, nové webové stránky www.fites.cz,
Synchron i další komunikační prostředky.
Nemusí jít pouze o jednostrannou komu -
nikaci, těšíme se na vaše podněty, návrhy a
osobní zapojení do činnosti. 
Stav naší kinematografie (i v audiovizi vůbec)
bude záviset nejen na talentu a skvělých
nápadech tvůrců, ale též na podmínkách pro
tvorbu, na kvalitě a kompetenci organizátorů
a organizací, které pro ni tyto podmínky
vytvářejí. Zanedlouho budeme navrhovat

kandidáty na členy Rady Státního fondu
kinematografie. Jde o důležitou věc. Víte-li o
významných osobnostech z oboru, které by
podle vás měly pracovat v radě, nebo i
v dalších radách a funkcích, navrhujte tyto
kandidáty výkonnému výboru, aby je zahrnul
do kandidátky FITES. Zajímejme se i u
politiků, kteří nás zastupují ve sněmovně, zda
o návrzích FITESu vědí a jak je hodlají
prosazovat. Napište o tom do Synchronu,
nebo na web. To může udělat každý z nás,
každý občan. Ujišťuji vás, že sil na za stu -
pování zájmů filmařské rodiny i veřejného
zájmu v oboru audiovize není nikdy dost.
Proto bychom měli síly spojovat. Budu a
budeme rádi za každou pomoc i radu. Za
zcela klíčové pokládám zapojení mladších
kolegů do práce ve FITESu. Není to úkol
pouze pro devět členů výkonného výboru, ale
přičinit se může každý člen, každý filmař, stačí
se rozhlédnout po svém okolí a přivést
mladou krev, vymýšlet aktivity, které zaujmou
naše mladé kolegy, aby si uvědomili, že o
podmínky pro audiovizuální tvorbu i kvalitu
veřejné služby v televizi a jinde, je třeba se
starat. Sám si nepřipadám jako rozený
předseda, bafuňář, rád se věnuji mým blízkým
i vlastním projektům a spolupráci s tvořivými
kolegy. Ve FITESu s jeho úctyhodnou tradicí
se tak cítím spíše jako převozník, jehož
úkolem je hledat, najít a zapojovat mladší
kolegy, kterým bychom mohli neumazanou
a nepřevrženou bárku FITESu generačně
předat s dobrým jménem, nepolámanými
vesly i s kormidlem. Martin Vadas
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Slůvko předsedy

Nový výkonný výbor FITESu
Představujeme členy nového výkonného výboru FITESu.
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Vlastimil Venclík, místopředseda
Dramatik, scenárista, režisér a herec. V roce 1966 začal studium oboru filmové a televizní režie na FAMU,
ale kvůli rozporům obsahu jeho autorského filmu Nezvaný host s teh dejším okupačním režimem musel
fakultu opustit a přes dvacet let pracoval ve zdra votnictví. Teprve později se začal prosazovat jako dramatik,
scenárista a příležitostný herec. Po roce 1989 režíroval některé své scénáře a hry. Byl spoluautorem projektu
společnosti CET 21, která získala licenci na vysílání soukromé televize. Natočil filmy Nezvaný host, Svatební
noc, Národ sobě, Muž a žena, Silvestrovské představení.  Z tele vizních her: Domácí představení, Společenská
hra, Nůž pro všechno, Víc než případ aj.  Podílel se na seriálu Pomalé šípy, natočil dokumentární seriál
Zprávy o stavu společ nosti (Zpráva o životě a smrti mého syna, Zpráva o strachu a násilí, Zpráva o stáří
a osamělosti atd.). Je mj. autorem divadelních a rozhlasových her, např. Šťastná rodina, Do třetice všeho
dobrého, Dušičky, Erotikon, Strážný anděl.  Jako herec se objevil v řadě českých filmů (Pasti, pasti, pastičky,
Bumerang, Malostranské humoresky, Něžný barbar. 

Kristina Vlachová
Režisérka – dokumentaristka, která většinu své profesní dráhy po roce
1989 věnovala odha lování a popisování zločinů totalitních režimů.
Její vizitku přinášíme na jiném místě časopisu (v souvislosti s návrhy
FITESu na Ceny mi nistra kultury).

Jaroslav Černý, místopředseda
Filmový dokumentarista, spisovatel, publicista. Vystudoval scenáristiku
a dramaturgii na FAMU, za totality však nemohl z politických
důvodů najít zaměstnání, živil se na volné noze mj. jako fotograf. Po
roce 1980 externě pracoval pro Krátký film a pro Českoslo venskou
televizi, po roce 1990 režijně spolupracoval s TV NOVA (Občanské
judo, Na vlastní oči). Většina jeho dokumentární tvorby pro ČT se týká
kultury a umění. V České televizi natočil řadu dokumentů zejména o
výtvarnících a byl spolutvůrcem kulturního magazínu  Artmix. Ve své doku mentaristické tvorbě se obecně
významně věnoval výtvarnému umění a českým výtvarníkům. Pro ČT natočil také dokumenty o předávání
cen FITES Trilobit. Vedle filmařské a publicistické činnosti vydal šest knih beletrie: I chlapci někdy pláčou,
I hoši někdy pláčou, I mladí muži někdy pláčou, I blbci někdy pláčou, Bú, znělo dolinou a Úsměv, prosím.
Jaroslav Čer ný je dlouholetým členem FITES a místo před sedou výkonného výboru.

Ivan Biel, místopředseda
Filmový režisér, scenárista a producent. V roce 1976 emigroval do Velké Británie. Řadu let působil například
v britské BBC a byl též pedagogem dokumentu na London International Film School. Po návratu do České
republiky byl vedoucím pedagogem Vyšší odborné školy publicistiky v Praze. V sou časnosti se věnuje
dokumentaristické tvorbě. Ivan Biel je od roku 2011 místopředsedou FITES. 

Václav Čapek
Člověk spjatý s filmem i médii, především televizí. Jeho poněkud rozšířenou „vizitku“ – vzhledem
k významnému životnímu jubileu – přinášíme na jiném místě časopisu.

Jana Tomsová  
Producentka. Absolventka FAMU.  1975–91 Filmové studio Barrandov
– zakázkové filmy pro zahraničí z Německa a Francie s režiséry např.
F. P. Wirth, Wolfgang Staudte, Margaretta von Trotta, Andrew Birkin,
Jiří Weiss. Pomocná režisérka filmu Marta a já, režie Jiří Weiss (kopro -
dukce Německo-Francie, 1998).

Od roku 1994 působí jako producentka a ma jitelka společnosti Studio Fáma 92.
Zásadní tituly: Zapomenuté světlo r. V. Michá lek (1996), ceny domácí i zahraniční,  ČFTA vyslala do
soutěžního klání o Oscara, Smutek paní Šnajderové, koprodukce ČR/Al., zahra niční ocenění: za Albánii
účast na Oscarech 2009; Karu Suda-Medvědí srdce, kopr. Eston sko/Německo/Rusko/ČR – nominován na
ce nu Evropské akademie (za kameru); produk ce a režie dokumentu Historik Josef Pekař – čestné uznání
FITES.
Výkonná producentka Kytice, režie F. A. Bra  bec, výkonná producentka pro zahraniční televizní celovečerní filmy. Garantka a lektorka filmového
semináře Cevro Institutu v Praze. Členka APA, Česko-estonského klubu.
Proč pracuji ve FITESu? FITES má nezastu pitelnou úlohu v audiovizuálním prostoru. Ve smyslu jeho stanov, které cítím neměnné od založení
v roce 1965 po současnost, „… podněcuje trvalou výměnu názorů v české nejen audiovizuální kultuře a podporuje postupy směřující ke
vzniku umělecky a eticky hodnotných děl a kultivaci audiovizuálního prostoru“. 
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Poté Martin Vadas informoval přítomné o

odeslání „Otevřené výzvy Českého filmového

a televizního svazu FITES, z. s., Asociace reži -

sérů a scenáristů –   ARAS a Asociace čes kých

kameramanů – AČK „Za svobodu ukrajin -

ského režiséra Olega Sencova, vězněného

v Moskvě, za zachování celistvosti Ukrajiny“

představitelům České republiky (dokumenty

v plném znění viz rubrika Ze života FITESu).

Poté prof. MgA. Marek Jícha, president AČK,

představil hlavní téma setkání filmařů:

restaurování archivních filmů a digitalizace.

Seznámil účastníky setkání s iniciativou

AČK, s níž se rozhodla oslovit celou odbornou

filmovou a televizní veřejnost. Navrhuje se v

ní obrátit se na ministra kultury, aby zadal

Národnímu filmovému archivu úkol připravit

a registrovat 200 nejlepších vybraných českých

filmů do statutu Národních kulturních památek.

Účastníci FITES PARTY tuto kameramanskou

iniciativu vesměs podpořili a VV FITESu se jí

bude zabývat na nejbližším zasedání. Filmaři

hodlají vypracovat společný text, který by byl

předložen jako podnět široké odborné filmové

veřejnosti a ministru kultury ČR. 

Marek Jícha upozornil, že prohlášení

kvalitních českých filmů za národní kulturní

památky by prospělo zařazení filmového

umění a slavných českých filmů mezi ostatní

kulturní klenoty v majetku Českého státu.

Filmové umění si vzhledem k tomu, jakou

měrou proslavilo české umění na celém

světě, takovou pozornost a péči jistě zaslouží. 

Martin Vadas v této souvislosti připomněl, že

v rámci 49. Mezinárodního filmového

festivalu Karlovy Vary uspořádala Asociace

českých kameramanů ve spolupráci se svými

partnery 5. července 2014 odborný Master

Class prof. Jaromíra Šofra, který názorně

představil problematiku restaurování a digi -

talizace. Kameraman Šofr zde zasvěceně ko -

men toval promítané ukázky nekvalitních

digitalizací filmů režiséra Jiřího Menzela

Konec starých časů, Postřižiny a Rozmarné

léto. Poukázal na skutečnost, že některé

„digitalizace“ byly v minulých obdobích

pro ve deny mimořádně nekvalitně, neodborně,

v nevhodném formátu a bez dohledu a sou -

hlasu jejich autorů. Prof. Šofr rovněž na FITES

PARTY zdůraznil nutnost tento nedobrý stav

digitálního zpřístupňování českých filmů

změnit. „Digitalizace je znovuzrození filmu,“

připomněl aktuální důležitost tématu.

O situaci digitalizace na Slovensku hovořil

Mgr. Štefan Vraštiak, filmový historik a před -

seda Slovenského filmového zväzu. Promluvil

zde i ing. Petr Šikoš, předseda správní ra -

dy Nadace české bijáky, která financovala

dosavadní restaurování a digitalizaci českých

filmů. Zdůraznil, že „není účelné digitalizovat

rychle a za každou cenu v co největším

počtu,“ ale důležitost spatřuje v koncentrování

se na kvalitu a zapojení veřejnosti – Národ

sobě.

Režisér Martin Vadas položil opakovaně se

vracející otázku: Co je film? „Ptejme se, zda

je odpovědné při dnešních technologických

možnostech vydávat za film i takové
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Jakub Bouček
Producent, publicista, dlouhodobě se věnuje produkci audiovizuálních materiálů v ze jmé na v oblasti
reklamy. Od roku 2002 do roku 2008 působil jako šéfredaktor publicistiky a později jako programový
ředitel Rádia Akropolis. Od roku 2008 se věnuje především podnikatelské činnosti v oblasti produkce
audiovizuální reklamy. Byl také autorem reality show Stroskotanec (STV), producentem pořadů CHEAT
(TV Óčko) a Mobil Magazín (TV Public). Publikuje na serveru RadioTV.cz, nebo v měsíčníku Strategie.
V článcích se věnuje problematice elektronických médií a PR. Je členem výkonného výboru FITES. Mimo
aktivity v rámci FITES působí v nezis kovém sektoru jako předseda Naproti všem, z. s., tedy spolku
rozvíjejícího kulturní aktivi ty pro zrakově handicapované a spolku His to  rie, Dokumentace, Fortifikace,
který se vě nu je dokumentování armádních aktivit, včetně aktivit cizích armád na našem území mezi lety
1945 a 1990.

Digitalizace je znovuzrození filmu, řekl na FITESPARTY 
Jaromír Šofr
V rámci 49. MFF KV se 8. července 2014 na terase hotelu Thermal uskutečnila tradiční FITESPARTY. Tentokrát jsme ji pořádali
spolu s Asociací českých kameramanů, Asociací filmových střihačů a střihaček a s Na dací české bijáky. V úvodu předseda FITES, re-
žisér Martin Vadas připomněl, že před dvěma dny v USA zemřel filmař českého původu Petr Nýdrle, režisér, kameraman a produ-
cent, bytostný filmař, který v mimořádné konkurenci uspěl i v USA jako málokterý český exulant. Účastníci FITES PARTY k uctění
památky Petra Nýdrleho drželi minutu ticha.

Marek Jícha

Česká televize na FITESPARTY

zleva: Bohuslava Holubová z ČT, Jiří Borovička z ČTK a ředitelka
Filmového centra ČT Helena Uldrichová
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zhůvěřilosti, jejichž ukázky jsme na Master

Class Jaromíra Šofra mohli shlédnout jako

příklady nevhodných „digitalizací“ šířených

na různých nosičích, dokonce bez autorizace

žijících autorů. Vnímání takových „produktů“

dnešní mladou generací je často negativní a

na hony vzdálené od prožitku filmového

diváka v premiérových kinech v době vzniku

těchto filmů.“ Martin Vadas upozornil na

nebezpečí diskreditace „filmu“ u diváků, kteří

si často neuvědomují, že dnes v televizi, na

internetu i ve školách, na tabletech a jinde se

nedívají na film, ale často na pouhé „infor -

mativní náhledy“ rozličné úrovně a formátů

Betacam, HD, VHS, DVD apod., které jsou

často daleko pod úrovní původního 35 mm

filmu a s kvalitou plnohodnotného zážitku

filmového představení mají jen málo společ -

ného. „Takovou ‚digitalizaci‘ ve spojení se

slůvkem „film“ by mohli diváci právem po -

va žovat za jistý druh podvodu, který je na nich

páchán a mohl by pohřbít kouzlo a přitažlivost

kinematografie jako takové. Je jen otázkou

času, kdy i právní stát bude – podobně jako

např. auta s přetočeným tachometrem –

hodnotit takové výrobky jako podvod," řekl

Vadas. 

V následné diskusi prof. Jaromír Šofr odmítl

argument některých kruhů z NFA, které

tvrdí, že „autory nelze připustit k digitálnímu

restaurování jejich filmů, neboť mají tendenci

si svůj filmový obraz po padesáti letech vylep -

šovat.“ Zdůraznil, že kameramani mají vzdě -

lání, znalosti, dovednosti a uměleckou profe -

sionální praxi, ve které pra cu jí dnes a den ně

na světlotonálním řešení filmového obrazu a

jeho vyrovnání v rámci zachování kontinuity

obrazového vyprávění a tuto způsobilost

jsou připraveni uplatnit i v rámci restaurování

filmů. Poukaz na „vy lepšování“ je nepocho -

pením těchto principů.

Podporu digitalizační metodě za přítomnosti

autorů vyjádřili v diskusi režisér Ivan Fíla,

střihač Matouš Outrata, místopředseda

Asociace filmových střihačů a střihaček

(A.F.S.) a další. 

Situaci digitalizace v Německu účastníkům

FITES PARTY popsali Ulrich a Erika Gregorovi

z Berlína. Profesoři FAMU Marek Jícha a Jaro -

mír Šofr ještě připomněli, že výzkum NAKI

AMU/NFA byl otevřen v roce 2013 a má za

sebou již jeden a půl roku plodné práce.

Výzkumný tým pracuje na objednávku a pro

potřeby Ministerstva kultury České republiky

a přináší již první výsledky. Jednou takovou

metodickou ukázkou bylo zrestaurování

filmu Ostře sledované vlaky oscarového re -

ži sé ra Jiřího Menzela, která byla předvedena

5. července 2014 pod patronátem MFF

v Karlových Varech, kde se konala slavnostní

premiéra nově zrestaurované digitální kopie

filmu před plně obsazeným sálem se 1400

diváky. Projekce byla důkazem, že kvalitní

digitalizací, v rozlišení 4K vyrobenou pod

dohlednem profesních autorských asociací,

můžeme i u nás nastavit laťku filmového

restaurování. A posunout ji na světovou úro veň.

Způsob práce restaurátorů, který vede k ta -

kovým výsledkům, se jmenuje Metoda digi -

tálně restaurovaného autorizátu – DRA.

(Pozn. red.: její principy i stručné shrnutí Prof.

Šofra uvádíme na str.10) Film Ostře sledované

vlaky byl prvním restaurovaným filmem,

který splňuje všechna přísná kritéria DRA

digitalizace. Po dokončení výzkumného pro -

jektu bude možné takto digitalizované filmy

certifikovat a uznat tak novou digitální podo -

bu filmů jako jejich nový originální zdroj.

Takový způsob převodu filmového obrazu

scanováním z negativu 35mm filmových

pásů je nutností, vzhledem k tomu, že dnes

jsou již téměř všechny kinosály vybaveny

digitálními projektory. Nedošlo-li by k poctivé

digitalizaci vybraných filmů, staly by se

nejlepší české filmy pro nové generace

diváků kulturními statky zcela neznámými.

FITES PARTY měla slušnou účast, počasí i

nálada přítomných byly vlídné, vlhkost

vzduchu i teplota nápojů přiměřené.

mv

Synchron 3/2014

Členka Rady SFK Zuzana Kopečková

Slovenský filmový žurnalista a historik Štefan Vraštiak

Střihačka Ivana Kačírková

Jana Tomsová v živé debatě

Jaromír Šofr

zprava: Nestor české filmové žurnalistiky Jan Svoboda a novinář
a filmový kritik Jaromír Blažejovský
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Porota dalšího ročníku cen FITESu za
mimořádné počiny ve filmové a televizní
tvorbě TRILOBIT zahájila činnost.
Pracuje ve složení:

Organizace:
MgA. Zdena Čermáková, produkce porot

Absolventka FAMU, pro-
 duk č  ní, výkonná ma-
nažerka FITES 

Mgr.Art. Andrea Borovská, koordinátorka
dětské poroty

Výtvarnice, pedagog
obo ru kresba – malba
na ZUŠ Václava Talicha
v Berou ně, zástupce
ředitelky školy.
Studia: SOŠV Holla-
rovo náměstí v Praze,

UMPRUM Praha obor grafický design u
prof. Z.Zieglera, studijní stáž na Accademia
delle belle Arti Florencie,
Společnice a výtvarnice grafického studia
MachArt.
Věta k Trilobitu: K Trilobitu jsem se dostala
blíže v roce 2005, kdy jsem jako výtvarnice
předkládala do soutěže na logo Trilobit ně-
kolik svých návrhů.
Vybráno bylo logo, které se používá dodnes
a jehož autorem je můj muž a společník
z atelieru Kameel Machart. Až do roku 2014
jsem sledovala Trilobit z povzdálí z pozice
diváka a návštěvníka slavnostního předávání
cen Trilobit.
V řijnu 2014 jsem byla oslovena, abych se
stala koordinátorkou nově vzniklé dětské
poroty, která uděluje cenu Berounský med -
vídek. Práci s dětmi a umění se věnuji jako
pedagog výtvarného oboru na ZUŠ V.Tali-
cha, která  poskytla i zázemí pro promítání
soutěžních snímků dětské porotě.Tímto jsem
byla plně vtažena do dění okolo Trilobitu 
a nyní jsem začala i vyhlížet pořady pro děti,
které by si zasloužily nominaci na cenu Be-
rounský medvídek.
Na práci s dětskou porotou už se moc těším.

Členové dospělé poroty

MgA. Ivan Biel 
Režisér, producent, pe-
dagog, pracoval ve Vel -
ké Británii do r. 2004,
poté v České republice.

prof. PhDr. Vladimír Just, Csc.
Teatrolog, divadelní a
mediální kritik, ese-
jista, autor 20 knižních
publikací a stovek stu-
dií v domácích i zahra-
ničních renomovaných
periodicích, laureát ce -
ny F.X.Šaldy za umě-
lec kou kritiku, v letech

1993 – 2005 učil na FAMU, od 1996 doteď
učí na FFUK, 25 let pravidelně kriticky re-
flektuje televizní tvorbu.

Adéla Komrzýová
Studentka dokumen-
tární tvorby na FAMU.
Loni oceněna cenou
poroty FITES za kapi-
tolu v dokumentárním
pásmu Televizní osla va.

Marek Jícha
Odkaz na:
http://www.ceskam.cz/clenove/jicha-marek

Věta k Trilobitu: Pro
skutečné filmové od-
borníky a autory filmů
v České republice patří
Cena Trilobit vedle
Ceny Andreje Stanko-
viče mezi ty nejpresti-
žnější a současně je
nejobtížnější je získat.

Českého lva může mít každý, ale Trilobita
jen ti nejlepší. Je pro mne tedy velkou ctí být
alespoň v porotě.

Mgr. Jana Paterová
Po absolvování divadel-
ní vědy na Filosofické
fakultě střídavě praco-
vala jako divadelní dra-
 maturgyně a  divadelní
a televizní recenzentka
v celostátních denících
i odborném tisku. Po
lis topadu 1989 nastou-

pila do Československé /tisková mluvčí/
poz ději České televize /vedoucí Střediska
analýzy programu/, pak přešla do Českého
rozhlasu/vedoucí redakce rozhlasových her
a dokumentu/. Nadále se věnovala i recen-
zentské činnosti a dramaturgii / Městská di-
vadla pražská/. V současné době učí na Vyšší
odborné herecké škole, spolupracuje s Di-
vadelními novinami a s Českou televizí
/především na pořadu  Divadlo žije/. Věta 
k Trilobitu: V porotě Cen Trilobit Beroun
jsem poprvé, ale sleduji je pečlivě. Za prvé
je to trochu moje profesionální deformace,
jsem totiž předsedkyní činoherní poroty Cen
Thálie, a tak mě zajímá, jak a komu  jsou
ceny udělovány jinde. Ale především si mys-
lím, že hranice mezi filmem, televizí a di-
vadlem je tak tenká, že každý, kdo se profe-
sionálně zabývá uměním, nemůže sledovat
jen jeden obor.

PhDr. Jan Svačina
Absolvent divadelní a
fil  mové vědy na FF UK,
poté především kritik,
teoretik a publicista, té -
měř třicet let zaměřený
zejména na televiz -
ní produkci a proble-
matiku. 
V letech 2009–12 člen
Rady Státního fondu

pro podporu a rozvoj české kinematografie. 

Roman Vávra
Živí se jako dokumen-
tarista, občasně brousí
do jiných žánrů. 
Trilobit vnímá jako
sobě milou zkameně-
linu.

PŘEDSTAVUJEME POROTU CEN
TRILOBIT BEROUN  2014
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FITES se tradičně angažuje proti nespravedlnostem, 
ať už se dějí kdekoliv na světě.

Věc: Otevřená výzva Českého filmového a te le vizního svazu FITES, z.s., Asociace režisérů a scénáristů – ARAS a Asociace českých kameramanů
– AČK představitelům České republiky: Za svobodu ukrajinského režiséra Olega Sencova, vězněného v Moskvě.  Za zachování celistvosti
Ukrajiny.

Adresováno:
Prezident ČR,
Vláda ČR, 
Ministerstvo zahraničí ČR, 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 
Senát Parlamentu ČR,
k dispozici pro zpravodajství, ČTK, České televizi, Českému rozhlasu a dalším médiím.

V Praze dne 2. července 2014

Vážení představitelé České republiky,
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. společně s Asociací režisérů a scénáristů – ARAS a Asociací českých kameramanů – AČK protestují
proti zcela nedostatečné reakci České republiky na agresi Ruska proti Ukra jině, kterou dle smlouvy tří suverénních stá tů z roku 1994
měly garantovat Spojené státy americké, Velká Británie a Rusko. 
To samé Rusko, které mělo spoluručit za ne závislost a územní celistvost Ukrajiny, v letošním roce násilím anektovalo Krym a destabilizuje
svými ozbrojenci i další ukrajinské regiony a celou oblast.  
V důsledku vlažného postoje České republiky, Evropské unie, Velké Británie a USA vůči představitelům Ruska s nepotrestanou agresí
roste chuť. Rusko se dopouští zločinů i vůči našemu kolegovi – ukrajinskému filmaři. 
Olega Sencova zadržely orgány Federální bezpečnostní služby v květnu na Krymu a Putin ho drží ve vězení SIZO Lefortovo v Moskvě
na základě vykonstruovaného podezření z údajného plánování teroristických útoků na poloostrově. Ve vězení byl mučen a znásilňován,
jak uvedl jeho advokát. FITES, ARAS a AČK se obrací na představitele České republiky, aby před mučením ruského agresora nezavírali
oči, aby se zasadili o osvobození našeho kolegy režiséra. Aby společně s EU a USA se zastali mučených, aby se zasadili o vyšetření incidentu
státního teroru vůči režisérovi Olegu Sencovovi.  Aby zpřísnili symbolické a zatím neúčinné sankce vůči agresorovi, aby přerušili diplomatické
styky s Ruskem a případně přijali i další kroky, které by vedly k návratu Ukrajiny k mírovému stavu z roku 1994. 
Žádáme vás, představitele České republiky, abyste veřejnost informovali, jaké kroky v tomto směru podnikáte a jakých výsledků jste dosáhli.

Prof. MgA. Marek Jícha, president AČK
MgA. Miroslav Adamec předseda ARAS
Mgr. Martin Vadas, předseda FITES

Petici za osvobození ukrajinského režiséra Olega Sencova podepsalo více než 36 000 signatářů, veřejně protestují i představitelé PEN
a další osobnosti. 

FITES byl opět aktivní jako navrhovatel 
významných osobností české kultury na různá ocenění 
Ze zdůvodnění a laudatia Věry Chytilové a Drahomíry Vihanové jsme přinesli v minulém čísle, dnes výčet dokončujeme.

Návrh na Cenu Ministerstva
kultury za přínos v oblasti 
kinematografie a audiovize

Kristina VLACHOVÁ, 
(vl. jménem Mgr. ing. Jana
Slánská se narodila 1944
v Praze, za Protektorátu
Čechy a Mo rava)
scenáristka, dokumenta -
ristka, režisérka a pro  du -
centka, členka výkonného
výboru FITES
V letošním roce jsme

oslavili 70. narozeniny mimořádné osobnosti
československé, české, slovenské a polské
filmové tvorby i České televize. Navržená tak

postoupila do věkové kategorie, která –
vedle její tvorby a celo životních mravních
postojů – ji předurčuje pro ocenění nejvyšší.
Jakkoliv na sebe upozornila již v raném
dospělém věku, až po listopadu 1989 mohla
naplno napřít své tvůrčí síly na témata, která
identifikovala jako podstatná. Rozhodla se pro
dokumentární tvorbu, ve které se zaměřila na
oblast poznání a inter pretaci komunistickou
totalitou poznamenané společnosti. Zpočátku
byla Kristina Vlachová jednou z mála a
v řadě témat i jediná, kdo dokázal prosazovat
projekty, které se mohly kvalifikovaně ohlížet
zpět bez zátěže autora jakoukoliv z forem
kolaborace s minulým režimem. Originální
autorka dokázala své vnitřní zanícení přenést
i na televizního diváka a každá z premiér
jejích dokumentů je mimořádnou událostí.

Kristina Vlachová svou pokornou službou
občanskému poznání a uměleckému proží -
vání zůstává statečnou a nepominutelnou
osobností moderní české kultury. 
„… ani Hitler Miladu Horákovou nedal po -
pra vit. Komunisti ano. Tak jsem se v šesti le -
tech dozvěděla, co to je poprava, a že člo -
věk může za statečnost přijít o všechno, do -
konce i o život. O dva roky později, zatímco
se můj tatínek Jan Slánský neustále snažil
vylovit z houkající rušičky Svobodné Evropy
dobré zprávy, že ‚už to praská‘, učitelé ve
škole se mě, malého dítěte, donekonečna
vyptávali, zdali jsem příbuzná, ‚toho Slán -
ského‘. Zpočátku své dotazy kladli v před -
 klonu, se zcela jiným akcentem pak, když šel
na šibenici. Chodila jsem domů každý den
s pláčem a v noci se budila hrůzou, že můj
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A já ho „naživo“ prvně potkala na akcích
pořádaných nenápadnými kulturními zaříze -
ními, v nichž nás řada, kteří jsme za nor maliza -
ce takzvaně „nesměli“, přežívala nepohodu dík
některým slušným šéfům. Václav Čapek tehdy
uváděl různé soutěže a lokální kulturní pořady,
například hudební, taneční, či na festivalu filmů
pro děti a mlá dež v Ostrově nad Ohří.
Obdivovali jsme jeho konferenciérskou
pohotovost (tehdy se ještě slovo „moderátor“
neužívalo), kultivovanou slovní zásobu, skvělé
jazykové vybavení. A taky osobní šarm a hu -

mor. Vždycky byl a pořád je prvotřídní
profesionál, výtečný společník, dobrý vypravěč. 
Narodil se 12. září 1934 do učitelské rodiny 
a vystudoval češtinu na univerzitě v Olo mouci.
Nějakou dobu učil, pak pracoval v Krajském
domě osvěty, poté nastoupil do televize
v Ostravě. „Vděčím ostravskému televiznímu
studiu za to, že mi umožnila vyzkoušet si skoro
všechno – zpravodajství, konferování, repor -
tová ní, dabing, malé role v ins cenacích…“, řekl
o této eta pě svého profes ního života.
Psal scénáře, připravil a uvá děl spoustu zábav -
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tatínek bude také popraven.“ Historik Jiří Suk
ve své poslední knize Politika jako absurdní
drama: Václav Havel v letech 1975 – 1989 na
str. 79 a 80 mj. napsal:„S omluvou (za pod -
pis provolání ‚Za nové tvůrčí činy ve jménu
socialismu a míru‘ tzv. anticharty – 1977 –
pozn. M.V.) vystoupili pouze herci Jiří Ornest,
Zdeněk Svěrák a Michal Pavlata; ostatní se
k podpisu neradi vracejí, a pokud k tomu
nejsou nuceni veřejným míněním, mlčí…
Podepsat ‚antichartu‘ odmítli zpěvák Vladimír
Mišík, herečka Táňa Fischerová, režisérka (?
– v té době scenáristka – pozn. M.V.) Kris tina
Vla chová. Vlachová pracovala v Krátkém filmu
a po dílela se na právě dokončovaném filmu
Hra o ja blko.  Režisérka Věra Chytilová
‚anti chartu‘ podepsala a odjela s filmem do
USA. Vlachovou z Barrandova vyhodili;
nejprve pracovala v nakladatelství Orbis, ale
odtud ji za nějaký čas také vyhodili kvůli
skrytému zaměstnávání některých chartistů.
Skončila jako vrátná. Dnes hledí na ty, kteří
‚antichartu‘ podepsali, bez shovívavosti:
Připadá mi to neodpustitelné. Všichni přeci
věděli, co pod pisují.“

Návrhy na Státní cenu 
za literaturu 
Zdena Salivarová Škvorecká
Ze zdůvodnění návrhu

Zdena Salivarová Škvorecká
je je významná česká autor -
ka, která se nejen vě no vala
vlastní tvorbě, ale české
literatuře vůbec.
Nápad založit nakladatelství
se zrodil v její hlavě. Tento
nápad byl často přisuzován

jejímu muž, Josefu Škvorec kému. Taktéž i prá -
ce s na kladatelstvím. Avšak provoz naklada -
tels tví řídila a zajišťovala Zdena Salivarová.
Sixty-Eight Publishers vydalo celkem 224 ti -
tulů. Vydávalo díla Vác lava Havla a ostatních
za ká zaných autorů. Bylo to nejvýznamnější
českosloven ské exilové nakladatelství. 

Domníváme se, že tato dáma si zaslouží ob -
div a úctu, české literatuře věnovala maximum,
a to nejen kvalitní vlastní tvorbou, ale i tím, že
vydávala autory, kteří v Československu dlouho
ne mohli publikovat. Pro práci v nakladatelství
mnohdy musela potlačit vlastní autorské am -
bice. Občas žila ve stínu svého muže. Proto pro
ni a hlavně pro samotného Josefa Škvoreckého
bylo velkým potěšením a pobavením, když
jednou někdo vyřknul, že za nejlepší Škvorec -
kého knihu považuje Honzlovou. Z dalších
vlast ních knih Zdeny Salivarové jmenujme
například Nebe, peklo, ráj (1976), Pánská
jízda 1973) nebo Hnůj země (1994).

Životopis
* 21. října 1933, Praha.
V roce 1952 vystudovala dívčí reálné
gymnázium E. Krásnohorské v Praze. Po stu-
 diu se stala členkou Českosloven ského státní -
ho souboru písní a tanců. Jako herečka a zpě -
vačka působila i v divadle Paravan a v La terně
Magice. Působila i ve vokálním Inkognito
kvartetu. 
V letech 1965– 68 studovala Zdena Salivarová
na pražské FAMU, obor dramaturgie.
V ro ce 1969 doprovázela svého muže, Josefa
Škvoreckého, na jeho přednáškovém turné po
USA a z této cesty se již domů nevrátili. Emi -
grovali do kanadského Toronta.
V roce 1971 Zdena Salivarová založila se
svým mužem Josefem Škvoreckým exilové
nakladatelství Sixty-Eight-Publishers, kde
vydávali u nás zakázaná a exilová díla.
Vydali jich více než dvě stě.  

Kateřina Tučková
Ze zdůvodnění návrhu
Kateřina Tučková debutovala novelou
Montespaniáda (2006), je autorkou mnoha
odborných publikací z oblasti českého vý -
tvarného umění. Na pomezí historie a krásné
literatury se pohybuje beletrizovaný životopis
Můj otec Kamil Lhoták (2008). Za román
Vyhnání Gerty Schnirch (2009) obdržela
cenu Magnesia Litera 2010 – Knižní klub –

Cena čtenářů a zároveň byla nominovaná na
Cenu Josefa Škvoreckého, Magnesii Literu za
prózu a Cenu Jiřího Ortena. Tato kniha se
dočkala také vydání v italštině a maďarštině
a u tamních čtenářů se setkala taktéž s velkým
ohlasem.

V roce 2012 vydala román Žítkovské bohyně,
fascinující příběh o ženské duši, magii, ale
především opět o zasuté části naší historie.
Tento román získal Cenu Josefa Škvoreckého
2012 a stal se jedním z nejprodávanějších
titulů roku. V roce 2014 byla úspěšně uve dena
dramatizace tohoto díla na divadelních
prknech ve Zlíně a pro velký úspěch se
uvažuje i o filmovém zpracování.
Autorka tematizuje momenty z české historie,
o nichž by většinová společnost dnes raději
neslyšela – jako je odsun Němců z Českoslo -
venska nebo praktiky minulého režimu. 
I v další rozepsané knize se věnuje věcem 
z naší historie, které zůstaly přehlédnuty nebo
byly tabuizovány, ale které tím, že zůstaly
nevyřčeny, negativně ovlivňují i naši sou -
časnost. 
Nepřehlédnutelný je zájem čtenářů nejen
starší generace, ale především té mladší, což
považuji za hlavní přínos autorky. Sympaticky
čtivou formou předkládá mladé generaci
otázky vzájemného porozumění, osobní
statečnosti, pochopení či nepochopení
několika generací, viny i odpuštění a nechává
na čtenáři, aby se zamyslel a rozhodl, nikoli
aby pouze konzumoval.
Jsme přesvědčeni, že i pro její věk by bylo
velmi správné rozhodnout o jejím ocenění a
dát tak mladým lidem naději a víru, že má
smysl „tvořit“.

Václav Čapek (zcela vlevo) moderoval s bravurou letošní FITE-
SPARTY na téma digitalizace. V tomto okamžiku předal mikrofon
Ulrichu Gregorovi z Německa, vpravo režisér Ivan Fíla

Malá gratulace Václavu Čapkovi ke 12. září 2014
Dovolte začít trochu osobně. Poznali jsme se před mnoha lety – a těch let by bylo ještě víc, kdybych počítala i ty, v nichž jsem ho moh la
sledovat na obrazovce. Po sovětské okupaci se z ní ovšem ztratil.
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O DIGITALIZACI ZE VŠECH ÚHLŮ
Digitalizace je slovo, které je v posledních měsících ve filmové komunitě skloňováno ve všech pádech. Samozřejmě se vyskytují i růz -
né názory na metodiku a možné způsoby provedení digitální restaurace snímků a na to, kdo by se měl na restauraci podílet a být
odpovědným restaurátorem. Mezi odborníky probíhá debata, jejíž konec a shodu mezi jednotlivými názorovými skupinami lze těžko
v nejbližší době očekávat. Čas ale běží. Původní filmový materiál a tak i filmy na něj natočené procházejí čím dál větší zkázou. Všem
by tedy mělo především jít o co možná nejrychlejší zachování a znovu zpřístupnění nejen zlatého fondu české (československé) kine-
matografie. 

Spory se vedou mimo jiné o metodice DRA
(digitálně restaurovaného autorizátu), kterou
v minulém čísle Synchronu představil prof.
Marek Jícha. Odpíchněme se tedy od ní.
Otiskujeme ji tak, jak byla vypracována od -
borníky z AMU a ČVUT.

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA)

Zpracoval kolektiv autorů:

AMU
prof. MgA. Jaromír Šofr
prof. MgA. Marek Jícha
prof. Mgr. Jiří Myslík
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.  

ČVUT
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
doc. Mgr. Petr Páta, PhD.
Ing. Karel Fliegel, PhD.

Úvod
Celou soustavu transformující vstupní
objektivně měřitelnou časově prostorovou
distribuci fotometrických a kolorimetrických
veličin ve snímané scéně na jejich reprodu -
kované hodnoty měřitelné na pro jekčním
plátně by bylo možné popsat hypotetickým
multiparametrickým degradač ním modelem,
vykazujícím silně nelineární a variantní cho -
vání jak v čase, tak i v prostorových souřad -
nicích. Vnitřní struktura tohoto hypotetického
modelu je velice složitá a identifikace jeho
parametrů by byla teoreticky možná pouze
tehdy, pokud bychom měli k dispozici přesně

změřené vlastnosti snímané scény, případně
jejich obdobu v podobě projekce na filmový
materiál v kameře a dále parametry promí -
taného obrazu na plátně, které odpovídají
podání světlotonálního řešení zamýšleným
autory filmu v době jeho vzniku. Jinou
možností jak získat požadovaný model je
popsat jednotlivě veškeré subsystémy, které
byly použity při výrobě referenční filmové
kopie. Vzhledem k tomu, že tyto subsytémy
jsou silně nelineární, záleží při určení
výsledného modelu celé soustavy na jejich
pořadí. Vlastnosti modelu se navíc mění z
důvodu stárnutí materiálu a tento proces lze
popsat jen s velkými obtížemi a i tak je tato
charakterizace značně nepřesná. Polo auto -
matický či plně automatický proces restau -
rování obrazové složky filmového díla by 
z technického pohledu byl možný aplikací
inverzních procesů zachycených multi -
parametrickým degradačním modelem. Řada
subsystémů tohoto modelu patří mezi
neinvertovaletné a rekonstrukce na základě
inverzních postupů tak není vůbec možná.
Když odhlédneme od faktu, že i jen pouhá
aplikace degradačního modelu pro potřeby
restaurace je špatně podmíněným inverzním
problémem, daleko závažnějším nedostatkem
je to, že tento model nemáme k dispozici. 
V nejlepším případě máme pouze fragmenty
tohoto modelu, které ovšem zejména díky
jejich nelinearitě nelze jednoduše aplikovat.
Z výše uvedené analýzy plyne, že pokud
chceme dosáhnout kvalitních výsledků při
restaurování obrazové složky filmového díla,
je nutno degradační model a jeho inverzi

zabezpečit jinými než čistě technickými
postupy, které nahradí chybějící popis
degradace. Velká část modelu, který by
umožnil čistě technickými postupy restaurovat
obrazovou složku filmu, není známa a nelze
tedy běžnými restaurátorskými metodami
dosáhnout kvalitního výsledku. Chybějící
části modelu a následnou restauraci díla je
nutno nahradit součinností expertní skupiny
a činností kvalifikovaného restaurátora.
Vzhledem k tomu, že tato činnost není čistě
technickou a matematicky rigorózní disciplí -
nou, musí být stanoveny zásady, které umožní
dosáhnout kvalitních výsledků i v případě

nedostatečně podmíněného popisu degra -
dačního a inverzního modelu. Ideové schéma
transformace analogové existence kinema -
tografického díla v jeho existenci digitální
popisuje teorie o digitálně restaurovaném
autorizátu – DRA.

Teorie o digitálně restaurovaném autorizátu
– DRA
Základní premisou DRA je fakt, že originál

ných i kul turních pořa dů, přivedl na obra zovku
řadu vynikajících uměleckých osobností.
Jeden příklad za mnohé: Hovory přes rampu
s Mi roslavem Horníčkem. Vždycky měl rád
divadlo, sám začal prý hrát už v dětství – na
jeviště ho přivedli rodiče-ochot níci. Hodně se
aktivizoval v divadlech malých forem. Stál u
zá kladů olo mouckého souboru Skumavka, kde
pů so bili i Pavel Dostál a Ri chard Pogoda. Hod -
ně vystu poval. Rád uvá děl pořady pro děti. 
Za normalizace ho z televize vyhodili, ne mohl
publikovat, podepisovat autorské texty, ani
veřejně vystupovat. Vrátil se do veřejného
prostoru až po roce 1989. Byl rehabilitován,
v Československé, poté České televizi vystřídal

několik vedoucích
funkcí (zástupce
šéfre daktora zábav -
ných pořadů, šéf
skupiny Ča pek-Boro -
van atd.), po sléze
působil i na No vě,
kde se mj. po dílel na
tvorbě oblíbeného 
a velice sledo vaného

pořadu Kolotoč). Televizní provoz tedy dobře
zná, proto také jsou jeho poznámky a při -
pomínky v diskusích s televizními manažery
velice kompetentní.   
Jeho obdivuhodné jazykové znalosti jsou

výsledkem talentu i osobní píle, a v branži mu
hodně pomáhají. Pomáhají však i FITESu;
v rámci našich akcí jistil nejeden náš diskusní
pořad i kontakty se zahraničními kolegy;
např. letos v červenci na FITES PARTY při karlo -
var ském festivalu, brilantně oslovoval účastníky
z ciziny a tlumočil jejich vystoupení. Je po de -
psán pod řadou překladů, zejména ne -
slovanských jazyků. Jméno i pracovní aktivity
Václava Čapka jako člena výkonného výboru
a autora mnoha cenných podnětů jsou s
FTTESem spojeny dlouhodobě. Díky za to,
Václave! A rádi si tebou při nejbližší příležitosti
připijeme k tvým narozeninám bílým suchým
vínem, které máš rád. ap    
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filmového díla není doložitelný v době jeho
restaurování, kdy první veřejná prezentace díla
je již minulostí. Z této premisy vyplývá, že
nelze stanovit model degradace mezi touto
historickou veřejnou prezentací filmového díla
a originálním zdrojem filmu, který je k dis -

po zici v době digitalizace a restaurování.
Inverzní model tedy není k dispozici a res tau -
rování nelze provést pomocí standardních
technických a restaurátorských postupů bez
aplikace zpětné vazby v podobě expertní
skupiny za účasti autorů filmu nebo jejich
určených zástupců prostřednictvím organi -
zace profesní autority.
1) Teorie o DRA stanovuje pravidla pro

efektivní metody rekonstrukce originálu
filmového díla restaurováním jeho digita -
lizované podoby s použitím dochovaných
archivních zdrojů. Restaurace obrazové
složky filmového díla je prováděna na
úrovni digitálního zpracování obrazu
pomocí pokro čilých a ověřených algoritmů
založe ných na aktuálním stavu poznání v
této oblasti. Pokud má být dosaženo
nejlepší možné vizuální shody mezi
originálem filmového díla, definovaného
prostřednictvím kvalifikovaného odhadu
restaurátorské expertní skupiny, a digi  tál -
ně restaurovaným autorizátem, je třeba pro
digitalizaci použít co nejkvalitnější
originální zdroj, v ideálním případě pak
originální negativ (ON). V případě použití
originálních zdrojů nižší kvality pak ani
nejsofistikovanější současné rekonstrukční
algoritmy z oblasti digitálního zpracování
obrazové informace nejsou schopny plně
nahradit chybějící informaci. Použitím
originálního zdroje nižší kvality jako
výchozího materiálu pro digitalizaci, by tak
došlo k nevratné ztrátě důležité informace
obsažené v originálním zdroji vyšší kvality,
což je naprosto nepřijatelné. Následně je
obraz z dostupného originálního zdroje
nejvyšší kvality digitalizován s parametry
odpovídajícími zejména časově prostoro -
vému rozlišení původního materiálu. 
V tomto pří padě se jedná zejména o pros -
torové roz lišení, snímkovou frekvenci,

poměr stran a dosta tečný dynamický
rozsah pro zachycení celé ho rozsahu jasů
a barev zachycených na origi nálu. Krok
digitalizace je stejně jako výběr vhodného
originálního zdroje nejvyšší kvality
nesmírně důležitý pro zachycení co
největšího objemu informace o originálním
zdroji, která by při použití zdroje nižší
kvality, případně nedostatečně přesného
digitalizačního postupu, mohla v nava zu -
jícím procesu rekonstrukce chybět. Pokud
to technické prostředky umožní, je žádoucí
zachovat surová obrazová data z filmového
skeneru i po provedení kompletního
navazujícího pro ce su restaurace. Tím bude
umožněna i ná sled ná restaurace i v pří -
padě, že budou k dispo zici nové, účinnější
metody.

2) Na výrobě digitálního restaurovaného
autorizátu se podílí profesionální pracoviště
filmových restaurátorů s příslušnou atestací
opřenou o odborné a umělecké vzdělání 
v obo ru filmového obrazu a filmového
zvuku. Technologie restaurace obrazové
informace včetně používaných algoritmů
se velice rychle vyvíjí a aplikovatelnost i
těch nejsofistikovanějších a výpočetně
náročných přístupů se uvolňuje i pro po -
užití v praxi zejména díky stále výkonnější
a dostupnější výpočetní technice. Efektivní
aplikace těchto moderních postupů
vyžaduje, aby jejich použití bylo řízeno
skupinou velmi zkušených odborníků,
která má znalosti v oblasti tech nologií, které
byly použity pro výrobu origi nálního
zdroje a také pokročilých postupů
digitalizace a rekonstrukce obrazového
signálu v digitální doméně. Dále musí pra -
coviště disponovat potřebnou technikou,
která splňuje požadavky na kvalitní
digitalizaci a následné digitální zpracování
obrazu s cílem kvalitní restaurace
originálního filmového díla.

3) Na výrobě digitálního restaurovaného
autorizátu se podílí autoři filmu a zástupci
jejich profesních asociací, kteří mají
mandát své profesní komunity daného
oboru. Exaktní degradační model popisující
přechod od dostupných originálních zdrojů
obra zu na plátně, který odpovídá světloto -
nálnímu řešení zamýšleným autory filmu
v době jeho vzniku, není znám a nelze ho
aplikovat v automatické, nebo v polo auto -
matické rekonstrukci pouze za přítomnosti
restaurátora. Chybějící části modelu jsou
při výrobě digitálního restauro vaného
autorizátu nahrazeny modelem v po době
paměti autorů filmu, zejména pak
kameramany, mistry zvuku, režiséry (pokud
jsou k dispozici) a zástupci jejich profesních
organizací. Tento přístup umožní snížit di -
men zionalitu řešeného problému, která by

v pří pa dě vyloučení přítomnosti autorů a
pouhé činnosti restaurátora bez zpětné
vazby vedla ke značně nestabilním vý -
sledkům, které by mohly vést až k vý razné
změně světloto nálního řešení filmu oproti
podobě zamýšlené autory, což je nepří -
pustné. Zároveň je třeba zdůraznit, že teorie
digitálního restaurovaného autorizátu
zaručuje, že proces nevede k vy lepšení nad
originální zdroj filmového díla, což by se
paradoxně při zásahu restaurátora bez
přítomnosti autorů mohlo stát. Restaurátor
má k dispozici pouze nekompletní model
procesu degradace, což je pro spolehlivou
restauraci nedostatečné. Kvalifikovaný
odhad restaurátora spolu s expertní
skupinou naznačuje, jak měl film vypadat
v době svého prvního předvedení. Podle
autorského zákona jde o filmové dílo, tím
se myslí první před vedení filmu na plátně
při premiéře filmu. Obnovená prezentace
na plátně je hlavním cílem restaurování i
digitalizace.

4) Digitální restaurovaný autorizát je schválen
a certifikován podle metodiky k tomu
určené, stanovující kritéria a složení
expertní restaurá torské skupiny. Členové
expertní skupiny by měli po vzájemné
dohodě podepsat oficiální certifikační
dokument o DRA. Hlavní myšlen kou je, že
vznikne-li kvalitní digitalizát, který bude
certifikovaný jako DRA, nevzniká nové dílo
či jeho verze, a proto autorům nenáleží
žádné odměny podle autorského práva za
jeho vytvoření, nicméně se tím nezříkají
odměny za udělení jednotlivých oprávnění
k jakémukoli jeho užití. Tento fakt je třeba
ověřit na základě analýzy vnímatelných
rozdílů mezi referenční kom binovanou
kopií upravenou kvalifiko vaným odhadem
a DRA, které musí být co do tona lity a
barevného podání obrazu zrakem
nerozpoznatelné.

5) Rozdíl v kvalitě mezi referenční kombi -
novanou kopií upravenou kvalifikova ným
odhadem a DRA musí být co do tonality
a ba revného podání obrazu zrakem
nerozpo znatelné, což je nezbytné pro
zachování autenticity filmového dědictví.
Tento rozdíl je možno hodnotit buď
subjektivně expertní skupinou na základě
srovnání projekce referenční kopie
upravené kvalifikovaným odhadem a DRA,
případně pomocí objektiv ních technik
analýzy diferencí obrazu pomocí
technických prostředků. Hodnocení shody
mezi promítaným referenčním obrazem 
a obra zem zatíženým zkreslením, které
chceme objektivně charakterizovat, má
několik částí. Jako základní měřicí zařízení
je nejvhodnější 2D XYZ kolorimetr,
případně kalibrovaný digitální fotoaparát,

Restaurátorský tým filmu Marketa Lazarová
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nejlépe digitální zrcadlovka. Při použití
digitálního fotoaparátu je však vzhledem
k použité RGB masce dosahována menší
přesnost měření. Obrazová data pro
referenční a hodnocený snímek ve
zvoleném barevném prostoru tvoří vstup
do další části systému, nástroje pro
objektivní hodnocení obrazových diferencí.
Obrazové matice pak tvoří vstup do
nástroje pro objektivní analýzu shody
referenčního a hodnoceného snímku.
Metoda musí být za ložena na některém z
přístupů, který uvažuje vlastnosti lidského
vizuálního systému. Jeden z možných
přístupů je založen na výpočtu indexu
strukturální podobnosti dvou obrazů, tzv.
SSIM (structural similarity). Jedná se o me -
todu srovnání dvou obrazů, která uvažuje
vlastnosti lidského vizuálního systému,
zejména pak skutečnost, že lidské vidění
je přizpůsobeno k extrakci informace 
o struktuře obrazu. U barevných obrazů se
nejčastěji počítá jen s jasovou složkou,
analýza vlivu barevných diferencí na
subjektivní vjem tak vyžaduje další
výzkum. Změřenou shodu mezi
referenčním a hodnoceným snímkem
získaným pomocí kalibrovaného foto -
aparátu je možno vyjádřit řadou objek -
tivních parametrů, např. pomocí výše
zmíněného indexu strukturální podobnosti
SSIM. Vzhledem k předpokládané závislosti
výstupu navržených algoritmů na obra -
zovém obsahu scény je třeba přesně
definovat, za jakých podmínek lze tyto
nástroje použít pro odhad subjektivního
hodnocení expertní skupinou. Stanovení
podmínek je velmi důležité a k je jich
přesnému určení je třeba provést rozsáhlý
subjektivní experiment a s tím spojené
snímání referenčních a zkreslených snímků
při jejich projekci.

6) Digitální restaurovaný autorizát je použit
jako jediný zdroj pro Intermediate Access
Package (IAP), z něhož se následně vytvářejí
veškeré kopie pro jakékoliv distribuční
formáty (digitální kino, televize, domácí
video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zása -
hu do podoby díla dle výše definovaných
kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti
obrazu a odlišné úrovně komprese v zá -
vislosti na příslušném distribučním
formátu).

Základní kroky při optimalizaci zrakového
vjemu digitálně restaurovaného obrazu
Cílem digitálního restaurování archivních
fil mů je vytvoření digitální kopie, která při
projekci splňující požadavky DCI specifikace
a souvisejících předpisů a doporučení SMPTE
poskytne divákovi zrakový vjem blížící se
vjemu obrazu při hypotetické filmové projekci
s užitím referenční kopie v kvalitě svého vzni -

ku. V současné době máme k dispozici pou -
ze kopie vykazující degradaci obrazu vlivem
času a podmínek skladování a poškozených
jejich užíváním v projekcích. Je tedy nezbytné
definovat jednoznačný postup restaurování,
který musí respektovat vliv uvedených faktorů.
Vysoký počet faktorů degradace kvality
filmového materiálu vede k obtížné, prakticky
nemožné, formulaci objektivního modelu
zkreslení. Restaurování je možné chápat
jako inverzní úlohu, která ovšem není jedno -
značně definována. Vliv počtu neznámých
parametrů degradace je zásadní. Tyto para -
metry zahrnují jak vliv fyzikálních procesů
degradace filmového materiálu stárnutím, tak
i poškození vlivem jeho užívání. Každý
používaný materiál má svoje unikátní
fyzikálně chemické vlastnosti, jejichž popis
není triviální úlohou. Nezanedbatelným
vlivem je obsah scény. V žádném případě není
možné se spoléhat na uniformitu barevných
a světlotonálních vlastností scény. Tento fak -
tor je ovlivněn záměrem tvůrce, který tyto pa -
ra metry volil již při pořizování originálního
zdroje filmu – filmového negativu a následně
z něj vytvořené pozitivní kopie. Je tedy vhod-
né se spoléhat především na osobnost tvůrce
a expertů, kteří do procesu restaurování
vne s ou snížení počtů neznámých parametrů
a přispějí ke kvalitnějšímu výstupu. Tvůrce
nebo jeho kvalifikovaný zástupce (ideálně
přítomný procesu vzniku filmového díla)
vnese do procesu restaurování nezbytnou
referenci původního uměleckého záměru. Tato
reference by měla být brána jako hlavní. 
S ohle dem na obtížnost stanovení této
reference je vhodné sestavit expertní skupinu,
která musí zahrnovat tvůrce nebo jeho
zástupce. Tato expertní skupina má v procesu
restaurování klíčovou úlohu. Především
stanoví kvalifikovaným odhadem vzhled
digitalizovaného díla. Následně je možno
pomocí kontrolovaného subjektivního hodno -
cení, případně pomocí technických nástrojů
objektivizujících toto hodnocení provést
analýzu viditelnosti diferencí mezi referenční
kombinovanou kopií definovanou expertní
skupinou a výsledným digitálně restauro -
vaným autorizátem, které by měly být mini -
malizovány.

Jednotlivé kroky při optimalizaci zrakového
vjemu digitálně restaurovaného obrazu lze
shrnout následovně:
1. Výběr filmové kopie expertní skupinou 

v ka librované filmové projekci, která
bude sloužit jako výchozí.

2. Výběr šesti až devíti klíčových scén cha rak -
terizujících barevné a světlotonální řešení
filmového díla na inspekčním stole.

3. Skenování vybraných klíčových scén z vý -
chozí kopie.

4. Naladění digitalizovaných klíčových scén
tak, aby vznikl obraz s charakterem
barev nosti a jasové struktury výchozí
kopie (obraz může být degradovaný
vlivem stáří, podmínek skladování a
opotřebení).

5. Nafotografování snímků naskenovaných
klíčových scén z projekční plochy kalib -
rovaným digitálním fotoaparátem a
analýza snímků pomocí softwarových
nástrojů

6. Analýza vybraných míst klíčových scén
spek troradiometrem.

7. Naskenování filmového zdrojového ma -
teriálu (ON, DP).

8. Grading digitalizovaných klíčových scén
ze zdrojového materiálu expertní
skupinou tak, aby vznikl obraz s charak -
terem barev nosti a jasové struktury
dobového filmové ho obrazu.

9. Nafotografování snímků naladěných
klíčových scén z projekční plochy kalibro -
vaným digitálním fotoaparátem a analýza
snímků pomocí softwarových nástrojů.

10. Analýza vybraných míst klíčových scén
spektroradiometrem.

11. Grading celého filmového díla koloristou
podle naladěných klíčových scén.

12. Přesné dorovnání odchylek skupinou
ka meramanů, kteří jsou členy expertní
skupiny, jehož výsledkem je DRA celého
filmu.

13. Předvedení výsledného restaurovaného
digitálního masteru expertní skupině 
a schvá lení výroby Intermediate Access
Package (IAP) a Master Archive Package
(MAP).

14. Nafotografování klíčových scén kalib -
rovaným digitálním fotoaparátem po
konečném gradingu a jejich analýza
pomocí softwarových nástrojů a pomocí
spektroradiometru, srovnání získaných dat
s výsledky analýzy provedené podle bodů
5., 6. a 9.,10 pro účely dokumen tace.

Závěr
Teorie o DRA dovoluje v maximální míře se
přiblížit původnímu subjektivnímu vjemu
premiérové reprodukce díla. Tento krok je
umožněn komplexní spoluprací restaurátorů,
autorů (režisér, kameraman, mistr zvuku) 
a ostatních expertů a zástupců kontrolních
autorit při hodnocení výsledku. Vytvořený
DRA zahrnuje proto komplexní názory
restaurátorů (znalost restaurátorských metod
a přístupů) a autorů (znalost díla v premiérové
či téměř premiérové kvalitě), což dohromady
kompenzuje neznalost premiérové nebo
téměř premiérové prezentace díla u restau -
rátorů a naopak tendenci k vylepšování díla
u autorů. Navíc DRA jako každé dílo v digi -
tál ní reprezentaci dovoluje na rozdíl od
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Za Ministerstvo kultury ČR Synchronu
odpověděla vrchní ředitelka Petra Smolíková 
Jaký je váš názor na restaurování filmů 
a DRA? Kdo by, podle vás, měl na digitálním
restaurování filmů pracovat a být za jeho
výsledek plně odpovědný?  
Ministerstvo kultury považuje digitální
restaurování filmů za významný proces,
který umožní jejich zpřístupňování. Jako vše
nové s sebou nese řadu problémů, jejichž

vyřešení je jistě možné, byť občas velmi

složité. Příkladem může být právě spor o tzv.
DRA. Nelze očekávat, že Ministerstvo kultury
jako ústřední orgán státní správy by samo
mohlo být v pozici arbitra takových sporů, to
přísluší odborníkům. Nicméně jsou zde dvě
instituce s příslušnými kompetencemi –
Národní filmový archiv a Státní fond kine -
matografie, které mají plnou důvěru vedení
ministerstva a v neposlední řadě také
spolupracují s významnými mezinárodními
autoritami z oboru. 

Jaký je váš názor na průběh a výsledek
restaurování filmu Ostře sledované vlaky ve
spolupráci s kameramanem Jaromírem
Šofrem, kterému předal režisér Jiří Menzel
svoji odpovědnost režiséra-autora?  
Konkrétní spolupráci na restaurování filmu
Ostře sledované vlaky nemohu posoudit,
neboť jsem nebyla účastna jednotlivých
kroků, a pokud jde o výsledek, nedisponuji
potřebnou erudicí.

Petra Smolíková

Synchron 3/2014

d i g i t a l i z a c e

�12

ana lo gového záznamu digitalizované dílo ne -
omezeně dlouho uložit a dále vytvářet ne -
omezený počet kopií bez ztráty kvality.
Teorie DRA jednoznačně definuje, že DRA
je jen jinou reprezentací díla, která v ma -
ximální možné míře realizuje původní dílo
vnímané při premiérové reprodukci a to 
i v pří padě, kdy již není k dispozici ON nebo
jeho referenční kopie.
Tímto přístupem – teorií DRA – se tedy opti -
málně přibližujeme subjektivnímu vjemu 
a kvalitě díla, která nemůže být ve většině
případů jinak dosažena – původní premiérová
kvalita. Z hlediska rekonstrukce tohoto sub -
jektivního vjemu se jeví optimální kombinovat
oba výše uvedené přístupy. Restaurátor
uplatňuje obecně platná hlediska rekonstrukce
díla tak, jak odpovídá jeho dosavadní zku -
šenosti. Autor je spíše zaměřen na individuální
charakteristiky díla tak, jak bylo původně
zamýšleno z hlediska působení na pozorující
objekt. Nalezení řešení (výsledná rekonstrukce
díla) jako průniku těchto dvou přístupů dává
na svém výstupu optimální kvalitu (téměř
premiérovou), která není jinými postupy
dosažitelná. Kompenzuje se tím nejen fakt,
že dosažitelná kopie díla, která je použita ke
gradingu, je obvykle jiná než premiérová, ale
i další skutečnosti odlišné od premiéry díla
– skener a jeho charakteristiky, zobrazovací
displej a jeho charakteristiky atd. Proto je
třeba, aby snímací i reprodukční zařízení mělo
nejvyšší dosažitelné parametry (zejména
vhod ně zvolený skenovací rastr), optimalizace
spektrálních charakteristik, výsledná repre zen -
tace v CIE Yxy prostoru apod. Velmi důležitý
je i fakt, že DRA není nové dílo, ale jen jiná
reprezentace původního díla, která má vy -
nikající technické vlastnosti – neomezená
doba uchování bez degradace, neomezený
počet kopií bez degradace a další. 

Doplňující technické poznámky:
Definovat podmínky digitalizace asi nebude
možné. Digitalizace je prováděna za nejlep -
ších dostupných technických podmínek.
Zdůraznit, že tvůrce je ta autorita, která defi -
nuje výstup. Což vyplývá z definice originálu

uměleckého díla. Pouze tvůrce nebo jeho nej -
bližší spolupracovník je schopen definovat,
jak má vypadat originál.
Pozor na možný problém, kdy referenční zdroj
(bod 2) je složen z více materiálů – film byl
natočen na různé zdroje. Pak každý zdroj má
jiné parametry.
Problémem může být gamut a převodní
cha rak teristika referenčního fotoaparátu.
Budou dostatečné?
Z reálného rozlišení filmového okénka a zrni -
tosti filmových materiálů vyplývá, že diskre -
tizační rastr (rozlišení skeneru) musí být
zvo len s ohledem na zachování původní zrni -
tosti záznamu a hranové ostrosti.
Je třeba podrobně popsat otázku trichro -
matického snímání s danou sadou barevných
filtrů (základních barevných světel) a opti -
malizovat maskování v oblasti záporných
úseků průběhů trichromatických členitelů –
průběhy spektrálních citlivostí jednotlivých
barevných kanálů, nutnost správného snímání
všech existujících barev.
Trichromatické složky RGB transformovat
do kolorimetrického prostoru CIE Yxy.
Nutná analýza vlivu Bayerova CFA a stanovení
efektivního rozlišení v jednotlivých barevných
kanálech u použitého fotoaparátu, pomocí
měřicího obrazového testu (Siemens), možné
podvzorkování v R a B kanálech oproti G ka -
ná lu.
Spektrofotometrická analýza vybraných scén
před a po gradingu – s uvažováním metame -
rismu - pro stejný vjem nemusí být stejné
spektrální složení (obecně jiná základní
RGB barevná světla u skeneru a na repro -
dukční straně).
Obecná definice gradingu – optimalizace na
vjem obrazu promítaného z premiérové
kopie v kvalitě svého vzniku.

Shrnutí prof. Jaromíra Šofra

Jak dojít k důstojně restaurovanému filmu? 
Metodou DRA (digitálně restaurovaného
autorizátu)
Jde o ideové schéma transformace analogové

existence kinematografického díla do jeho
exis tence v éře digitální.
Navržená metodika DRA se nikdy neod -
chyluje od respektování základní premisy:
ORIGINÁL FILMOVÉHO DÍLA NENÍ
DOLOŽITELNÝ V DOBĚ RESTAUROVÁNÍ
DÍLA, KDY PRVNÍ VEŘEJNÁ PREZENTACE
DÍLA JE JIŽ MINULOSTÍ.
Metodika DRA je vybudována na jediné do -
ložitelné existenci pouhých zdrojů originálu
díla, především negativu a některých kopií
nesplňujících ovšem kvalitativní faktory
originálu. Za „originál“ filmového díla mů -
žeme pokládat jen premiérové představení
filmu, které mělo všechny vlastnosti perfor -
mance tady a teď. Skončilo s odchodem divá -
ků z premiérového kina. Všechny další reprí -
zy, včetně té současné digitální, by měly mít

ambici se onomu sdílenému zážitku pre mié -
rové presentace přiblížit. 
Proto metodika DRA stanovuje pravidla nej -
efektivnějšího způsobu rekonstrukce originálu
filmového díla digitálním restaurováním
s použitím dochovaných archivních zdrojů,
především negativu a to kvalifikovanou čin -
ností restaurátora a členů expertní skupiny
nominovaných pro každý projekt digitálního
restaurování podle aktuální potřeby a to pře -
devším z řad žijících autorů, tedy režisérů,
zvukových mistrů a v zájmu kvality obrazu
zcela bezpodmínečně kameramanů. Nežijící
pak zastoupí v důležité kolegiální službě
vhodně nominovaní experti – členové Aso -
ciace českých kameramanů, kteří disponují
profesním know-how. Jaromír Šofr

Prof. Jaromír Šofr

Odborníkům a jejich prostřednictvím i ins titucím zainteresovaným v digitalizaci českých filmů jsme položili dvě otázky. Jejich vy-
jádření přinášíme. (Vyjádření ka meramana Marka Jíchy za AČK jsme otiskli v minulém čísle Synchronu.)  
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Ředitelka Státního fondu kinematografie Mgr. Helena Bezděk Fraňková a předseda Rady SFK 
Bc. Petr Vítek na otázky redakce neodpověděli, místo toho poslali následující společné vyjádření. 
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Výkonný výbor FITES požádal Státní fond ki-
nematografie o setkání s ředitelkou Mgr. He-
lenou Bezděk Fraňkovou a Radou fondu,
abychom navázali na dobrou spolupráci v
uplynulém období a koordinovali náš další
postup. Návštěva se uskutečnila  15. srpna
2014 v pravé poledne za účasti předsedy
Martina Vadase a místopředsedů Ivana Biela
a Jaroslava Černého. Vyměnili jsme si uži-
tečné informace zejména s ohledem na nad-
cházející volbu členů Rady SFK a rozpravy
okolo restaurování a digitalizace českých
filmů. Pozvali jsme fond k účasti a spolu-
práci na 73. Čtvrtletník FITES – kulatý stůl
DIGI/REST s tématem digitální restaurování
a zpřístupňování českého filmového fondu,
i když jsme tehdy ještě nevěděli,
že se uskuteční 16. října 2014 od
10 do 15 hod. ve Velkém sálu kina
Světozor – Praha 1 Vodičkova ul.
41. Představili jsme poněkud 
netradiční formu čtvrtletníku - ku-
latý stůl s přednesenými odbor-
nými příspěvky, představením me-
todik, prezentacemi s ukázkami,
na které naváže moderovaná dis-
kuse. Sdělili jsme, že cílem
Čtvrtletníku bude osvěta a zpro-
středkování dialogu v relativně
novém oboru. Ujistili jsme zá-
stupce fondu, že jsme připraveni
pomoci nalézt cestu k důstojné
presentaci a zpřístupnění českého
filmového dědictví.
Paní Mgr. Helena Bezděk-Fraň-
ková, ředitelka SFK, na jednání za
přítomnosti předsedy Rady SFK
Bc. Petra Vítka v kanceláři odká-
zala na Synchronu zaslané kon-
cepční materiály fondu a předala
vedení FITES originál pracovního
textu AMU a ČVUT k DRA „teo-
rie s poznámkami“ z 20. 5. 2014
i s mnoha podpisy profesorů a do-
centů, kde kdosi (?) v kapitole
Úvod na straně 2 inkoustovým
modrým perem podtrhl část
věty"… parametry promítaného
obrazu na plátně, které odpovídají podání
světlotonálního řešení zamýšleným autory
filmu v době jeho vzniku." a k šipce směřu-
jící nad originál textu přičinil poznámku
"ZAMÝŠLEMÝM NIKOLI TAKOVÝM JAKÉ
TO DOOPRAVDY BYLO". Viz obrázek.
Předseda  FITES má za to, že jde o nedoro-
zumění, které je vedeno nijak nedoloženým
podezřením, že autoři (v tomto případě
zřejmě kameramani /?/) v rámci DRA dekla-

rují úmysl "VYLEPŠOVAT" po padesáti letech
svá díla, která kdysi natočili až tak "špatně",
že za ně získali v USA třeba i sošku Os-
cara…(?)
Je třeba vzít v úvahu, že oním „vylepšením“
nejen současných, ale i historických filmů je
již celá - dnes již realizovaná - koncepce
přestavby sítě kin v ČR na digitální projekce
s moderním dolby aj. zvukem, do které mj.
i SFK a jeho předchůdci investovali nemalé
veřejné prostředky. Proto už nikdy nebu-
deme moci zažít premiéru „jako kdysi“. Kéž
se k onomu zážitku současnými technolo-
giemi dokážeme aspoň přiblížit!
Nebude-li v širší filmařské komunitě, kam
počítáme i kolegy z archivů, ochota naslou-

chat si, pak bychom mohli např. v Etickém
kodexu Mezinárodní federace archivů FIAF
podškrtávat a komentovat i větičky, na které
se v nastalé vřavě poněkud zapomíná. Vě-
tičky, jako je ta, která se vyskytuje v kapitole 
1. PRÁVA SBÍREK pod bodem 1.5. „Při res-
taurování materiálu budou archivy usilovat
pouze o kompletaci toho, co je nekompletní
a o odstranění nánosů času, známek opo-
třebení a či následků dezinformace. Nebu-

dou se pokoušet změnit či narušit podstatu
původního materiálu nebo záměry jeho
tvůrců.“ (pozn.: zvýraznil M.V.) Samotné za-
škrtávání jednotlivých slovíček k porozu-
mění smyslu textu nestačí, ale k vzájem-
nému pochopení nejednoduchých postupů
restaurování filmů může napomáhat.
Předseda FITES má za to, že obdobné ko-
dexy vznikaly v dávných dobách fotoche-
mické filmové fotografie, zvukových a ně-
mých kamer, uhlíkových či žárovkových
mechanických projektorů, či prskajících re-
produktorů a vrzajících lavic v kině, a proto
si budou vyžadovat „digitální novely“(?).
Předpokládejme však, že principy v nich ob-
sažené budou mít nadčasovou platnost. Jako

je ten o respektu k autorům a
jejich záměrům v době
vzniku jejich děl. Nevím,
zda se s těmito principy se-
známili i členové Rady Stát-
ního fondu kinematografie,
když připravovali své výše
publikované "Stanovisko
Státního fondu kinematogra-
fie k problematice digitali-
zace kinematografických děl
ve správě státu - certifikovaná
metodika", které dostal FITES
ve formě nepříliš kvalitního
PDF s jedním nečitelným
podpisem k otištění v Syn-
chronu č.3 jako společné sta-
novisko ředitelky fondu i
rady(?).
Víme, že fond disponuje sbo-
rem expertů obsahových i
ekonomických, kteří jsou
jmenováni samotným mini-
strem, ale nikde jsme nenašli
na webu fondu jakékoliv ex-
pertní stanovisko k digitali-
začním záměrům fondu ani
zápis o hlasování Rady SFK o
„Stanovisku“, či dokonce v
nadpisu zmiňované „certifi-
kované metodice“(?). Exis-
tuje-li taková metodika

schválená Radou fondu, případně i další ma-
teriály vztahující se k dané problematice,
budeme prosit o jejich poskytnutí Českému
filmovému a televiznímu svazu FITES, z.s.,
abychom je mohli zpřístupnit našim členům
a vést o nich debatu na Čtvrtletníku, nebo i
v dalším čísle Synchronu.

Martin Vadas, předseda FITES, z. s.

K letnímu setkání zástupců FITES a Státního fondu 
kinematografie
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MICHAL BREGANT, generální ředitel Národního filmového archivu
Jaký je váš názor na restaurování filmů 
a DRA? Kdo by, podle vás, měl na digitálním
restaurování filmů pracovat a být za jeho
výsledek plně odpovědný?  

Restaurování filmu je
profese, která má po -
měrně dlouhou tradici v
analogových časech 
a restaurátorské počiny
mých starších kolegů v
NFA se těší i zahranič -
nímu respektu. Res tau -
rování je profese, která

má nyní k dispozici digitální techniku a tech -
nologii, což je učiněné požehnání i prokletí.
Obojí proto, že digitální prostředí umožňuje
provádět restaurátorské zásahy v takovém
rozsahu a do takové hloubky, jak to analog
neumožňoval. Na restaurátory to klade nové
nároky: jednak musejí ještě pečlivěji studovat
prameny k filmu, na kterém pracují, aby byl
každý jejich zásah řádně podložený a vyargu -
mentovaný, a pak musejí čelit zájmu žijících
autorů o úpravy restaurovaných filmů, které
jsou sice lidsky pochopitelné, ale mohly by tyto
filmy vzdálit jejich původní podobě. Každý
rozumný restaurátor svou práci konzultuje se
všemi relevantními pamětníky. Autoři jsou pro
restaurátora velmi důležitými partnery, ale
paměť je z podstaty ošidná – proto musí restau -
rátor vzpomínky autorů brát jako jeden z pra -
menů, které je ale třeba kri ticky zhodnotit ku
prospěchu výsledného díla. Právě restaurátor
a historik jsou kvali fi kováni také k tomu, aby
posoudili důsledky stárnutí či degradace
materiálu a tím také řídili svou práci. 
Plně chápu filmové tvůrce, kteří jsou pohor -
šováni mizernými přepisy svých filmů, které
se ještě dodnes objevují zejména na DVD 
a v televizním vysílání. Je ale nutné, abychom
rozlišovali různé stupně digitalizace a s ní
spojeného restaurování. Terminologicky není
tato oblast úplně přehledná, protože do ní
přirozeně zasahuje i trh: například by bylo

dobré rozlišovat mezi čištěním, remaste ro vá -
ním a restaurováním. 
Nápad kameramanů, že právě oni budou
odteď garantovat vysokou kvalitu digitalizace
(a snad i restaurování), je poněkud pošetilý: za
prvé digitalizace je současnou metodou
zpřístupňování filmů, nikoliv polem k autor -
skému působení; za druhé představa, že
pouze vysoké rozlišení (v současnosti 4K) je
adekvátní původnímu 35mm filmu a tudíž
podmínkou digitalizace, je ekonomicky zcela
mimo realitu. Co vše by se mělo skenovat
v rozlišení 4K a následně restaurovat?  Jaromír
Šofr v této souvislosti používá svůj pojem
„krásná kinematografie“, který by ale potře -
boval vysvětlení. Zatím to vypadá, že „krásná“
je ta kinematografie, která zahrnuje pouze
umělecky hodnotné filmy. Archiváři ale ne -
pracují selektivně s ohledem na uměleckou
kvalitu, protože pojem audiovizuální dědictví
je mnohem širší než třeba „zlatý fond“, „kla -
sika“ apod. Proto musíme hledat vždy
adekvátní metody a nástroje pro digitalizaci
i restaurování každého materiálu, bez ohledu
na jeho uměleckou hodnotu: zpřístupnění si
totiž zaslouží nejen časem ověřené opusy
našich velkých tvůrců, ale třeba i zpravodajské
materiály, u nichž nikdo autory nezná. A měli
bychom mluvit také o umělecky „nehodnot -
ných“ filmech, které ale přinášejí svědectví o
naší kinematografii a neměly by být z paměti
vymazávány tím, že nebudou dnešním
divákům dostupné.
Doufám, že z předchozích vět vyplynulo, že
za digitální restaurování má být odpovědný
restaurátor (nikoliv tvůrce či jeho jakkoli no -
minovaný nebo samozvaný zástupce), který
musí mít pravomoci přiměřené oné odpo -
vědnosti. Žádný restaurátorský zásah není „na
věčnost“ – jednak proto, že každý krok musí
být vratný a jednak proto, že i tato profese se
vyvíjí a v blízké budoucnosti bude jistě pra -
covat s novými metodami i technologiemi.
Tvorba a restaurování audiovizuálního díla jsou

odlišné profese, které pracují s odlišnými
nástroji a směřují k odlišným cílům.   
Jaký je váš názor na průběh a výsledek res -
taurování filmu Ostře sledované vlaky ve spo -
lupráci s kameramanem Jaromírem Šofrem,
kterému předal režisér Jiří Menzel svoji
odpovědnost režiséra-autora?  
Nebyl jsem přímým účastníkem restaurování
Ostře sledovaných vlaků, ale od kolegů vím, že
skupina, která byla k tomu ustavena, pra  covala
v poněkud napjaté atmosféře, ovliv něné
odborným sporem, který se rozvinul mezi
skupinou kameramanů a pracovníky NFA.
Notářský zápis ze 16. 2. 2014 svědčí o tom, že
Jiří Menzel pověřil Jaromíra Šofra „výkonem (…)
práva autorského dohledu nad digitalizací
filmu Ostře sledované vlaky tak, aby nedošlo
v jejím průběhu ke změně či jinému zásahu do
obrazové podoby (…) díla.“ Jak je dnes už
obecně známo, k takové změně došlo: onen
legendární chlup z okeničky byl naskenován,
stejně jako prolínací značky, které byly součástí
negativu, ale pro prezentaci a distribuci filmu
bylo obojí odstraněno. Tím došlo ke změně oproti
tomu, jak film doposud vždy viděli všichni jeho
diváci. Možná tak vznikl nejslavnější chlup
v českém filmu, ale vážně: to, co se dnes dostává
k divákům jako digitalizované Ostře sledované
vlaky, je kvůli odstranění onoho chlupu a
prolínacích značek verze původního filmu. 
Citovaným notářským zápisem Jiří Menzel
rovněž vyžaduje, aby byla digitalizace pro -
vedena podle Deklarace IMAGO o DRA.
Pokud vím, tak tato deklarace z roku 2013 stále
platí, ale nejsem si jist, do jaké míry by měla
být považována za závaznou – a hlavně pro
koho závaznou. Předpokládám, že v rámci
debaty o DRA bude Asociace českých
kameramanů řádně informovat odbornou
veřejnost o aktuálním postoji IMAGO vůči
DRA. IMAGO totiž teorii DRA již nijak
nepodporuje a výslovně žádá, aby je skupina
českých kameramanů nijak s DRA nespo jo  vala. 

Michal Bregant

Jaký je Váš osobní názor tvůrce na případné
umělecké úpravy při digitálním restaurování
v současnosti proti původní premiérové
kopii filmu, jak ji spatřili první diváci v roce
1990?
Možná to nevíte, ale jsem průkopník digitální
kinematografie v Čechách. A mám za to, že
dokumentární celovečerák Z MĚSTA CESTA
z roku 2002 byl první český film natočený
digitální kamerou a uvedený do kin digitálně,
tehdy na digibetách. O pár let později jsme
natočili ULOVIT MILIARDÁŘE, což byl zase
první film 4K s premiérou 4K v prvním
českém 4K kině v Hradci Králové. Tím chci
naznačit, že jsem dlouhodobý ctitel digitálu

a odpůrce celulojdu. Kreativní možnosti
digitálu jsou nekonečné, s tím se celulojd
vůbec nemůže rovnat. A tak není divu, že
jsem letos začal digitalizovat všechny své staré
filmy. Cesta z města, Skřítek, Gympl už jsou
hotové. Nyní nás čeká Kamenný most, jehož
obnovená premiéra 4K bude před vánocemi.
No a příští rok je na řadě Kouř. U všech filmů
se samozřejmě snažíme, aby obraz vypadal
podobně, jako byl při premiéře z filmových
kopií. A nebojím se říci, že obraz bude ještě
brilantnější, ostřejší, hlubší, prokreslenější,
protože scanování probíhá ve 4K a filmové
kopie měly rozlišení pouze 2K. Navíc obraz
nebude poškrábaný, nebude se třást, nebude

vypadávat zvuk a erotické záběry nebudou
od promítačů vystříhané, tak jak bylo běžné
u filmových kopií. Věřím, že uvidíme film Kouř
přesně tak, jak jsem si ho vždycky přál
vidět, ale filmová technologie to neumož -
ňovala… moje úcta, rejža Vorel 

(T. V. si přál zveřejnění bez jakýchkoliv úprav)

Režisér Tomáš Vorel se rozhodl, že na digi tální restauraci svého filmu Kouř bude dohlížet sám. 
Synchron se ho proto zeptal:

Vorel točí Kouř, s kameramanem Martinem Dubou
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OTEVŘENÁ VÝZVA FITES
k obnovení spolupráce na poli digitálního restaurování českého filmového fondu – po zvání ke kulatému stolu

Národní filmový archiv,
Akademie múzických umění v Praze,
Rada Státního fondu kinematografie,
Státní fond kinematografie,
Ministerstvo kultury České republiky,
Asociace režisérů a scenáristů - ARAS,
Asociace českých kameramanů - AČK,
Asociace producentů v audiovizi - APA,
Asociace filmových střihačů – A.F.S.,
Česká archivní společnost - ČAS,
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary,
Nadace české bijáky
FILMOVÁ AKADEMIE, z.s.
Česká televize,
vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, přátelé,

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., od valné hromady v květnu t.r. se znepokojením sleduje kusé informace o nespolupráci, slovní
i poziční válce, osobní útoky, které prosakují na veřejnost z prostředí institucí a osob podílejících se na koncepci digitalizace a res-
taurování vybraných filmů českého národního filmového fondu. Máme za to, že Česká republika není tak bohatá, aby mohla veřejné
prostředky vynakládat na intriky a sebezničující válčení. Jendiskuse může přinést dobré ovoce.  
Před rokem jsme vyzvali k jednání strany, které se přely o České lvy. Přestože oslovení nabídku FITES ke zprostředkování dialogu bez-
prostředně odmítli, nakonec přeci jen došlo k dohodě ku prospěchu české kinematografie. Máme radost, že filmové ceny Český lev
přežily a nabírají nový dech.
FITES v procesu digitalizace a restaurování setrvával v roli naslouchajícího a pozorného pozorovatele. Nyní se obracíme ke všem stra-
nám současné "nedohody" a vyzýváme vás: 
Ukončete válčení, diskutujte věcně a směřujte ke shodě na metodice. Zrestaurujte vybrané filmy v kvalitě znamenající uchování a zpřís-
tupnění výjimečných kvalit a hodnot nejen pro filmařskou komunitu, ale i pro všechny kultury milovné občany. 
Aby žádoucí shody mohlo být dosaženo, nabízíme roli zprostředkovatele dialogu. Jsme připraveni pomoci. Uvažujeme formě kula-
tého stolu s přednesením odborných příspěvků, představením metodik, předvedením názorných ukázek s věcnou diskusí na začátku
října t.r. 
Zůstáváme v očekávání vašich odpovědí.

Martin Vadas, předseda FITES, martin.vadas@fites.cz,
Ivan Biel, místopředseda FITES,
Jaroslav Černý, místopředseda FITES, 
Vlastimil Venclík, místopředseda FITES

V Praze 22. srpna 2014

FITES zve všechny zainteresované strany ke kulatému stolu k diskusi o problémech a sporných postupech v oblasti digitálního res-
taurování a zpřístupňování českých filmů. Otevřenou výzvu zástupci FITES předali ministru kultury Mgr.Danielovi Hermanovi na
setkání 25. srpna 2014.

FILMY JAKO NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA?
Iniciativa Asociace českých kameramanů AČK zveřejněná na FITESPARTY 
v rámci 49. MFF Karlovy Vary

V Karlových Varech, dne 8. července 2014

Asociace českých kameramanů rozhodla na své Valné hromadě konané dne 12. 3. 2014 vyzvat ostatní autorské asociace a organizace,
aby se přidaly k iniciativě A.Č.K. požádat mi nistra kultury České republiky pana Daniela Hermana o prohlášení 200 vybraných filmů
„Zlatého fondu české kinematografie“ za národní kulturní památky.
Čeští kameramani, autoři filmové fotografie a spoluautoři českých filmů, se domnívají, že prohlášení kvalitních českých filmů za národní
kulturní památky by přispělo k definitivnímu uznání významných českých filmů jako rovnocenných uměleckých děl mimořádné hodnoty.
Výsledky práce slavných českých režisérů a ostatních spoluautorů by se tak zařadily mezi ostatní kulturní klenoty v majetku České republiky.
Filmové umění proslavilo český národ na celém světě, a proto si takovou péči zaslouží. 
Prohlášením vybraných českých filmů za národní kulturní památky a zapsáním do re gistru Národního památkového ústavu chce me
zajistit, aby jejich restaurování neprobíhalo mimo území České republiky. České filmy vznikaly ve specifické situaci východo evropského 
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komunistického bloku, kde nemohly být dodržovány standardní výrobní technologie. Ve
státech tzv. „ORWO regionu“ se musel používat východoněmecký filmový materiál ORWO,
který si vynutil používat při filmové tvorbě specifické technologické postupy, určené výrobními
studii a jejich eko nomickými možnostmi socialistického filmo vého průmyslu. Čeští a slovenští
kameramani byli donuceni používat nestandardní postupy, aby dospěli k výsledkům, které
by byly srovnatelné se západní produkcí používající kvalitní materiál KODAK pro
negativ i pozitiv. Čeští kameramani museli poškozovat negativy barevnými korekčními zásahy
do snímaných obrazových struktur nezbytnými pro systém nekompatibilních filmových
surovin KODAK a ORWO. České filmy jsou jen obtížně restaurovatelné bez znalostí tohoto
kamera manského know-how. Dané pracovní postupy jsou zcela unikátní a jsou předmětem
ještě nedokončeného výzkumu projektu NAKI AMU/NFA a jsou zcela neznámé v zahraničí.
Lze si jen těžko představit, že by se digita lizace těchto filmových skvostů neúčastnili odborníci
z řad Asociace českých kamera manů nebo experti – restaurátoři z řad čes kých zvukových
mistrů znalých této proble matiky. Navíc dosavadní výsledky digitalizace filmů „Marketa
Lazarová“, „Hoří, má pa nenko“, „Všichni dobří rodáci“ a „Ostře sledované vlaky“ jasně
dokládají, že v České republice umíme digitalizovat a restaurovat filmy v nejvyšší kvalitě
4K sami.

Asociace českých kameramanů žádá ostatní autorské organizace o součinnost a pomoc při podání této žádosti ministrovi, jejímž hlavním
záměrem je státní ochrana památek pro oblast našeho filmového dědictví, paměti českého národa.

prof. MgA. Marek Jícha, president Asociace českých kameramanů       

Marek Jícha

Dopis předsedy Asociace evropských cinematék 
Nicoly Mazzantiho ministru kultury ČR
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Reakce týmu řešitelů NAKI AMU 
– otevřený dopis ministrovi kultury ČR

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s prosbou o uskutečnění schůzky. Prostřednictvím ředitelky odboru vě dy a vývoje MK ČR paní ing. Martiny Dvořá -
kové se k nám dostal Vám adresovaný dopis, jehož pisatel pan Nicola Mazzanti, předseda Asociace evropských kinoték, jeho obsah zúžil
na hrubou pomluvu výzkumného projektu NAKI (AMU/NFA) č. DF13P01OVV006, aniž byl o něm korektně informován. Společný projekt
AMU a NFA Vám přiblížil na letošním 49. Mezinárodním karlovarském filmovém festivalu během Vašeho osobního setkání ka me raman
filmu Ostře sledované vlaky profesor Jaromír Šofr. Výzkumný projekt NAKI se zabývá vývojem certifikovaných metodik digitalizace
národního filmového fondu. Protože jde o závažné napadení a znevážení celé naší několikaleté práce a jakož i o ne přijatelné vyhrožování
Vám a institucím i tvůr cům z České republiky, cítíme povinnost se k textu tohoto dopisu vyjádřit. 

Nyní tak činíme písemně, přičemž pro pře hlednost jsou naše poznámky přiřazeny k citátům ze zmíněného dopisu:

1.
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás jakožto předseda Asociace evropských cinematék (Association des Cinémathéques Européenes, ACE), sdružení zastupující
všechny národní filmové archivy v Evropě, a jménem všech svých evropských kolegů filmových archivářů. 

Pan Bregant, ředitel Národního filmového archivu, nás upozornil na nepříjemnou situa ci, která v České republice vznikla v souvis losti
s návrhem známým pod zkratkou DRA (digitálně restaurovaný autorizát) pocházejícím od skupiny českých kameramanů.“

Naše poznámka: 
PhDr. Michal Bregant upozornil pana Maz zantiho na to, že v České republice způsobil „...nepříjemnou situaci…“ on sám. Na usta -
novení „... zkratky DRA (digitálně restaurovaný autorizát) ...“ se PhDr. Michal Bregant po tři roky přímo podílel jako děkan FAMU,
přihlášený spoluřešitel výzkumného projektu NAKI a později zejména jako generální ředitel Národního filmového archivu, a svými
souhlasnými podpisy a vyjádřeními její teore tický vznik podporoval. V průběhu přípravy projektu nikdy nevznesl jedinou výhradu. PhDr.
Michal Bregant si tedy nyní stěžuje ministrovi kultury ČR prostřednictvím Nicoly Mazzantiho sám na sebe. Tím generální ředitel NFA
způsobil mezinárodní ostudu České republice, minimálně Odboru vědy a vývoje MK ČR, a váženým institucím, jakými jsou Národní
filmový archiv v Praze a Aka demie múzických umění v Praze.
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2.
„Dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem, abych vyjádřil hluboké znepokojení a co nejdů raz něji se za naše sdružení i všechny evropské
archiváře vůči této iniciativě vymezil, neboť je špatně koncipována stejně jako nevhodně vymezena. 
Žádný archivář v Evropě není ochoten ji při jmout a všichni jsme připraveni se proti ní co nejrozhodněji postavit.“

Naše poznámka: 
Nicola Mazzanti spontánně nazývá výzkumný projekt Metodiky digitalizace národního filmového fondu v rámci Programu apliko vaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI „...iniciativou...“. Není zřejmě dostatečně informovaný, protože si myslí, že jde o
iniciativu kameramanů nebo jejich aso ciací a nikoliv výzkumný projekt řešený na základě smlouvy AMU s MK ČR, který vybra la odborná
komise a který postupuje podle svého předem vytýčeného a průběžně kontro lovaného programu. O uvedeném výzkumu Nicola Mazzanti
ve svém dopise nic nepíše a můžeme se tedy domnívat, že zřejmě s ním dosud nebyl PhDr. Michalem Bregan tem seznámen.
Tvrzení, že žádný archivář není ochoten „...iniciativu...“ respektovat zřejmě neuvažuje o archiváři Vladimíru Opělovi, emeritním řediteli
NFA, čestném členovi České archivní společnosti ČAS, o laureátovi Ceny Minister stva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize
za rok 2013 a od května 2014 i o čestném členovi FIAF oceněném na 70. kongresu mezinárodní federace filmových archivů ve Skopje.
Vladimír Opěla je spolu autorem konceptu DRA, který společně s kameramany a zvukovými mistry z AMU vytvořil. Pan Vladimír Opěla
v době, kdy projekt NAKI vznikal, pracoval jako ředitel Národního filmového archivu a současně byl viceprezidentem FIAF, světové
archivářské organizace. Vladimír Opěla byl v roce 2014 oceněn mezinárodním sdružením audio vizuálních knihoven FOCAL International
za celoživotní dílo. Jsou tedy evropští filmoví archiváři informováni o tom, že do výzkum ného projektu NAKI je také zapojen Národní
filmový archiv v Praze? Patrně ne, protože pan Mazzanti si myslí, že jde pouze o „...ini ciativu...“ kameramanů.
ACE (Associtation des Cineématheques Européennes) není jediným sdružením filmových archivů. V ACE nejsou zastoupeny filmové
archivy všech evropských zemí, z ji ných (Itálie , Francie, Španělsko) jsou členy instituce rozličného zaměření. Lze takřka vyloučit, že
názor členů je tak jednolitým, jak jej prezentuje Nicola Mazzanti. Dalším mezinárodním sdružením filmových archivů je FIAF (International
Federation of Film Archives), kde není Nicola Mazzanti ani ve výkonném výboru.

3.
„Jakožto předseda ACE už jsem s tímto návrhem nějaký čas obeznámen a absolvoval jsem několik setkání s jeho představiteli, bě hem
nichž jsem zopakoval četné důvody našeho značného znepokojení a nesouhlasu.“

Naše poznámka: 
Zde Nicola Mazzanti evidentně nepíše pravdu, a nebo textem této části dopisu opět dokazuje, že píše o něčem jiném než 
o našem výzkumu NAKI. Ve skutečnosti došlo pouze k jedné schůzce dne 27.11.2013 v belgické Cinematek Royal na konferenci SGFH
Film Expert Group EC v Bruselu, kde prof. Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanů, člen technické komise IMAGO (Evropské
federace kameramanů) a vedoucí řešitel projektu NAKI (AMU) požádal pana Mazzantiho o slyšení, aby s ním navázal pracovní kontakt
a mohl otevřít debatu s evropskými archiváři na téma DRA. Tuto schůzku domluvil pan Vladimír Opěla – řešitel NAKI (NFA). Nicola
Mazzanti tehdy Jíchu hrubě odbyl a urazil kameramanskou profesi prohlášením, že není pro restaurování filmů důležitá, že je pro archiváře
stejně potřebná jako práce kostyméra. Tomuto setkání byl přítomen i PhDr. Michal Bregant, který souhlasně přitakával a rovněž potvrdil,
že kameramani jsou pro restaurování filmů stejně důležití jako kostyméři. Tím dal poprvé veřejně najevo, že jako nový ředitel NFA
nebude koncept DRA příliš podporovat. K naplnění původně zamýšlenému záměru prof. Marka Jíchy zorganizovat další schůzku Nicoly
Mazzantiho se zástupci výzkumného projektu NAKI poté již nikdy nedošlo. Nicola Mazzanti zjevně nepíše ve svém dopise o „setkáních“
s výzkumníky NAKI, ale o kdoví jakých jiných „...setkáních s...představiteli...“, kteří však výzkumnému týmu NAKI a ani Asociaci českých
kameramanů nejsou známi. Taková setkání se bohužel odehrávají i v Praze, kde probíhají četná jednání PhDr. Michala Breganta na
MK ČR a jinde o pro jektu NAKI, na které řešitel-příjemce nebývá zván. Kupodivu se těchto jednání na MK ČR účastní i Mgr. Anna Batistová,
Ph.D., která nemá nyní s projektem NAKI nic společného. Metodu DRA v minulosti rovněž podepsala a stejně jako PhDr. Michal Bregant
tím stvrdila svoji pozici spoluřešitelky projektu. Z projektu NAKI ale z důvodů nesouhlasu s DRA později vystoupila. Přesto dnes o
tomto projektu jedná bez nás, jeho řešitelů. 

4.
„Rovněž jsem o této věci opakovaně komu nikoval s představiteli Federace evropských kameramanských asociací (IMAGO). Federace
IMAGO přijala naše argumenty do té míry, že stáhla veškerou svou podporu iniciativě DRA, kterou tak nyní podporuje pouze velmi
malá skupina jednotlivců, aniž by za nimi stála jakákoli nadnárodní organizace.“

Naše poznámka: 
Nicola Mazzanti po výše popsané „schůzce“ napsal prezidentovi IMAGO poměrně aro gantní dopis, podobný tomu, který nyní adre -
soval českému ministru kultury. Taktéž vyhrožoval, že neodmítne-li IMAGO svoji Deklaraci podporující DRA (jednohlasně od souhlasenou
na Valné hromadě IMAGO v belgickém Mons 16.2.2013 (viz příloha č. 1 tohoto dopisu), pak se s kameramany nebude žádný archivář
na celém světě dále bavit! Celá záležitost byla zakončena na další Valné hromadě IMAGO v řeckých Delfách dne 26. 4. 2014., kde
byl založen nový výbor IMAGO pro digitalizaci a autorské právo, který vydal prohlášení, že se pokusí s evropskými archiváři navázat
„harmonický vztah“. De klaraci IMAGO o DRA IMAGO nestáhl, tudíž tato Deklarace a prohlášení o vůli kameramanů ze 47 států světa
podporujících DRA je stále platná (viz příloha). Nicola Maz zanti tedy opět nepíše pravdu. U nás byla tato IMAGO deklarace o DRA
rovněž podpořena memorandy o porozumění či o spolupráci na projektu o DRA s Českým filmovým a tele vizním svazem FITES, prestižní 
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organizací sdružující pracovníky filmového a televizního průmyslu, Nadací české bijáky, mecenášem prvních digitalizací českých filmů,
Asociací filmových střihačů a střihaček a Asociací čes kých kameramanů, která tuto deklaraci pře vza la za vlastní hlasováním na Valné
hromadě AČK dne 12 .3. 2014 v Praze. Deklaraci pod pořil svým notářským zápisem i režisér Jiří Menzel.

5.
„Filmové archivy po celé Evropě realizují projekty restaurování již mnoho desetiletí, ba co víc, celý tento koncept samy vymyslely,
včetně souvisejících teoretických a etických otázek. Všechny mají kvalifikované pracov níky, kteří know-how a technologie filmového
restaurování dále rozvíjejí, jak činili i v mi nulosti a budou činit nadále. Mezi filmovými archivy je NFA jednou z předních institucí působících
v této oblasti a jeho odborné zkušenosti jsou celosvětově obdivovány a uznávány.“

Naše poznámka: 
Těžko uvěřit, že evropské archivy digitalizují filmy „...již mnoho desetiletí...“. První digitálně zrestaurované filmy přišly do Evropy po
ro ce 2000 z USA. Byli to Američané, kteří jako první investovali finanční prostředky do italské digitální laboratoře L’immagine ritrovata
v Boloni. Je možné, že Nicola Mazzanti tady píše o restaurování klasických 35mm filmů na filmové podložce a nikoliv o digitálním
res tau rování, které neběží naplno ani deset let. 

6.
„Restaurování filmů vyžaduje stejně jako restaurování jakýchkoliv jiných uměleckých artefaktů specifické dovednosti a znalosti, jimiž
každý nedisponuje. Těmito dovednostni a know-how jsou vybaveni restaurátoři filmů působící ve filmových archivech. Slyšel snad 
v 21. století někdo o tom, že by malby restau rovala „národní unie malířů“? Ovšemže nikoli, od toho jsou zde muzea. Proč by se tedy
tatáž bláznivá myšlenka měla vztahovat na filmy? To nedává smysl.“

Naše poznámka: 
Zde pan Mazzanti není informován ani o tom, že Vladimír Opěla svým rozhodnutím ředitele NFA povolal dne 20.4.2011 kamera many,
aby pomohli NFA s digitalizací filmu „Marketa Lazarová“, protože takové odborníky na di gi talizaci, kteří by již po „...mnoho dese -
tiletí...“ úspěšně filmy digitalizovali NFA neměl a ani nemohl mít (viz příloha č. 2). Kameramani, kteří rozhodně neplánují převzít v evropských
archivech moc, pozvání přijali a přišli obětavě NFA na pomoc. V průběhu digitalizace druhého a třetího filmu, „Hoří má panenko“
režiséra Miloše Formana a „Všichni dobří rodáci“ režiséra Vojtěcha Jasného se Vladimír Opěla snažil podpořit vznik výzkumného projektu
NAKI. Že by tehdejší viceprezident FIAF a ředitel NFA nebyl obe známen s tím, že ACE nepotřebuje pro digi talizaci a práci restaurátorů
pomoc od zku šených odborníků, protože jich má po „...mnoho desetiletí...“ dost? To přece tvrdí pan Mazzanti ve svém dopise. V době
bouřlivého technologického vývoje, kdy se hledají nové digitální postupy, nové metody práce, vznikají nové softwary? Kameramani
jsou takovými odborníky, protože se stejnými nástroji vy tvářejí současné digitální filmy, hledají tudíž inovativní metody, což byl důvod,
proč ředitel Vladimír Opěla povolal ke spolupráci právě kameramany. Nicola Mazzanti je možná skvělým konzervátorem, ale zřejmě
není od bor níkem na digitalizaci a docela jistě není seznámen s realitou v České republice. Ano, výsledky digitalizace a restaurování
v NFA jsou celosvětově uznávány, ale zejména proto, že na všech čtyřech digitalizacích spolupracovaly týmy kameramanů a zvukových
mistrů v čele s řešiteli tehdy vznikajícího a nyní po kračujícího výzkumného projektu NAKI (František Uldrich, Miroslav Ondříček, Marek
Jícha, Jiří Myslík, Jaromír Šofr, Antonín Weiser, Jiří Macák a zvukoví mistři Ivo Špalj a Pavel Rejholec). NFA nikdy tato jména v titulcích
digitalizovaných filmů neuvedla. Snad proto jsou pro Nicolu Mazzantihostále neznámá. Po výměně ředitele NFA za PhDr. Michala
Breganta a po nástupu Mgr. Anny Batistové, Ph.D., do funkce ředitelky kine matografických sbírek NFA nastaly z jejich strany nepřetržité
zákulisní sabotáže projektu, které velmi ztěžují práci všem řešitelům dodnes. 
Nicola Mazzanti překvapuje neznalostmi, kdo „restauruje malby“. V České republice jde o speciálně – zejména na uměleckých vysokých
školách (např. AVU) – vyškolené umělce, nikoli kurátory či uměnovědce nebo dokonce technické pracovníky. Nejde tudíž o jakkoliv
„...bláznivou myšlenku...“, ale naopak o promyšlený a historicky odůvod něný návrh. 
V České republice existuje i široce respekto vaná Asociace restaurátorů. Podobně jsou organizováni i přední kameramani v Asociaci
českých kameramanů. Ta se jako právnická osoba podle § 11 odstavec 5) Autorského zákona může domáhat ochrany majetkových práv
autorských i po uplynutí doby jejich trvání.. 

7.
„Na restaurování či digitalizaci filmových děl filmové archivy vždy úzce spolupracovaly se všemi tvůrci. Je to běžná praxe a není třeba
přetvářet ji v byrokratickou překážku.“

Naše poznámka: 
Filmy jsou v České republice majetkem státu, tedy veřejnosti. Nepatří archivům a ar chivářům, ti jsou jejich placenými správci. Placenými
státem za svoji činnost, která primárně slouží uchování národní paměti a kulturních památek, kterými mnoho filmů dozajista je. S tím
je jistě spojena i určitá administrativa. Projekt NAKI, s nímž Nicola Mazzanti není příliš seznámen, se však po kouší vnést jistý řád a
transparentnost obdobnou odpovědnosti restaurátorských týmů jako ve výtvarných oborech. Zabrání se tak byrokratickým neodborným
krokům „za zavřenými dveřmi“ vedoucím k promítání zdigitalizovaných filmů v jiné podobě, v neodborně pozměněných verzích vzniklých
bez souhlasu jejich autorů či zástupců autorů a bez zkušených kameramanů a zvukových mistrů. Zapojením zástupců základních tvůrčích
profesí do procesu digitalizace se takové nebezpečí omezí na minimum. Archivářům a filmovým vědcům většinou potřebné umělecké
vzdělání chybí.
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8.
Digitalizace a restaurování filmového dědictví Evropy a jejich národů jsou úkolem zásadního významu. Jsou rovněž složité a nákladné.
Není tudíž v ničím zájmu – filmových archi vů, vlád ani autorů – aby se tento úkol stal ještě složitějším a nákladnějším.“

Naše poznámka: 
Opět zde Nicola Mazzanti nebyl PhDr. Michalem Bregantem seznámen s realitou v České republice a s projektem NAKI. V roce 2014 byla
na digitalizaci filmu „Ostře sledované vlaky“ pokusně aplikována zkoumaná metoda DRA, která jasně prokázala finanční a časovou úsporu
formou tzv. KORK VZORKOVÁNÍ, které výrazně zlevnilo výrobu výsledného digitalizátu. Vznikl tak poprvé český digitálně zrestaurovaný
film, který je připraven na certifikaci DRA, jakmile bude tato metodika schválená a uvedena do praxe. Rovněž byla aplikována nová metoda
restaurování zvukové stopy, kterou nepro váděli „...desetiletími ověření odborníci z archivu...“, ale zvukový restaurátor Pavel Rejholec, profesionální
zvukový mistr, řešitel projektu NAKI (AMU). Toto jsou praktické vedlejší výsledky projektu NAKI, o kterých Nicolu Mazzantiho PhDr. Michal
Bregant zřejmě neinformoval.  Máme za to, že s nimi neseznámil ani Vás, pane ministře. NFA si dokonce jednoznačně vymínil, aby v digi -
talizátu filmu Ostře sledované vlaky opět ne byli jmenovitě restaurátoři a členové expertní skupiny uvedeni v titulcích filmu a ani fakt použití
metody DRA. Zřejmě proto, aby mohl ředitel NFA po celém světě šířit ne pravdu, že film digitalizoval sám. 

9.
„Svou špatnou koncepcí a nevhodným vymezením však návrh o DRA činí právě to: zvyšuje složitost a v důsledku toho i náklady restaurování
a digitalizace. Finanční zdroje, které by měly být vynaloženy na restaurování a digitalizaci, se budou nesmyslně utrácet na schůze a
zbytečné byrokratické procedury v komisích sestavených z jednotlivců, kteří v oblasti restaurování nemají žádné zku šenosti.“

Naše poznámka: 
Nicola Mazzanti zde vytváří hypotetickou možnost, že by si restaurátor s patřičnou kvalifikací a renomé pozval, jak píše , „...do
komise...jednotlivce, kteří v oblasti restau rování nemají žádné zkušenosti...“. Takový „restaurátor“ by o svoji prestiž brzy přišel, odborná
veřejnost by se proti němu rychle vymezila a ztratil by její podporu. Veřejnost je, jak je psáno výše, základem existence filmových archivů. 
Tvrzení o nákladech za „schůze“ a „zbytečné byrokratické procedury“ jsou zcela neopod statněné. Autoři (režiséři, kameramani, zvukoví
mistři) jsou poslední, kteří by se rado vali z byrokracie a schůzování, to pan Maz zanti neví? 

10.
„Návrh kromě toho odmítá uznat vklad ostatních kategorií tvůrců – proč by se mělo jednat pouze o kameramany, proč ne také 
o scénáristy, režiséry, hudebníky, herce, návrháře kostýmů či animátory? Jednání komisí budou nekonečná, neustále budou soupeřit
mezi sebou, jak se v byrokratickém prostředí děje až příliš často.“

Naše poznámka: 
Zde Nicola Mazzanti překvapivě prokazuje, jak sám málo ví o filmové tvorbě. Restaurování malby portrétu se samozřejmě nebude
účastnit portrétovaná osoba, protože nerozumí malířství a ani dané restaurátorské profesi. Herci a herečky jsou podle Nicoly Maz -
zantiho naopak důležití. Nicola Mazzanti je proti byrokracii „...komisí...“, ale sám navrhuje naprosto bizarní seskupení jakýchsi pamět -
níků, kteří si možná vzpomenou, jak scéná rista psal scénář a přitom se sešel s filmovou herečkou, která ve filmu poté hrála, a jak si
povídal s hudebním skladatelem. Tady pan Mazzanti sestupuje o několik pater níže a přestává být pro další odborný diskurz nad problémy
digitalizace a restaurování filmů partnerem. Projekt NAKI navrhuje nikoliv „...byrokratickou komisi...“, ale malou expertní restaurá -
torskou skupinu, vedenou restaurá torem se státní licencí (NFA zatím žádného takového nemá), jenž vede odborně restau rování, a má
k dispozici členy expertní ko mi se, v níž jsou mimo kurátorů, historiků, technologů a dle potřeby a svobodného roz hod nutí restaurátora
další profese také man da torně přítomni experti tří nejdůležitějších profesí, a to kameramana, zvukového mistra a režiséra jako autora
filmu. Restauruje se totiž hlavně obraz, zvuk a úplnost filmového díla s uchováním jeho autenticity. Nikoliv herecký výkon, scénář,
nebo hudební skladba. Tyto složky jsou již přítomné jako součásti obrazu a zvuku filmu. Experti nemusí být členy žádného spolku, ale
musí být potvrzeni danými profesními asociacemi, což je důležité pro finální autorizaci DRA. To je otázka jedno ho setkání, které se
jmenuje SESTAVENÍ EX PERTNÍ SKUPINY. Zde není žádný prostor pro chaos a žádná nadbytečná byrokracie. Restaurátor bude odpovědný
státní autoritě, která ručí veřejnosti za jeho kvalitu (udělením restaurátorské licence). Tedy model, který není nový, ale který chtějí řešitelé
NAKI částečně převzít z výtvarných oborů a aplikovat na digitální restaurování filmů. 

11.
„Skutečně chceme vytvořit systém, kde pro každý z tisícovek filmů, jež vyžadují naši pozornost, bude nutné sestavit dvacetičlennou
byrokratickou komisi? Říkám to nerad, ale zní to jako noční můra z minulosti, u níž jsme si přáli, aby zmizela jednou provždy.“

Naše poznámka: 
Znalost dopisu, který Nicola Mazzanti vloni sepsal proti aktivitě IMAGO, (kde nás nazývá „…Soviet-era bureaucracy…“), nám umož -
ňuje dešifrovat tento odstavec jako připo menutí, že Češi jsou bývalí komunisté, kteří často rádi „byrokraticky schůzovali v komi sích“,
o čemž si pan Mazzanti „...přeje, aby zmizelo jednou provždy...“. Snad lze jen do dat že Italové zase bývali fašisté a my Češi bychom
jim to jistě nepřipomínali argumen tací v dopise psaném např. ministrovi kultury Itálie. Nicola Mazzanti se zřejmě cítí snad největším
oborníkem na digitalizaci filmů na světě, ale i tak by mu prospělo více respektu vůči skutečným tvůrcům filmů – režisérům, kameramanům
či zvukovým mistrům a dal ším. Zřejmě si ani neuvědomuje, že díky jejich práci má dnes svoji profesi. Jinak by tak hrubě neútočil na 
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tým zkušených českých vý zkum ných pracovníků AMU, světoznámé vysoké školy zaměřené na performativní umění. Nedostatek pokory
pana Mazzantiho jej poškozuje i odborně, vždyť mezi jím napa denými kameramany je mj. i prof. Jaromír Šofr, který v době, kdy byl
pan Mazzanti miminko, vytvářel zásadní filmy československé poválečné kinematografie (např. „Ať žije re publika“ či „O slavnosti a
hostech“). Kdo tedy, Šofr nebo Mazzanti, asi ví o filmu, negativech, expozici, laboratorním zpracování, číslování, kopírování atd. apod.
víc? Nic proti mladé krvi, ale slušnost, studium a respekt by i am biciózním padesátníkům možná otevřely i jiné obzory.
Je třeba dodat, že metoda DRA nenavrhuje provádět tuto digitalizaci plošně u všech filmů, ale jen u pečlivě vybraných filmů, které
mají dostatečný umělecký nebo historický poten ciál, jsou pro takové restaurování vybrány, protože stojí za to investovat do vzniku
jejich nového co nejkvalitnějšího digitálního zdroje, kterým je právě DRA. Tedy nikoliv „...tisícovky..., ...dvacetičlenných byrokra tických
komisí...“,ale promyšlená, poctivá a cílevědomá práce odborníků, kteří pečují o zachování kulturního odkazu národní ki ne matografie. 

12.
„Uvedu ještě, že jsem měl možnost přečíst si některé z materiálů, které zastánci DRA ozna čují za „technickou dokumentaci“. Musím
konstatovat, že z hlediska seriózního výzkumu v oblasti technologií restaurování filmů příliš nedávají smysl. V náležitém odborném
recenzním řízení by nikdy neobstály. Jedná se o pouhé „politické pamflety“ napsané se záměrem obhájit jasně definované skryté zájmy.“

Naše poznámka: 
Řešitele výzkumného projektu NAKI zde Ni cola Mazzanti zase neuvádí, zřejmě hovoří obecně o „...zastáncích DRA...“. Kdoví koho
tím asi myslí. Důležité je, o jaké „technické dokumentaci“ píše, neboť žádnou takovou řešitelé projektu NAKI nikdy nevydali. Dokonce
ani materiál „Digitálně restaurovaný autorizát – DRA, teorie s poznámkami“ neexistuje zatím v angličtině, neboť jde o pra covní text.
Pan Mazzanti jej tedy nemohl číst, zřejmě zná obsah jen převyprávěný. Nebo si plete projekt NAKI s jinou iniciativou, nám ale neznámou,
protože zmíněný text naší teorie DRA zcela jistě není žádným „...po litickým pamfletem...“. O čem tedy píše Nicola Mazzanti? To netušíme.
Rovněž nám není známo, co myslí Nicola Mazzanti, když poukazuje na naše „...jasně definované skryté zájmy...“. Zájmy mohou být
buďto jasně definované a nebo skryté. Řešitelé NAKI (AMU) žádné takové skryté zájmy nemají, jejich cíle jsou jasně definovány řešením
nezávislého aplikovaného výzkumu v oblasti digitálního restaurování na profesionální odborné úrovni.

13.
„Návrh týkající se DRA závažným způsobem zbrzdí probíhající činnost v oblasti digitalizace a restaurování. Bude mít nepřímý negativní
dopad na naši kulturu a naše tvůrčí odvětví. Poškodí autory i tvůrce tím, že neumožní účinné restaurování jejich děl. Ve skutečnosti
je navržen tak, aby sloužil pouze malé sku pině jednotlivců, kteří se zoufale chtějí stát byrokraty a získat moc, jakou by nikdy neměli
mít.“

Naše poznámka: 
Tento odstavec dopisu Nicoly Mazzantiho je velmi závažný. Nicola Mazzanti zde píše o „tvůrčím odvětví“, čímž jako reprezentant
evropských archivů má na mysli zřejmě ja kési tvůrce-archiváře, „tvůrčí odvětví archi vářství“. To dokládá další větou, když roz děluje
autory a tvůrce, když tvrdí: „...Poškodí autory i tvůrce...“. Jde tady o přiznání se k údaj né archivářské moci, kterou zmiňuje v závěru
dopisu. Kdo je tvůrcem mimo autory filmů? Co opravňuje archiváře roz hodovat zcela samostatně v rámci „... jejich tvůrčího odvětví...“?
Proto tak zásadním způsobem odmítá odborný dohled například Expertní skupiny podle DRA? Proti tomuto přiznání podstaty Mazzantiho
záměrů budou všichni skuteční autoři filmových děl důrazně protestovat a domáhat se základního práva ustanoveného Bernskou úmluvou
o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9.9.1886, která se promítá do znění mnohých evrop ských autorských zákonů včetně
českého. Nejde tedy Nicolu Mazzantimu a PhDr. Mi chalu Bregantovi spíš o nekontrolovatelnou MOC TVŮRČÍCH ARCHIVÁŘŮ? Bez
meto diky = bez kontroly?

14.
„Z výše uvedených důvodů je proto naše sdružení stejně jako všichni evropští archiváři proti návrhu o DRA. Návrhu, který – a na tom
trvám – nepodporuje nikdo kromě samotných jeho autorů.“

Naše poznámka: 
Nicola Mazzanti má jistě plné právo nepod porovat DRA, ale neměl by psát neslušné a denunciační dopisy. PhDr. Michal Bregant a
Nicola Mazzanti přicházejí s pozoruhodnou snahou, aby nikdo jiný nesměl uskutečňovat výzkum na téma digitalizace a digitálního
restaurování filmů než oni sami. Proč chce Nicola Mazzanti a jeho organizace ACE ří dit svým politickým nátlakem výzkum v České
republice? Otázkou ale zůstává, zda je prav di vé tvrzení Nicoly Mazzantiho, že jsou v tom to názoru evropští archiváři opravdu takto
jednotní. Máme za to, že nikoliv. Do kládají to pozvánky a úspěšně realizované prezentace metody DRA a výzkumného pro jektu NAKI,
na které jsme byli pozváni a které se odehrály na půdě evropských archivů jako například tyto prezentace metody DRA: 
dne 15.2.2013 v Cinémathéque Royale v Bruselu (Belgie);
dne 4.7.2013 v Cineteca di Bologna, Sala Cervi na Filmovém festivalu Il Cinema Ritrovato (Itálie);
dne 7.9.2013 v Norwegian Film Institute na Oslo Digital Cinema Conference (Norsko);
dne 11.11.2013 na 15. česko-slovenské filmologické konferenci v Krpáčově, Sloven ský filmový ústav (Slovensko).

Je nezpochybnitelným faktem, že některé ev rop ské archivy přímo využívají práci kame ramanů a zvukových mistrů při digitálním restaurování,
například archivy ve Španělsku, Norsku, Dánsku, Slovensku a Francii. Všude tam dokonce pracují kameramani a zvukoví mistři v rolích 
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restaurátorů. Jako by to pánové Mazzanti a Bregant nevěděli? Spíše se tedy jedná o neuváženou iniciativu autoritativního a samolibého
Nicoly Mazzantiho, o níž vel ká část „archivářů“, jejichž jménem vystupuje, zřejmě ani nemá tušení.

15.
„Musím přiznat, že já ani mí kolegové z ACE jsme některými velice nepříznivými důsledky, jež by přijetí návrhu o DRA v České republice
mělo, velice vážně znepokojeni. Dovoluji si Vás na ně upozornit:
– jakožto společenství archivářů se musíme proti návrhu vymezit co nejdůrazněji, aby chom zabránili tomu, že se stane precedentem

pro další země,
– budeme nuceni usilovat o zásah evropských orgánů,
– všechny české filmové instituce se v rámci archivářské komunity ocitnou v izolaci a ne bude možná vůbec žádná další spolupráce.

Omlouvám se, že Vás připravuji o čas, jsem si však jist, že znepokojení všech evropských filmových archivů, které stojí za NFA, jeho
vysoce kvalifikovanými pracovníky a panem Bregantem, a naše obavy z možného schválení tak špatně koncipovaného návrhu pochopíte.

S hlubokou úctou a vřelým pozdravem Nicola Mazzanti “

Naše poznámka: 
Je na adresátovi dopisu Nicoly Mazzantiho, na Vás pane ministře, zda budete naslouchat jeho pomluvám a výhružkám, ve kterých zcela
absentují výrazy kvalita či autorsko právní respekt, či podpoříte český výzkum oborníků, který již čtyřikrát (byť většinou ze strany NFA
zatajeně) přispěli k podpoře čes ké filmové kultury tím, že pomohli zdigita lizovat a zrestaurovat filmy „Marketa Lazarová“, „Hoří má
panenko“, „Všichni dobří rodáci“ a „Ostře sledované vlaky“ v nejvyšší dosažitelné kvalitě. Jsou to české filmy, které vznikaly v nešťastné
době, kdy ideologie a chudoba československého státu neumož ňovala filmařům používat standardní filmovou technologii, jakou měli
k dispozici kolegové jinde ve světě. Proto jsme v zahraničí v od borných archivářských kruzích nazýváni jako tzv.: „ORWO region“,
území, kde se na táčelo na východoněmecký filmový materiál nevalné kvality, jehož zvládnutí je právě oním charakteristickým českým
kameramanským a zvukařským know-how, o kterém Nicola Maz zanti a zřejmě ani PhDr. Michal Bregant vědí jen málo nebo spíš nic.
Českou kulturu již v minulosti opakovaně proslavili čeští autoři filmů a teprve po nich archiváři. Je proto nutné, aby se české filmy
restaurovaly doma, v České republice, pod dohledem českých restaurátorů spolu s českými experty – historiky, režiséry, kameramany
a zvukovými mistry. Dokud nebude mít Česká republika vlastního kvalitního digitálního restaurátora, který si vybuduje prestiž u odborné
veřejnosti, může, bohužel, digitalizace českých filmů probíhat pomaleji. 

Na závěr si musíme položit otázku, proč Nicola Mazzanti takto urputně brojí proti našemu výzkumu, brojí-li proti němu? A proč tak
náhle změnil názor i čerstvý generální ředitel Michal Bregant a vedení NFA, když projekt, který ničemu nechce škodit, původně NFA
spoluzakládal? Zákonitě se nyní jako řešitelé AMU cítíme být, mírně řečeno, pod vedeni a současně cítíme ohrožení českých zájmů
v oblasti archivnictví a zpřístupňování českých kinematografických děl, které možná souvisí s vývozem archiválií a jejich naplá novanou
digitalizací mimo území České republiky. Doporučujeme Vaší pozornosti, vážený pane ministře, již uveřejněnou koncepci NFA, kde
se mj. uvádí, že bude NFA digitalizovat a zpřístupňovat staré české filmy v zastaralých a nekvalitních formátech HD, což by znamenalo
nejen plýtvání penězi, ale též degradaci dobrého jména kinema tografie, má-li se za film vydávat něco, co ho jen vzdáleně připomíná.

PRÁCE S ORIGINÁLNÍM NEGATIVEM PŘI DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ FILMŮ JE ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO DOKO NALOST
VÝSLEDKU.

PŘEDSTAVA KVALIT TAKOVÉHO ARCHI VÁŘE, JENŽ BEZPEČNÉ VÍ, CO S NEGA TIVEM OBRAZU A ZÁZNAMEM ZVUKU, KTERÉ V
ZÁJMU KONCEPTU DÍLA VY TVOŘIL NĚKDO JINÝ, TEDY AUTOR OBRAZU A AUTOR ZVUKU, JE ÚČELOVĚ CHIMÉRICKÁ.

KAMERAMANI A ZVUKOVÍ MISTŘI SE PŘIROZENĚ ZAJÍMAJÍ O METODIKU DIGI TÁLNÍHO RESTAUROVÁNÍ DRA FILMŮ PROTO,
ŽE NIC NA FILMOVÉM DÍLE NENÍ TRADIČNÍM PŘÍSTUPEM ARCHIVÁŘŮ OHROŽENO NATOLIK JAKO TO, CO VY TVOŘIL KAMERAMAN
A ZVUKOVÝ MISTR. 

Vážený pane ministře, posíláme Vám zároveň Deklaraci IMAGO o DRA a první pověřovací listinu prof. Jiřího Myslíka a prosíme Vás 
o schůzku s Vámi.

V Praze 19. srpna 2014
Za celý tým řešitelů NAKI AMU 
č. DF13P01OVV006

prof. MgA. Marek Jícha, prof. Mgr. Jiří Myslík, prof. MgA. Jaromír Šofr, prof. MgA. Jiří Macák, doc. MgA. Ivo Mathé, doc. MgA. Antonín
Weiser, prof. Mgr. Josef Pecák, CSc., MgA. Miloslav Novák, DiS., doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D., Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
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IMAGO je nezisková, neodborová federace
evropských a dalších světových kameraman -
ských asociací sdružující 47 členských orga niza -
cí (32 evropských členů a 15 mimo evrop  ských
členů), která usiluje o uznání filmového
kameramana jako jednoho z předních tvůrců
audiovizuálního umění. Jedním z cílů federace
IMAGO je zvyšování umělecké a technické
kvality kinemato gra fických děl.
Kameramani jako spoluautoři filmového díla
a současně autoři jeho obrazové složky
deklarují, že pouze Digitálně restaurovaný
autorizát (DRA) zachová v nejvyšší dosažitelné
míře veškeré kvalitativní vlastnosti obrazové
složky jimi nasnímaného kinematografickém
díla, a tudíž zaručí ochranu osobnostních 
a majetkových autorských práv kameramanů
jako spoluautorů filmových děl.  

A. Digitalizace filmového dědictví
Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) vzniká
digitalizací originálního negativu obrazu
(ON) a je-li nedostupný, tak duplikační pozi -
tiv ní kopie či duplikátního negativu (DP/DN),
které schválí kameraman kinematografického
díla a zástupci profesní autorské asociace
s ohledem na dobovou referenční kombi no -
vanou kopii (RKK). DRA je fyzicky za zna -
menán jako Master Archive Package (MAP),
představující digitální originál určený
k dlouhodobému uchování kinemato gra -
fických děl a jako Digital Cinema Distribution
Master (DCDM), představující originál určený
k digitální projekci kinematografického díla,
přičemž oba uvedené produkty musí splňovat
níže uvedená kritéria. 
Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze
považovat za originální zdroj filmového díla
jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria:
obraz je digitalizován v rozlišení odpovída -
jícím originálnímu kinematografickému
materiálu + v původní snímkové frekvenci +
v poměru stran a velikosti obrazu odpoví da -
jícím originálu + s dostatečným rozsahem jasů
a barevnou hloubkou obrazu zachovávající
věrnost originálu;
na jeho výrobě se podílelo profesionální pra -
coviště filmových restaurátorů s příslušnou
atestací;
na jeho výrobě se podíleli autoři filmu – ka -
meramani, mistři zvuku a režiséři (pokud jsou
k dispozici) a zástupci jejich profesních
autorských asociací;
je schválen expertní restaurátorsko-autorskou
skupinou (filmoví restaurátoři s příslušnou
atestací, výše uvedení autoři filmového díla,
jsou-li dostupní, a zástupci jejich profesních
autorských asociací), jejíž členové by měli po

vzájemné dohodě podepsat oficiální
certifikační dokument o DRA;
rozdíly v kvalitě mezi RKK a DRA musí být
co do tonality a barevného podání obrazu
zrakem nerozpoznatelné, což je nezbytné pro
zachování autenticity filmového dědictví;
je použit jako jediný zdroj pro vytvoření
Intermediate Access Package (IAP), z něhož
se následně vytvářejí veškeré kopie pro jaké -
koliv distribuční formáty (digitální kino,
televize, domácí video, web atd.), a to bez
jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše

definovaných kritérií (s výjimkou změn v cel -
kové velikosti obrazu a odlišné úrovně
komprese v závislosti na příslušném
distribučním formátu).
V případě, že výše uvedená kritéria nejsou
splněna, je digitální originál filmového
obrazu, vytvořený bez oficiální certifikace,
nutno považovat za neoprávněný zásah do
nezrušitelných a nepřevoditelných osobnost -
ních autorských práv kameramanů jako spo -
lu autorů filmových děl.

B. Filmová díla vytvořená digitální 
kamerou

Digitální autorizát (DA) je fyzicky zaznamenán
jako Digital Cinema Distribution Master
(DCDM), který vznikl z digitálního obrazu
nasnímaného digitální kamerou, a který je
schválen kameramanem kinematografického
díla při splnění příslušných mezinárodních
norem ISO pro digitální film.
IMAGO deklaruje, že pokud bude certifi -
kováno audiovizuální dílo podle metodiky
DRA, kameramani se nebudou domáhat

žád né odměny podle autorského práva za
jeho vytvoření, nicméně se tím nezříkají od -
měny za udělení jednotlivých oprávnění k ja -
kémukoli jeho užití. Tím dojde k poklesu
celkových nákladů na digitalizaci filmových
děl a to i přesto, že DRA přispěje ke zvýšení
kvality digitalizace. 
Evropská komise podala zprávu, že 85 % z 1,03
milionů hodin evropského filmového dědictví
je komerčně nedostupných, přičemž 98,5 %
dosud není zdigitalizováno a je skry to ve
filmových archivech. To je rovněž důvod,

proč IMAGO podporuje právo na roz -
množování filmových děl ve smyslu čl. 2
Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu
a Rady o harmonizaci určitých aspektů au tor -
ského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti, jakož i právo na jejich
zpřístupnění veřejnosti ve smyslu čl. 3 uvedené
Směrnice. Ovšem nevyhnutelně jen za
předpokladu, že bude dosaženo uzná ní
Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA)
jako závazného standardu pro vytváření
digitálních originálů kinematografických děl tak,
aby bylo zajištěno zachování filmového dědictví
v jeho původní podobě i pro budoucí generace.

Glosář termínů 
DA (Digitální autorizát) – nový digitálně na -
snímaný originál obrazu schválený kamera -
manem kinematografického díla a vyhovující
příslušným mezinárodním normám ISO pro
digitální kinematografii.
DAP (Distributon Access Package) – jakýkoli
distribuční formát (pro digitální kino, televizi,
domácí video, web atd.).

Deklarace IMAGO o Digitálně restaurovaném autorizátu (DRA)
schválená dne 16. února 2013 v Mons (Belgie) na Valném shromáždění Evropské federace kameramanských asociací IMAGO 

NFA vydal zajímavé knihy o třech restaurovaných filmech: Hoří, má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře sledované vlaky. 
Čtenáři se z nich dozví mnoho neznámých skutečností. Na čtvrtou knížku o filmu Marketa Lazarová, nebo alespoň na restaurátorskou
zprávu veřejnost stále čeká.
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DCDM (Digital Cinema Distribution Master)
– sada nekomprimovaných a nezakódovaných
obrazových, zvukových a titulkových souborů,
vyhovující příslušným mezinárodním normám
ISO jako distribuční digitální originál; obecně
není vhodný k dlouhodobému uchovávání
kinema tografických děl a lze z něho vytvářet
DCP.
DRA (Digitálně restaurovaný autorizát) –
digitálně restaurované a autorizované
kinematografické dílo vyhovující specifickým
kritériím podle metodiky DRA.
DSM (Digital Source Master) – nespeci fiko vaná
sada digitálních obrazových a zvukových
souborů, vytvořených v postprodukčním pro-
ce su z původního kinematografického
materiálu na dostupném technickém zařízení,
tj. např. data z filmového skeneru.
DCP (Digital Cinema Package) – DAP pro
distribuci do digitálních kin; obecně není
vhodný k dlouhodobému uchovávání kinema -
tografických děl.
IAP (Intermediate Access Package) – sada

nezakódovaných, komprimovaných obrazo -
vých a zvukových souborů, identifikačních
a doplňkových technických metadat a médií
(vizuálně bezeztrátová komprese obrazové
složky, zvuková složka bez komprese)
vytvořená z MAP, nebo DCDM; je určena
k produkci veškerých distribučních formátů
(pro digitální kino, televizi, domácí video, web
atd.). Není vhodná k dlouhodobému ucho -
vávání kinematogra fických děl, když  obsahuje
pouze projekční obrazové pole a podporuje
jen snímkové frekvence podle příslušné me -
zinárodní normy ISO pro digitální kine -
matografickou projekci. 
DP/DN (duplikační pozitivní kopie/duplikátní
negativ) – jakákoli duplikační pozitivní kopie
nebo duplikátní negativ, ať už barevný nebo
černobílý, představující meziprodukt mezi
originálním negativem obrazu a filmovou
kopií, určenou k promítání.
MAP (Master Archive Package) – sada neza -
kódovaných, komprimovaných obrazových
a zvukových souborů, identifikačních a do -

plňkových technických metadat a médií
(ma tematicky bezeztrátová komprese obra -
zové složky, zvuková složka bez komprese)
vytvořená z DSM v libovolně zvoleném
rozlišení, určená k dlouhodobému uchování
kinematografických děl; měla by obsahovat
celé kamerové obrazové pole (vč. případného
optického zvukového záznamu, perforačních
otvorů filmového pásu atd.) a podporovat
originální promítací snímkovou frekvenci.
ON (originální negativ obrazu) – originální
filmový materiál exponovaný ve filmové
kameře.
OZM (originální zvukový mix) – originální
zvukový mix kinematografického díla zazna -
menaný na magnetický nebo optický nosič a
používaný jako autoritativní referenční
materiál pro digitální restaurování.
RKK (referenční kombinovaná kopie) –
pečlivě připravená dobová vyrovnaná
kombinovaná kopie schválená kamerama -
nem, obecně používaná jako autoritativní
referenční materiál pro digitální restaurování.

Národní filmový archiv se v příštích dvou letech chystá digitálně zrestaurovat 10 filmů. Projekt „Digitální restaurování českého fil-
mového dědictví” má předběžně schválené financování z Norských fondů. 

Výsledkem dvouletého projektu bude deset
filmů digitálně restaurovaných v kvalitě pro
uvedení na velkých plátnech kin. Nákladným
restaurováním projdou snímky od počátků
české kinematografie po 70. léta 20. století.
Nezbytnou součástí každého restaurátorského
zásahu bude pečlivý historický výzkum,
práce v digitálním prostředí pak bude pod
vedením restaurátorů NFA provádět studio,

které zvítězí v mezinárodním výběrovém
řízení.
„Digitální restaurování českého filmového 
dě dictví” je předem definovaný projekt pro -
gra mu CZ 06 „Kulturní dědictví a současné
umě ní“ podpořený zeměmi Evropského
hospo dářského prostoru (EHP) – Norsko,
Island a Lichtenštejnsko, v rámci Finančních
mechanizmů (FM 2). 

Začátek projektu je odhadován toto léto.
Konkrétní filmy, které byly vybrány ze se zna -
mu 200 titulů navržených k digitalizaci pra -
cov ní skupinou při Filmové radě pro Mini -
sterstvo kultury ČR, budou zveřejněny po
definitivním schválení projektu a podpisu
smlouvy.

Aleš Rumpel, ředitel sekce vnějších

vztahů, Národní filmový archiv

Muzeum Karla Zemana, Nadace České bijáky a Česká televize ohlásily projekt nazvaný Čistíme svět fantazie. Týká se digitální res-
taurace tří filmů Karla Zemana.

Filmy Karla Zemana určené k digitálnímu
restaurování 

Vynález zkázy 
Československo, 1958, 78 min 
Režie: Karel Zeman 
Scénář: František Hrubín (na motivy knihy
Julese Verna), 
Kamera: Jiří Tarantík
Hudba: Zdeněk Liška 
Hrají: Lubor Tokoš, Arnošt Navrátil, František
Šlégr, Miloslav Holub, Václav 
Kyzlink, Jana Zatloukalová, Felix le Breux,
Otto Šimánek, Alena Kreuzmannová, František
Řehák a další 

Nejúspěšnější československý film historie,
který v roce 1958 obletěl doslova celý svět.
Během jeho uvedení v New Yorku se promítal
současně v 96 kinech. Toto fantaskní dobro -
družství získalo řadu prestižních ocenění,
včetně Velké ceny na EXPO 58 v Bruselu.

Jde o první Zemanův film na motivy prózy
Julese Verna, v němž si autor vyzkoušel no -
vý výtvarný styl, který poté dál rozvíjel.
Originální kulisy, jedinečné masky, novátorská
hudba Zdeňka Lišky, to vše se podílí na unikát -
ní podobě tohoto napínavého příběhu s pro -
tiválečným podtextem. Černobílé vyprávění
vychází z rytin Édouarda Rioua a Léona
Benetta, prvních ilustrátorů Verneových
románů. 

Cesta do pravěku 
Československo, 1955, 93 min 
Režie: Karel Zeman 
Scénář: Karel Zeman, J. A. Novotný 
Kamera: Václav Pazderník, Antonín Horák 
Hudba: Emil František Burian 
Hrají: Vladimír Bejval, Petr Herrmann, Josef
Lukáš, Zdeněk Husták

Jeden z nejlepších dětských dobrodružných
filmů světové kinematografie. O jeho popula -

ritě svědčí i uvedení v americké distribuci 
(s rozšířeným prologem a epilogem), jež ná -
sledovalo po fenomenálním úspěchu Vyná -
lezu zkázy. 
Populárně naučné dílo vypráví o čtveřici ško -
láků, kteří se na obyčejné lodičce vypraví do
dávné historie. Exkurze do tajuplné minulosti
naší planety připomíná přehlednou učebnici
s řadou užitečných poznatků, prezentovaných
jako zábavná klukovská hra. Díky tomuto zli -
do vělému evergreenu se s prehistorií lidstva

Z filmu Cesta do pravěku
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seznámilo už několik generací dětí i do -
spělých. Nápadité rukodělné triky použité 
v tomto jedinečném dobrodružství patří k abe -
cedě tvorby filmových iluzí. 

Baron Prášil 
Československo, 1961, 83 min 
Režie: Karel Zeman 
Scénář: Karel Zeman, Josef Kainar (na 
motivy knihy Gottfrieda Augusta Bürgera) 
Kamera: Jiří Tarantík
Hudba: Zdeněk Liška 
Hrají: Miloš Kopecký, Jana Brejchová, 
Rudolf Jelínek, Karel Höger, Jan Werich, 
Rudolf Hrušínský, Eduard Kohout a další. 

V jedinečném zpracování světoznámé knihy
Gottfrieda Augusta Bürgera se Zeman inspi roval
rytinami z jejího původního vydání po -
cházejícími od jednoho z nejvýznam něj ších

ilustrátorů 19. století Gustava Dorého. Černo -
bíle natočené obrazy režisér oživil výrazným
barevným tónováním a různorodé barvy použil
jako znaky proměňujících se nálad i překva -
pi vých dějových zvratů. Toto fantaskní do -
brodružství zpestřené unikátním i triky i vtip -
nými gagy získalo mnoho zahraničních cen,
mimo jiné z festivalů v Cannes či v Lo carnu. 

Americký režisér Terry Gilliam – člen legen -
dární skupiny Monty Python – prozradil, že
Zemanův film byl prvotní inspirací jeho
vlastní verze slavného příběhu. V Zemanově
hravém podobenství se vyprávění samolibého
barona Prášila prolíná s romantickým pří -
během novodobého fantasty Toníka, jenž se
stává baronovým sokem v lásce. Titulní roli
ztvárnil Miloš Kopecký, astronauta Toníka
zosobnil Rudolf Jelínek, rozmarnou princeznu
Bianku si zahrála někdejší hvězda Jana
Brejchová. Řada dalších hereckých legend
(například Jan Werich či Rudolf Hrušínský) se
ve filmu objevila v epizodních rolích. 

Jakub Matějka, Muzeum Karla Zemana 

Poznámka redakce: téma digitální restaurace
filmů je stále aktuální. V příštích číslech
Synchronu se k němu proto budeme vracet.

Z filmu Baron Prášil

Krásný nový svět filmu v době digitalizace
mapuje dokument Matthiase Maasse Don´t
Try This At Home – Von Dogma bis Dogville.
Mezi filmy zmíněné v dokumentu patří 
i Můj bratr Tom, psychologické drama s mot-
tem „Chtěli být jen kamarádi, ale stali se
jeden druhým.“ Režisér filmu, charismatický
a velmi talentovaný Londýňan Dom Rothe-
roe, bude přítomen ve festivalové porotě.
Snímek bude spolu s mnoha dalšími uveden
v rámci 11. ročníku Fresh Film Festu. Ten se
uskuteční v pražských kinech Světozor, Bio
Oko a biografu Francouzského institutu 35
mm (tady bude i festivalové centrum). Na
doprovodný, především hudební program se
můžete vypravit do klubu La Loca a Café
Neustadt. Hrát se bude každý festivalový
den. 
Hlavním mottem festivalu je téma Krásné
nové světy, parafrázující slavnou románovou
klasiku Aldouse Huxleyho. Tato tematická
sekce poskytne vhled do tvorby dvou fil-

mařů, Jamese Benninga a Richarda Linkla-
tera, a to nedávno vzniklým dokumentem 
o jejich vztahu a spolupráci – Dvojitá hra.
Expe rimentálního filmaře Jamese Benninga
Vám představíme například filmem Ruhr,
vedle jiných filmů se pak můžete těšit na
Linklaterův animovaný, paranoiu-vyvoláva-
jící a skvěle obsazený Temný obraz. 
Debuty mimo soutěž, kterým se však dostalo
mezinárodního uznání, uvidíte v sekci
Bright Future. Těšte se na krutý revenge thril-
ler Jeremyho Saulniera Blue Ruin, o tom, jak
se podivínský Dwight vypořádá s vrahem
jeho rodičů, právě propuštěným z vězení.
Krátkodobá 12 režiséra Destina Crettona je
pak z prostředí diagnostického ústavu, kde
sleduje jeho mladou vedoucí Grace. Sym-
patická Brie Larson v hlavní roli filmu napě-
chovaného emocemi si za svůj výkon od-
nesla mimo jiné ocenění z mezinárodního
filmového festivalu v Locarnu.
Break Rules – každoroční sekce nekonvenč-

ních filmů letos uvede horor Jak úplně zmi-
zet, jež režíroval jeden z největších talentů
filipínského filmu Raya Martin. Tato temná
proměna tiché apatie na agresivní pomstu je
opravdu vizuální nirvánou. Veškerá filmová
pravidla mizí i v obskurním sci-fi bizáru ob-
líbence Sergia Caballera, Vzdálenost, který
se nebojí spojit Sibiř, telepatii a trpaslíky na-
jaté k loupeži.
Na festivalu nebude chybět ani nabídka čes-
kých filmů – v premiéře tak můžete spatřit
Plán Benjamina Tučka o urbanistickém vý-
voji Prahy, jež nese drzý oficiální slogan
“Veřejný prostor, nebo zlatý důl?.” Prvního
uvedení se dostane i úvodnímu dílu druhé
série výborného krimi seriálu Cirkus Bu-
kowsky Jana Pachla. Odlehčení zas přinese
přiblblý humor nadějného debutu Tomáše
Pavlíčka, Parádně pokecal, kterému však ne-
chybí příjemný nadhled, existenciální otáz -
ky a Václav Vydra. Alespoň podle některých
diváků. red

Aktuální doplněk: digitalizace i na Fresh Film Festu

Snímek z filmu Plán Foto z filmu Můj bratr Tom

Z filmů uváděných na Fresh Film Festu
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DVAKRÁT O REBELCE
Českému dokumentu vévodí ženy
Marná sláva, když to někdo umí, tak je to brn -
kačka. A své filmařské řemeslo Olga Som -
merová, docentka filmové a televizní fakulty
pražské AMU, ovládá dokonale. Po Věře
Čáslavské představila na letošním karlo -
varském filmovém festivalu svůj nejnovější
opus MAGICKÝ HLAS REBELKY, v němž do
devadesáti minut poskládala jako umnou
mozaiku sugestivní portrét další statečné
ženy, skvělé zpěvačky Marty Kubišové. Z nej -
významnějšího festivalu na východ od Berlína
si za něj odvezla to nejspontánnější ocenění:
cenu diváků. Ano, považte – namísto některé
oddychové komedie vystoupal na tento pie -
des tal dokument! I to svědčí o kvalitním slo -
žení karlovarského publika, které se do lá zeň -
ského města každý rok sjíždí a poctivě pře -
chází z jednoho vyprodaného kinosálu do
druhého, zatímco povrchně orientovaná
média se zaměřují jen na malou skupinku
pseudocelebrit, jež pózují se skleničkami na
barech.
Mohl bych o tomto snímku popsat zfleku dvě
novinové strany, ale nejrozumnějším krokem

bude, když film zhlédnete sami. Pokusím se
vás nalákat zdůrazněním jednoho z mi mo -
řádně silných momentů. Marta Kubišová
mohla při natáčení zasmečovat s razancí
Rafaela Nadala na svoji bývalou kolegyni 
z Golden Kids – Helenu Vondráčkovou,
jejíž manžel svého času paní Martu dohnal
před soud. Ona namísto pomsty zvolila ges -
to křesťanské lásky, které mi i v pražském kině
Evald, kam jsem si šel snímek zopakovat,
vtlačilo do očí bílé brilianty. Žádná tvrdá slova,
žádné odsouzení, žádná zášť. Namísto švih -
nutí odpuštění. O Heleně pronese pět uzna -
lých vět – jedna je hezčí než druhá...

S chutí cítím v srdci svůj obdiv a náklonnost
k této zpěvačce. Je neuvěřitelná, magická, nosí
v sobě nadhled i tajemství. V mládí byla stejně
smyslná jako Bardotka. Kdyby emigrovala,
neztratila by dvacet let. Ona je však zpětně
bere jako posilu, vůli Nejvyššího, příležitost
k setkání s osobnostmi typu Václava Havla 
a jeho ženy Olgy. Ani jednou neufňukne, že
mohla být trvale doma třeba v Paříži. 
Děkujeme moc, Marto, byla jste jedna z mála,
která dokázala nevýt s vlky a říct ďáblovi své
rozhodné NE.

Milan Šimáček

Olga a Marta… … a s producentem filmu Pavlem Berčíkem

Rebelka a občanka Marta podle Olgy Sommerové
Dokumentární film Olgy Sommerové Magický
hlas rebelky vstupuje do kin ozdobený pres -
tižní i výjimečnou cenou – zvláště s ohledem
na to, že jde o dokument. Na karlovarském
filmovém festivalu získal Cenu diváků, tj.
dostal od diváků nejvíc „jedniček“. Podtrhl
to i zážitek z karlovarské premiéry: v pře -
plněném sále festivalového kina ji provázely
dlouhé nadšené ovace, potlesk vstoje, pak živá
beseda s autorkou i protagonistkou. Velká část
nadšeného přijetí jistě patřila právě jí – zpě -
vač ce Martě Kubišové. Ale také autorce.
Evidentně dokázala oslovit většinou mladé
publikum, na než snímek silně zapůsobil. 
Filmový portrét Marty Kubišové se narozdíl
od některých dokumentů, uměle nataho va -
ných, aby vydaly na celovečerní formát, do
kin patří. 

Téma i pojetí opravňuje rozsah, dramatický
život zpěvačky, byť poměrně známý, je solid -
ně natočen, má spád i rytmus. A obsažné sdě -
lení. Ač vzbuzuje emoce, nevynucuje si je,
nevydírá; s uznáním mu lze přiznat, že po -
jednává život Marty Kubišové s uměřenou
věcností. Páteř, či spíš široký říční proud, po
němž proplouvá její osud, tvoří písně, vesměs
stále působivé a hudebně kvalitní. Režisérce
jistě usnadnily práci četné hudební klipy
z minulosti i skvěle natočené záběry z filmů
Jana Němce, které měla k dispozici. Pracovala
však s nimi kreativně, často v originálních
souvislostech. Nepředávkovala ani písně,
ani emočně silné okamžiky. A když je řeč 
o písních (současně s premiérou vyšel sound -
track): jedna z nich patří k objevům doku -
mentu. Autorka v archivu našla záznam

písně na památku Jana Palacha, pokud vím
dosud nezveřejněný, natočený za totality péčí
Originálního videožurnálu. Archivy – i ty z po -
litiky a „ze společnosti“ – se tu vůbec vy užívají
s profesionální zručností a v příhodných
kontextech. 
K silným momentům filmu patří dialogy
s dcerou Kateřinou, stejně jako společné zpí -
vání Marty Kubišové a Anety Langerové.
Nejen záběry z muzikálu o Sidonii Nádherné,
v němž obě vystupují, ale hlavně onen pů -
sobivý okamžik, kdy spolu zpívají píseň
Mama. Jakoby nenásilně vzkazoval, že silná
osobnost občanky i zpěvačky Marty má co
předat i příštím generacím. 
Kultivovaný, klasicky natočený medailon;
zaplaťpánbůh, že je právě takový!

Agáta Pilátová

V rámci MFF Karlovy Vary byly uvedeny i nové dokumenty 
Miroslava Janka Olga a Jany Ševčíkové Opři žebřík o nebe

Jana Ševčíková a její tým uvádějí karlovarskou projekci filmu Opři
žebřík o nebe

Protagonista filmu Opři žebřík o nebe - kněz a dobrodinec Ma-
rián Kuffa

Z filmu Miroslava Janka Olga
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KARLOVY VARY 2014
Letošní 49. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (4.–12. července 2014) uvedl 245 filmů na 478 představeních. Za devět
dnů přišlo do festivalových kin na 131 tisíc lidí. K zdařilým programům patřila v úterý 8. července FITESPARTY na terase hotelu Thermal
(zvláštní zprávu přinášíme v rubrice Ze života FITESu). Tématem tohoto setkání byla digitalizace a vůbec renovace starších filmů, což
souznělo i s jednou z hlavních festivalových událostí: uvedení digitalizované verze Menzelových Ostře sledovaných vlaků, o niž mělo publikum
velký zájem. 

Tichá dramata osamělců 
z odlehlých končin
Filmový program, a nejen soutěžní, přinesl
(opět, jak se to v posledních letech stalo už
málem tradicí) většinou neveselé, tísnivé, nebo
aspoň posmutnělé příběhy. Tvůrci se za nimi
vydali do zapadlých vsí a samot. Český sní -
mek Miroslava Krobota se příznačně jmenuje
Díra u Hanušovic; gruzínský Kukuřičný
ostrov úchvatným způsobem líčí samotu na
ostrově uprostřed řeky; islandský příběh
osamělého učitele v malé severské obci ne -
se ironický název Paříž severu. Mexiko přišlo
se Smutkem bez konce z vyprahlé vesnice
mezi kaktusy, Francouzi s Dehtem a peřím
o ztroskotanci žijícím v nevelkém městě. I ne -
soutěžní program měl podobný charakter,
ozdobily jej třeba italské Zázraky oceněné
v Cannes o rodině chudého včelaře na od -
leh lém statku, nebo Leviatan Andreje
Zvjaginceva o severozápadním výběžku
Ruska… 
Kukuřičný ostrov Georgie Ovashviliho
okouzlil porotu i diváky čistotou filmového
jazyka, mlčenlivou krásou pobřežní krajiny
i naléhavě varovným sdělením o ošidnosti
boje s přírodou. Jde o film i s českou produ -
centskou účastí, podílely se na něm mj. bar -
randovské laboratoře a společnost Axman
Production. Uvidíme jej na podzim i u nás.
Osamělost, hledání cesty z izolace či zápas,
v němž jsme zůstali sami – to je dnes dů ležité
téma filmových příběhů. Outsideři, ať už
z velkoměst nebo častěji z vesnic ovládli i ve
Varech plátna kinosálů; jejich často zoufalé
zápasení sice diváky nenaplnilo pohodou,
zato pro ně získalo sympatie. 

Beznadějný boj s mocí
Snad nejsilněji v této souvislosti zasáhlo pu -
blikum téma Leviatanu. Osud mechanika
Kolji, který svádí marný boj s všemocným sta -
rostou, je beznadějně ztracen, jeho příběh ale
působivě odhaluje nevybíravé praktiky (nejen)
místních diktátorů v Rusku, cílí i na stav práva
a soudy. Režisér Zvjagincevo tom řekl: „Na
ruské právo skutečně nemůžeme být pyšní.
Výsledek jakéhokoliv soudního jednání lze
předem odhadnout, stačí vědět, kdo proti
komu stojí. Korupce se stala akceptovatelnou
normou.“  
Z východu Evropy pochází také ukrajinský
dokument Majdan Sergeje Loznici. Autor pro
velké téma zvolil zdánlivě prostou, avšak

nesmírně působivou metodu: postavil stabilní
kameru na jedno místo a snímal, co se tam
děje, pak popošel o kus dál a zabíral další část
dnes tolik proslulého náměstí. Dělal to
několik měsíců, od klidných demonstrací proti
prezidentu Janukovyčovi loni na podzim až
po pozdější dramatické události, stavbu ba -
rikád, střelbu do lidí. Vznikl tak silný a emo -
tivní obraz nedávných kyjevských událostí.

Magický hlas rebelky a vzpomínka 
na Galinu
„Bylo pro mě naprosto neuvěřitelné, že prá -
vě dokument dostal diváckou cenu,“ radovala
se režisérka Olga Sommerová, když na pódiu

vyhlásili Cenu diváků. Její snímek Magický
hlas rebelky o Martě Kubišové, „skvělé
zpěvačce a statečné ženě, která to nad
režimem vyhrála“ – jak ji autorka charakte -
rizuje – měl na karlovarské premiéře obrovský

úspěch. Publikum nadšeně vstávalo, dlouho
aplaudovalo a zdravilo autorku i přítomnou
protagonistku. V besedě po filmu s šarmem
a humorem vyprávěla o natáčení i o životě
za totality. A zdůraznila, že se opravdu ne -
cítí být hrdinkou, vždyť neměla jinou volbu,
než být v opozici: když se začátkem 70. let
v médiích objevila vylhaná fotomontáž
z dílny StB – s její tváří a cizím tělem v ero -
tické pozici – už neměla co řešit. S takovým
režimem opravdu nechtěla mít nic spo -
lečného. 
Jiným emocionálně silným zážitkem festivalu
se stalo neformální, ale o to vřelejší setkání
přátel, spolupracovníků a někdejších studentů
filmové kritičky a teoretičky Galiny Kopa -
něvové. Ti, kdo ji měli rádi, uspořádali tako -
vou schůzku už podruhé, a hodlají to dělat
na festivalu, kam Galina pravidelně jezdila,
pravidelně. Sympatický počin přesvědčivě
vypovídá o nepominutelné stopě, kterou
Ga lina Kopaněvová zanechala. V této
souvislosti zaznamenejme, že se připravuje
výbor z jejích textů, který by měl vyjít v roce
2017. Vydavatelem bude NFA ve spolupráci
s FAMU. Publikaci, na níž pracuje editor
Tomáš Hála a podílejí se na ní Miloš Fikejz,
Soňa Seifertová a Lucie Česálková, podpořila
Nadace Českého literárního fondu. Součástí
knihy bude bibliografie textů autorky. ap

Bývalí studenti GK Alice Aronová a Tomáš Hála

Vzpomínka na Galinu

Polský filmový historik a publicista Jerzy Plaźewski s manželkou

Režisér Jan Balej…

… a loutky z jeho filmu Malá z rybárny, který na festivalu 
prezentoval
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Ceny 49. MFF Karlovy Vary

Hlavní soutěž
Velká cena – Křišťálový glóbus 
– Kukuřičný ostrov,
režie: George Ovashvili 
(Gruzie, Německo, Francie, Česká republika,
Kazachstán) 
Zvláštní cena poroty
– Volný pád, režie: György Pálfi
(Maďarsko, Francie, Jižní Korea) 
Cena za režii
– György Pálfi za film Volný pád
Cena za ženský herecký výkon 
– Elle Fanning za roli ve filmu Až na dno,
režie: Jeff Preiss (USA) 
Cena za mužský herecký výkon 
– Nahuel Pérez Biscayart za roli ve filmu Jsem
tvůj, režie: David Lambert (Belgie, Kanada) 

Soutěžní sekce Na východ 
od Západu 
Nápravná třída, režie: Ivan I. Tverdovskij
(Rusko, Německo)

Zvláštní uznání 
Barbaři / Varvari
Režie: Ivan Ikić (Srbsko, Černá Hora, Slo vins ko)

Soutěž dokumentárních filmů 
Cena za film nad 60 minut 
Čekání na srpen, režie: Teodora Ana Mihai
(Belgie) 
Zvláštní uznání 
Sicflajš, režie: Lisa Weber (Rakousko) 
Cena za film do 30 minut 
Autofokus / Autofocus
Režie: Boris Poljak (Chorvatsko)
Zvláštní uznání 
Královna, režie: Manuel Abramovich (Argen tina)

Fórum nezávislých
Někde jinde, režie: Ester Amrami (Německo)

Divácká cena deníku Právo
Magický hlas rebelky, režie: Olga Sommerová
(Česká republika)  
Cena za mimořádný umělecký přínos
světové kinematografii 
Mel Gibson, William Friedkin

Cena prezidenta MFF KV za přínos
české kinematografii
Zdeněk Svěrák

Z filmu Kukuřičný ostrov

Z filmu Levitan

LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
Letošní jubilejní 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště uvedla 277 filmů a  měla rekordní počet akreditovaných návštěvníků –
téměř šest a půl tisíce.  Pořádající Asociace českých filmových klubů se rozhodla oslavit kulatiny také s obyvateli města, proto nově
zavedla koncerty na velkém podiu na Masarykově náměstí přístupné zdarma, na které navazovaly každodenní projekce filmů pod
širým nebem. 
Velice dobrým programovým vkladem se
ukázala být účast souboru Dejvického divadla,
které sklidilo ovace za představení Ucpanej
systém v místním Slováckém divadle; předsta -
vitelé divadla se potkávali s fanoušky během
mnoha besed a setkání. Příjemným překvape -
ním se pro všechny zúčastněné sta la Letní
filmová akademie s přednáškami respektova -
ných českých tvůrců, kteří upřímně hovořili o
své práci. Početnou armádu nejmladších
návštěvníků LFŠ potěšila další letošní novinka
– speciální dětský program s projekcemi
Večerníčků a divadelními představeními. 
Jako dárek si Letní filmová škola věnovala

nový vizuál, nové logo a především novou
podobu výroční ceny – porcelánová zmrzlina
v kornoutu pochází z dílny předních českých
designérů Štěpána Malovce a Adama Turečka.
K jubileu byla vytvořena i retrospektivní
výstava V hlavní roli Filmovka, mapující
historii této oblíbené akce. Mezi stěžejní sekce
letos patřil Fokus zaměřený na španělskou
kinematografii, Retrospektiva: Robert Bresson,
Spektrum: Britský sociální film, Filmová
čítanka: Screwballové komedie, Visegrádský
horizont: Alexander Hackenschmied a sekce
Spektrum: Porn-Art. Diváci mohli oscilovat na
rozsáhlé časové smyčce, od speciálního

projektu L. P. 1914 aneb Do biografu před sto
lety, kde je rozrušila podívaná na krátký
vědecký film Život mrtvé žáby z roku 1912,
až po výlety do budoucnosti s Ikarií XB 1 nebo
2001: Vesmírnou odyseou. V rámci 40. roč -
níku festivalu byly předány celkem čtyři
Výroční ceny AČFK, které osobně převzali:
britský režisér Peter Greenaway, herec Josef
Somr u příležitosti uvedení digitalizované
verze filmu Ostře sledované vlaky do kin
v rámci Projektu 100, bývalý předseda AČFK
Jan Kastner. Cenu pro režiséra Bertranda
Taverniera převzal v zastoupení pan Mehdi
Abdollahzadeh. red

SLAVONICE FEST 2014  
Do stále početnější rodiny domácích filmových festivalů se přihlásil další přírůstek: Filmový a hudební festival Slavonice Fest. První
ročník se uskutečnil ve dnech 27.–31. července. Letos se ovšem termín bohužel překrýval s Letní filmovou školou.

Za 4 dny navštívily festival skoro dva tisíce di -
vá ků, kteří během více než 70 projekcí
shléd li 31 snímků a navštívilo 21 koncertů 
a ta neč ních párty. Festival ukončila slavnostní
projekce vítězného snímku a koncert skupiny
Vypsaná Fixa.
Jedinou cenou, kterou festival uděluje – Ce nu
diváků – získal film režiséra  Pawla Paw likow -
skeho Ida. Britský režisér polského původu, dvoj -

ná sobný držitel ceny BAFTA Paweł Pawlikowski,
se s Idou vrací do země svého dětství.
Originální a poetický příběh hle dání vlastní
identity je moderní poctou kla sic ké kinemato -
grafii 60. let. Na pomyslném druhém místě
skončilo české drama režiséra Zdeňka Tyce Jako
nikdy o konci lidského živo ta, na třetí příčce
se umístil film Nick Cave, 20 000 dní na zemi
následován trojicí prak ticky stejně hodnocených

filmů: Umělec, Hon a The Normal Heart.
„Při výběru soutěžních filmů jsme přemýšleli,
jestli pro náš festival nezvolit oddychovější,
prázdninovější skladbu. Jsem ale rád, že se
nakonec ukázalo, že diváci mají náročnější
filmy rádi a takové snímky na festivaly patří,“
ocenil organizátor Slavonice Festu režisér
Ondřej Trojan, rozhodnutí festivalových
diváků. red
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Prvá klapka nového slovenského filmu Agá-
va v juhoslovenskej obci Jahodná odštartovala
vznik režijného debutu scenáristu Ondreja Šu-
laja. Hraný film na námet románu Agáty slo-
venského spisovateľa Ladislava Balleka pro-
dukuje Patrik Pašš a jeho Trigon Production.
Realizáciu finančne podporil Audiovizuálny
fond. O výbere témy režisér Ondrej Šulaj ho-
vorí: „Moje prvé tvorivé stretnutie s prózou
Ladislava Balleka sa udialo koncom sedem-
de siatych rokov, vtedy som na podnet Ľu-
bomíra Feldeka pripravil pre Poetický súbor
Novej scény divadelnú adaptáciu románu Po-
mocník. Tento text sa inscenoval takmer vo
všetkých profesionálnych divadlách na Slo-

ven sku, taktiež v Prahe, Ústí nad Labem 
a v Jó kaiho divadle v Komárne, kde ho do-
konca režíroval Ballekov syn Rastislav. Kon-
com sedemdesiatych rokov som na základe
Ballekovej prózy taktiež začal pracovať na fil-
movom scenári. Pomocník bol môj prvý rea-
li zovaný filmový scenár. Môj vstup do hranej
kinematografie sa teda uskutočnil práve pro-
stredníctvom literatúry, ktorá je presiaknutá
silným príbehom, nevšednou atmosférou
po hraničného južanského mesta Palánk, vy-
hranenými, detailne prepracovanými cha-
raktermi a dramatickými situáciami. V próze
Agáty autor ešte výraznejšie odkryl svoje roz-
právačské kvality a neopakovateľným lite-

rárnym jazykom okorenil južanské vášne po-
stáv i postavičiek zmietaných udalosťami po-
vojnového mestečka na horúcej južnej hra-
nici. Scenárista si z tohto rozsiahleho romá-
nu vybral len základné motívy z II. kapitoly,
široká freska prepletených príbehov nespo-
četných postáv sa tak zúžila do zovretého ko-
morného príbehu štyroch hlavných hrdinov
- starého doktora Vargu, staviteľa Hampla, jeho
mladej ženy Nade rovnako mladého učite-
ľa Daniela Orešanského.“ V hlavných úlohách
účinkujú Milan Lasica, Milan Kňažko, Katarí-
na Šafaříková, Marek Geišberg. Plánovaná
premiéra filmu je v roku 2015.

Ondrej Šulaj nakrúca s Lasicom a Kňažkom

Do dokumentárneho projektu Cesta lesom,
ktorý pripravuje scenárista a režisér Robert
Kirchhoff spoločne s producentskou spo-
ločnosťou Hitchhiker Cinema, vstupuje ko-
produkčne aj verejnoprávny RTVS. Film by
mal mať premiéru na jeseň budúceho roka.
Myšlienka projektu vznikla pred vyše desia-
timi rokmi, režisér R. Kirchhoff ju obnovil kon-
com roku 2012. Cesta lesom má byť doku-
mentárna esej, ktorá prinesie komplexný
pohľad na historický málo reflektovanú tému
rasového prenasledovanie Rómov v krajinách

Európy. „Počas fašizmu ich posielali do kon-
centračných táborov. A počas demokracie ich
zas posielajú na okraj spoločnosti alebo
rovno do ich ‚pravlasti‘ Indie. Spolužitie s Ró-
mami oddávna sprevádzali konflikty. Rómo-
via však žili, žijú a budú žiť s nami. Hoci ich
spoločnosť považuje za príťaž,“ uvádzajú au-
tori filmu v úvodnej explikácii. Chystaná sním-
ka má odpovedať na otázky, prečo Rómovia
dlhodobo čelia rasovým útokom, segregácii
a stretom s extrémistami. V dokumente do-
stanú priestor konkrétni ľudia, ktorí prežili

takzvaný rómsky holokaust. Priblížiť divákom
ho majú ich výpovede. Tvorcovia by okrem
Slovenska mali navštíviť aj Česko, Maďarsko
a ďalšie krajiny – téma sa teda oproti pô-
vodnému námetu spracúva v celeurópskom
kontexte. Koproducentom bude aj Česká
televízia. 
Režisér R. Kirchhoff sa zviditeľnil vlani sním-
kou Kauza Cervanová, v ktorej sa vracal k do-
dnes kontroverznej téme z minulosti. Sním-
ka získala ocenenie Slnko v sieti v kategórii
Najlepší dokumentárny film. šv

Nový dokument o rómskom holokauste 

První světová válka ovládla britskou televizi.
BBC. Plánuje, že bude památku prvního celo -
světového válečního konfliktu připomínat 
v tomtéž časovém rozpětí, v jakém trval ten
opravdový. „BBC zobrazuje válečné soupeření
hlavně na jednotlivých bitvách, protože věří,
že je to nejlepší způsob, jak tyto události divá -
kovi přiblížit,“ tvrdí koordinátor připomínek
první světové války Adrian Van Klaveren.  
Ale nejsou to jen bitvy, vysílají se psycho -
logické válečné hry, promenádní koncerty
uvádějí skladby s válečnými motivy, pořady
o jídle a vaření používají kuchařské předpisy
z první světové války; dokonce se vysílají 
i programy pro zahrádkáře na válečné téma.
Vážné historické dokumentární pořady s uzná-
vanými historiky, kteří se přou, zda svět do
války uvrhli náměsíční politici či pruští
militaristé, vysílá BBC 2, zatímco BBC 4 se
specializuje na umění a poezii; BBC 3 –
digitální kanál pro mladé, představuje válku
jako napínavou videohru, kde si divák může
vybrat, jak bude bitva probíhat. 
Adrian Van Klaveren se v odborném časopise
Broadcast svěřuje, že hledá další pořady 
o první světové válce a jejích slavných

bitvách; a stěžuje si, že o námořním soupeření
mezi britským a německým loďstvem v Jut -
landu či o bitvě v Passchendaele v roce 1917
nebyl ještě žádný program natočen. Tak se asi
brzy dočkáme, že pro televizi bude
rekonstruováno i to často připomínané
fotbalové utkání, které britští a němečtí
pěšáci sehráli v „no man land” o Vánocích 
v roce 1914.
O první světové válce BBC již připravila 2 500
programových hodin pro televizi, rozhlas 
a internet. Londýnské Imperial War Museum
přestavělo své galerie - všechny nyní vyprávějí
o první světové válce; více než 8.000 knih na
námět světové války je dnes k dostání v knih -
kupectvích a prostřednictvím Amazonu.
Britská vláda věnovala na oslavy 50 milionů
liber. Zdůvodnění?  Politici opakovaně tvrdí,
že oslava válečné historie poskytuje varování
a ponaučení, jak se vyhnout podobným
tragickým událostem v budoucnosti.  
Ale uznávaný novinář a komentátor Simon
Jenkins nedávno poznamenal v britském
de ní ku Guardian, že Británie a USA se nikdy
z historických příkladů nepoučily. Ani ve
Vietnamu, či před pár lety při invazi do Iráku

a Afganistánu, ani dnes v Gaze a Izraeli.
Každodenní pornografii násilí a vraždění
neoceňuje nejen levicově laděný Guardian;
také v Murdochových Timesech, jež jsou v
ideologickém spektru pravicové, se bývalý
konzervativní politik Matthew Paris poza -
stavuje nad přemírou pořadů o válečném
vraždění. A přitom to je letos pouze začátek.
„Vzpomínková sezóna” věnovaná první svě -
tové válce bude pokračovat další čtyři roky
– až do stoletého výročí Dne příměří –
Armistice Day - jež nastane 11. listopadu
2018 v 11 hodin.

Válečná sezóna v plném proudu

Britský vojenský hřbitov v Passchendaelu. V bitvě, k níž došlo v
roce 1917, padlo na britské straně 310 000 bojujících, německé
ztráty se odhadují na 260 tisíc.
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Dnes jsou media globální, tvrdí experti.
Mediální profesionálové však vědí, že média
nejsou ani tak globální, jako americká. A britští
televizní producenti se snaží držet s Amerikou
krok. Samozřejmě, že program, který se
bude dobře a  dlouho - ideálně perpetuálně
– prodávat, musí být nejen poutavý, srozu -
mitelný každému obecenstvu, bez ohledu na
národnost, vzdělání a věk, ale musí také být
přijatelný každému, ať z historického,
politického či ideologického hlediska.  Avšak
dnes, když každý může natočit video pro You

Tube, pořady musí být ještě také dramaticky,
vizuálně i technicky ohromující, překvapující,
udivující. Americké HBO má např. dnes
takový seriál v Game of Throne (Hra o trů ny).
Ten se prodává - jak tvrdí televizní obchodníci
– po celém světě, do všech teritorií a přináší
velké zisky. Britská produkční společnost Left
Bank Pictures doufá, že připravuje podobný
globální televizní bestseller. Netflix a Sony
Pictures si u ní objednaly 20 dílný seriál
nazvaný The Crown (Královská koruna),
epic ké drama o životě dnes osma osm de -

sátileté britské královny Alžběty II. Obsáhne
její život od korunovace v roce 1953 až do
současnosti.
Rozpočet na každý díl je stanoven na 5 mi -
lio nů liber (150 milionů korun), celý seriál
bude stát sto milionů, což je rekordní částka.
Bude to nejdražší produkce v historii britské
televize. Tým, který vyrobil hraný film The
Queen počínaje scenáristou Peterem Mor -
ganem a dalšími, již na Královské koruně
pracují; má být dokončena během dvou let.

Dramatické i šokující…

V diskusích, jež se ode -
hrávají v Česku, ať již na
konferencích či v tisku,
odborném nebo populár -
ním, je Západ dnes
někdy vydáván za zářivý
vzor. A čeští mediální ex-
per ti často hovoří o BBC
jako o perfektní demo -

kra tické organizaci, kde panuje pouze férové
jednání ve všech složkách a na každé úrovni.
Ti, co absolvovali různá školení „KNOW
HOW FUND”, byli po pádu komunismu – tak
se roku 1989 říká na Západě –, o ideální kor -
poraci během týdne v Londýně přesvědčeni,
a zdá se, že onu pověst stále šíří. BBC svou
dobrou pověst nejen podporuje, ale sama
vytváří. 
Realita je samozřejmě jiná. Když člověk
hle dá v BBC praxi či zaměstnání, hrají roli

rodinné známosti, styky ze školy, či prestižní
univerzita. Existují i politické tlaky (ty jsou
viditelné např. v současnosti, kdy se vláda
snaží ovlivnit výběr kandidáta na místo před-
sedy BBC Trustu – Rady – poté, co konzer -
vativní politik Lord Patten předčasně odstoupil,
jak jsem o tom již dříve referovala). A nyní vy -
chá zí najevo, že vedení BBC – šéfové různých
odborů, od generálního ředitele směrem
dolů, honorování statisícovými částkami, se
snažilo svalit vinu za fiasko Digital Media
Iniciative (DMI – digitální mediální iniciativa,
schéma, kde všechen materiál BBC, archivní
i nově natočený, měl být digitalizován a pří -
stupný každému pracovníku na jeho počítači)
na vedoucího internetového provozu. Jak ví -
me, z projektu sešlo, a sto milionů liber přišlo
nazmar. 
Z neúspěchu celého projektu byl obviněn ve -
doucí IT John Linwood (také dobře honoro -

vaný: roční plat 240 tisíc a nástupní prémie
140 tisíc liber) jenž byl bez náhrady a bez
okolků propuštěn. Neodešel však v tichosti,
odvolal se k celostátnímu tribunálu, jenž řeší
zaměstnanecké konflikty. A letos na začátku
srpna bylo zveřejněno rozhodnutí tribunálu;
výsledek šetření, podrobně popsaný na 66
tištěných stánkách, byl jednoznačný: na
nezdaru projektu se podíleli všichni ředitelé
různých odborů. Tudíž trest uvalený na  Lin -
wooda byl nespravedlivý. Tribunál dospěl po
měsících šetření k závěru, že kultura a prak -
tiky, jež vládnou uvnitř BBC, si zaslouží veřej -
nou kritiku.  
A reakce BBC?  „V době, kdy jsme tyto udá -
losti projednávali, věřili jsme, že náš postup
byl správný. Rozhodnutí tribunálu nás zkla -
malo, ale přesto si z toho případu vezmeme
ponaučení,” sdělila veřejnosti.

Anděla Špindlerová, Londýn

Kdo za to může?

Na karlovarském filmovém festivalu 2014 převzal Jan
Švankmajer (nar. 4. 9. 1934) od prezidenta Mezinárodní
federace filmových archivů Erica Le Roye Cenu FIAP;
když předtím tiše postával před kinosálem, snažila jsem
se s pomocí jeho dlouholetého spolupracovníka Jaromíra
Kallisty získat pár vět rozhovoru pro rozhlas. Pan produ-
cent si nebyl moc jist: „Nevím, nevím, on je z toho dost
nervózní, nemá ceny rád.“ Jenže pak oslavenec moc
pěkně promluvil z pódia a stačilo to jen zopakovat na
mikrofon. Což nakonec vstřícně udělal.
Jan Švankmajer pracuje s fantazií a představivostí tak bra-
vurně, jako málokterý jiný tvůrce, mimořádná je jeho
schopnost propojit výtvarnou tvorbu s filmem. Natáčí
skvostná, myšlenkově bohatá díla na pomezí snu a sku-
tečnosti. Není mainstreamový autor, má však své pevné,
empatické divácké zázemí. Tvorbu – a nejen tu svou -
umí lapidárně vyložit v několika větách. „Stále zaměňuj
sen za realitu a naopak,“ píše třeba v Síle imaginace. A
jinde pregnantně komentuje: „Surrealismus vnímám jako
svého druhu romantismus dvacátého i jednadvacátého
století.“

Na tato i jiná témata
ovšem nejpůsobivěji vy-
povídá samo Švankmaje-
rovo dílo, snímky Přežít
svůj život, Šílení,
Otesánek, Spiklenci
slasti, Lekce Faust a další
tituly. Aktuálně i výstava
v Českém centru v Rytíř-
ské ulici s výmluvným
názvem Možnosti dia-

logu mezi filmem a volnou tvorbou. Expozice je putovní,
byla např. v Sydney i Melbourne, po Praze zamíří do
Sofie, Kodaně či Budapešti. V zahraničí si Švankmajero-
vých filmů i výtvarné tvorby velice váží, o čemž svědčí
nejen nedávná cena FIAP, ale třeba skutečnost, že o spo-
lupráci s ním stál i slavný zpěvák Peter Gabriel, pro kte-
rého natočil videoklip. V mezinárodním kontextu silně
zapůsobily už snímky Jídlo a Něco z Alenky, svébytná
díla inspirují mladou generaci animátorů doma i ve světě. 
Občas musí zapřít svůj ostych - neboť opravdu není mi-

lovníkem cen a medailí; to když přebíral několik Českých
lvů (za Lekci Faust, Otesánka a Přežít svůj život) či Křiš-
ťálový glóbus za mimořádný přinos světové kinemato-
grafii na karlovarském festivalu 2009. 
K životnímu jubileu přejeme Janu Švankmajerovi mnoho
tvůrčích sil a citlivé, přemýšlivé publikum. Takové, o
němž říká: „Moje filmy přitahují ty diváky, kteří ještě ne-
zabouchli dveře za svým dětstvím a nenechali si prag-
matickou civilizací vymlátit z duše imaginaci.“ ap

Imaginativní svět Jana Švankmajera nově oceněn Cenou FIAP

Jan Švankmajer přebírá Cenu FIAP
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Nepropadám skepsi
Jsem přesvědčen, že filmová emulze ne -
umřela. Vzhledem k tomu, že jako zkušení
dělníci filmu sdružení ve společenství Argen -
tumVivum – Živé stříbro jsme schopni si 8mm
a 16mm film sami vyvolat a natáčíme přede -
vším na film inverzní, tak skepsi nepropadám.
Jen se vyvolávání a kopírování přesune do men -
ších temných komor, než byla ta na Bar randově.
Fotochemický proces bude více al chymický. 
Průmysl skončil – všechnu moc rukodělné
tvorbě!!! Jan Daňhel, střihač

Odcházení filmové suroviny
mě mrzí
S filmem, tedy filmovou surovinou, mám spo -
jená studia na FAMU, kdy jsem měl radost,
že se konečně něco učím dělat rukama –
zakládat film do kazet, ale především ovládat
střihací stůl, jakýsi obráběcí stroj filmařů.
Mírně mě stresovalo, ale zároveň fascinovalo
tiché vrnění filmového pásu u ucha, když jsem
si sám točil a věděl, že poměr materiálu
k výsledku je neúprosný. O to větší úleva 
a radost panovala při projekci denních prací,
když se ukázalo, že „tam něco je“.  Zdá se
mi, že koncentrace štábu měla jinou kvalitu,
než dnes, kdy se točí na video. Jakési tajem -
ství se vytratilo. Nevím, jak to pojmenovat,
film není jen prostředek záznamu, skrývá se
za ním jakési fluidum. I jako divák hned cítím,
co bylo točené na film a zpravidla se mě jeho
obraz dotýká niterněji. U dokumentární tvor -
by se dával častěji prostor poezii výrazu, dnes
jde spíš o publicistický obraz a informace.
Smířil jsem se s videem, ale odcházení fil mo -
vé suroviny mě mrzí a jsem rád, že jsem ji
stačil zažít. Navzdory všem teoriím, že nejde
o to, na co točíte, ale co točíte.

Roman Vávra, režisér

Chybí mi magické drnčení 
kamery
Cítím smutek, v materiálu byla určitá jedi nečnost.

Chyby se tolik neodpouštěly, byly drahé a proto

FILM nemohl dělat každý. 

A chybí mi to drnčení kamery, to bylo magické.                                                                           

David Matusek, střihač

Dáma, s níž jsem padesát let žil,
neumřela!
Filmová surovina byla drahá a ne každému
dostupná, její zpracování časově náročné,
poměrně složité, vyžadovalo účast odborníků.
Patřily k ní mohutné kamery, lampy s vůní
ozo nu, laboratoře s nakyslým odérem ustalo -
vače, stříhací stoly, projektory a nekonečná
množství kulatých plechových krabic.
Celých sto let jsme s radostí přijímali její
proměny od černobílé k barevné, zvyšování
citlivosti a jasového rozsahu. Až k dokonalosti.
Jen kameraman s ní uměl pracovat podle
svých představ a jako jediný viděl v kameře
to, co ostatní uvidí na plátně až za několik
dní, týdnů nebo i měsíců. A tu aureolu nosi -
telů tajemství jsme ztratili.
…že „umřela”? Ta dáma, se kterou jsem
padesát roků žil? Ne! To je silné slovo – jen
se převtělila. Zmenšila se, zeštíhlela, pružná
k nepochopení. Lehká a levná, ochotná po -
slou žit všem, s výsledkem v reálném čase. 
K radosti profesionála i laika. Dotkl jsem se
jí rozpačitě před lety, jen letmo, když byla 
v rozpuku.
Na sklonku milénia František Vláčil prohlásil:
„Film jako umění je mrtev“. To byl výkřik 
k zamyšlení, apel k nostalgii. A dnes,
Františku, má kameru každý. Paradox: čím
více je povolaných, tím méně je vyvolených.

Ivan Šlapeta, kameraman

Doufám, že se vrátíme
Byl bych velice rád, pokud by ani jedna věta
z vaší otázky nebyla pravda. Vývoj se posunul,
ale kam? Z mé osobni zkušenosti, „točit na
film“ je synonymem slova „jistota“. Chytřejší
producenti v komerční Americe pořád točí na
film! Nebudu soudit a hledat odpověď, proč
laboratoře zavřely, ale podle mě to byl špat -
ný tah ve všech možných směrech, jak z hle -
diska produkčního, tak lidského a historic -
kého. Doufám, že se k filmu vrátíme a dále
na něj budeme točit.

Simon Todorov, student kamery FAMU

Film byl aristokrat
Film byl takový aristokrat, ale mně osobně
vývoj směrem k digitálním technologiím
vyhovuje. Moje filmy totiž stojí hlavně na
hercích, nevysokých rozpočtech a také rád na -
tá čím na dvě kamery. Je to technicky podstatně
jednodušší a já se můžu více soustředit na
vyprávění. Ale film má takové svoje řemeslné
kouzlo. Jako LP deska...

Jan Hřebejk, režisér

Tradice má kouzlo
Na film si můžete sáhnout, film voní, je
možné si proti světlu prohlédnout okénko po
okénku. Taky ale můžete upustit celou roli na
zem a materiál pomuchlat či poškrábat. 
Vzpomínám, jak asistent založil film do
projektoru a zahlásil „hotovo“. Pustili jsme si
celý filmový díl. Asistent vybíhá založit díl
nový. Z dálky slyším jen zuřivé klení. Na zemi
kolem projektoru se vine celých 600 metrů
filmu. Náš asistent ve spěchu zapo -
mněl namotat volny konec na spodní cívku...
Nemyslím ale, že filmová surovina skončila.
Byla pouze vytlačena novou technologií, jak
to tak ve vývoji bývá. A je možné, že zde
dojde k podobnému osudu, jaký vidíme u vi -
ny lových desek. Protože ten „tradiční“ způsob
filmové práce má své kouzlo, ke kterému se
budou někteří rádi vracet.  

Ivo Heger, mistr zvuku

Prožitek času
Film se stal exkluzivní surovinou. O to větší
bude napětí pokaždé, když zmáčknete spoušť
filmové kamery. Pro mě osobně filmová su -
ro vina zůstane prostředkem ke koncen -
trovanému prožitku času, který mi v bezbřehé
videorealitě schází.

Šimon Špidla, režisér a kameraman

Video: natáčení „nanečisto“…
Přichází mi v tomto okamžiku na mysl pod -
pora nezávazné filmařiny tedy natáčení
„nanečisto”, tedy že něco vyhodit je jako
vyhodit papír do koše. Za takových podmínek
je už potom všechno jedno. Vzdělání -
nevzdělání.

Jaromír Šofr, kameraman

Malá anketa: Opravdu film umřel?
Technologie se stále rozvíjejí, nové nahrazují ty předchozí. Platí to i pro film. I zde jsou vytlačovány staré technické postupy, ma-
teriály a přístroje. Nejeden profesionál z branže (a nikoliv pouze ten, kdo má sklony k nostalgii) je zarmoucen, že film jako ta-
kový, tedy surovina, je tím odsouzen k umírání. Proto jsme se rozhodli uskutečnit malou anketu mezi filmaři. Ptali jsme se pro-
fesionálů různých filmových oborů a generací: technologický vývoj posunul natáčení a postprodukci filmu, filmová surovina možná
umírá; letos v červenci vyvolávali v barrandovských laboratořích filmovou surovinu naposledy. Co vám při tom přijde na mysl?
Opravdu film umřel?

Zde jsou odpovědi.



Ivan Balaďa – nenápadný tichý člověk, stejně tiše
a nenápadně nás nedávno opustil. Znala jsem ho
od dětství. Když jsem ho viděla prvně, já byla na
základce a on v uniformě, bydlel ve stejném domě
jako moje spolužačka. Ty výložky na stejnokroji
byly trochu divné, ale že je režisérem Česko -
slovenského armádního filmu, kde natočil spoustu

skvělých filmů, jsem se dozvěděla až mnohem
později. Kdo očekává, že vyjmenuji jeho filmy,
divadelní představení a všechna jeho díla,
přeceňuje mou systematičnost. Jako absolventský
film natočil tři roky před pány Kadárem a Klosem
adaptaci Mňačkova románu Smrt si říká Engel chen
(1960) s Ivanem Mistríkem v hlavní roli. V rámci

spolupráce s Čs. televizí objevil filmem Tri
gaštanové kone herce Juraje Kukuru. 
Do jeho i našich životů, však především za sáhla
jeho – Archa bláznů (1970) podle po víd ky
A.P.Čechova „Pavilon č. 6“ a scénáře Lu bo ra Do -
hnala. Jen málo zasvěcenců shléd lo v té době střípky
tohoto filmu, excelentního také spoluprací s vy -

u m ř e l  f i l m ?
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Schoval jsem synkovi kousek
suroviny
1. Je mi to strašně líto. Schoval jsem synkovi
kousek suroviny. Mám strach, že už ji nikdy
neuvidím.
2. Štve mě to, v Americe se pořád na surovinu
točí.
3. Vývoj nezastavíš. Nečekal jsem, když
před pár lety někdo předváděl první digitální
kameru, že to bude taková rychlost. Všichni
kameramani shodně tvrdili, že se to nechytne,

že to je málo kvalitní, že to neumí kontrasty… 
4. Moc to změnilo způsob natáčení. Dřív
musel režisér přemýšlet, co natočí. Udělat
několik zkoušek, všichni na place museli něco
umět, aby se záběr nemusel mockrát opa -
kovat. Ted vlastně ráno rejža nechá pustit 3–29
kamer a ty pak běží celý den. Změnil se způsob
svícení. Mnohem víc se spoléhá na obrazovou
postprodukci.
5. Strašně rád bych ještě někdy točil na film. 
6. V dálce však svítá troška pozitivního svět -

la – studia ve Státech se dohodla s Kodakem
a budou dál točit na film. Snad někdy i u nás. 
7. Nepředstavil první digitálni foťák na světě
právě Kodak?

Tomáš Belohradský, mistr zvuku

A na závěr odkaz na jeden příspěvek do disku -
se z internetu:
http://diit.cz/blog/hollywood-bije-na-poplach-
jinak-za-chvili-nebude-na-co-tocit-filmy

Anketu připravily Jana Tomsová, ap

Ohlédnutí
Nedávno odešli z našeho světa dva zajímaví filmoví tvůrci – Ivan Balaďa (78) a Petr Nýdrle (60). Jejich profesionální kariéru vý-
znamně poznamenala normalizační nepřízeň komunistických činovníků. Zákaz filmu Archa bláznů Ivana Baladi (*1. ledna 1936,
Bratislava – † 17. června 2014) v roce 1969 určil další cestu osobitého československého režiséra a scénáristy, který mohl svůj film
dokončit až po dvaceti letech v roce 1990. Svoji aktuálně naléhavou vzpomínku věnuje Ivanovi Balaďovi představitel jedné z hlav-
ních rolí kolega režisér, architekt a písničkář Vladimír Merta, napsala nám o něm i režisérka, kameramanka a producentka Jessica
Horváthová. Na spolupráci s Petrem Nýdrlem vzpomíná spolužák z FAMU Martin Vadas. 

Ivan Balaďa: nenápadný, ale také hrdě neústupný tvůrce 
a inspirativní učitel

l o u č í m e  s e

Ivan Balaďa se pohyboval téměř jako nevi ditelný
muž ve stínu svých mediálně úspěš nějších kolegů.
Přesto za sebou zanechával stín, znepokojující svou
umíněnou tvrdo hla vostí panující moc víc, nežli
jeho stále to čí  cí souputníci. Nebyl možná tak
šťastný, obrat   ný, profesionálně zdatný, šikovně
nevyvoditel ný. Představoval typ ruského šlechtice,
který ovšem v těžkých chvílích, kdy hrozilo, že běsy
sežhnou celou úrodu, vzal do rukou kosu, aby
přiložil ruku k dílu svých poddaných. Ušlechtilý,
málomluvný, přemýšlivý, tolstojov ský myslitel se
nemohl nepotkat s Čechovem. Natočil jej ovšem
v nejméně vhodné době: zatímco Jaromil Jireš
unikal rudému běsu prostřednictvím spanilé
nezvalovské Valérie (zkoušel mě do role Orlíka,
ach, jak jsem se styděl v prouž kovaném sáčku
s kloboučkem a vázankou od Ester Krumbachové!),
zasekl se Ivan v trpce nevděčné povídce z konce
časů. 
Scénář tak dlouho schvalovali a odmítali, až
bylo předem jasné, že film nikdy nedokončí. Hledal
postavu blázna – individualisty, který se měl jako
jediný zdravý člověk stát part nerem hlavní postavy,
lékaře lidumila, pro kterého si vybral skvělého
představitele, br něnského divadelního herce

Zlatomíra Vac ka. Stál nenápadně za Jaromilovou
kamerou, sledoval mé neurotické, pološílené
tiky, neříkal nic… ale nakonec asi nenašel lepšího.
Tvořili jsme nevyváženou dvojici: já, adept
filmové režie, nepolíbený jevištěm, a on, de bu tant,
kterému se jeho PAVILON č. 6 stal opravdovou
Archou bláznů. Točilo se v letních kostýmech
v čerstvě napadaném sněhu, za neustálého kvičení
prasat, obývajících bývalé šlechtické barokní
sídlo kdesi mezi bludnými balvany, které sem
dovlekly sibiřské mrazy. V Petrovickém zámku
nepřetržitě hospodařilo JZD, a my, převlečení za
šílence z rozumu, se pokoušeli vystihnout Ivanovu
vnitřní vizi Ruska v nás. Jak pošetilé a zpozdilé v
době, kdy i Čechov podléhal dozoru a fízlování.
Ivan nestál za kamerou, nemohl vidět, co přesně
Juraj Šajmovič, jeho kongeniální kamera-oko,
stihne obsáhnout. Juraj stál rozkročený nad
hnojištem, ve kterém se odehrával urputný děj, a
nesáhl po stativu, snad aby dodal české realitě otisk
oné ruské, roztřesené a bezbranné. 
Ivanův film se stal ikonou, ač jej nikdo ne vi děl.
Běžela léta, český film se naučil koketovat s mocí.
Balaďa zůstával hrdě stranou. Neusiloval už o vstup
do továrny na nesmysly. Stal se protestním

režisérem, zavilým odmí tačem. Svou démonickou
povahou od sebe možná i odrážel pokusy kolegů
jakkoliv mu pomoci. Zůstal autorem jediného díla.
Obrazová síla, kterou Balaďa s Šajmovičem
přenesli z české krajiny kamsi do bezčasí
polorozpadlé Evropy, provokovala nenávistné
reakce. Prof. A. M. Brousil prohlásil: Způsob, jakým
Balaďa naložil s posvátnou látkou rus ké ho klasika,
patří před lidový soud. 
Běžela léta, Ivan se uchytil v olomouckém divadle,
viděl jsem jeho potemnělou inscenaci
Giraudouxe… smutnou a zahleděnou kamsi do
odlehlých světlých zítřků našich pokleslých snů.
Ivan se nehodil do žádné doby. Když se po
převratu film Archa bláznů dokončil, potkávali jsme
se ve studené, nevětrané pro jek ci sami se sebou,
zaražení, znejistění, při ko vaní příběhem, který
končí zatloukáním prken nad nebohými postavami,
pro něž se blázinec stal jediným místem k životu.
A zvu ky pohřebních hran se vracejí. Opět od vý -
cho du. A tak se i nad Ivanovým dílem do dnes klene
ten zvuk neodbytné, všudypřítomné temné nelidské
síly, která opět začíná kralovat světu. 

Vladimír Merta
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nikajícím kameramanem Jurajem Šajmovičem.
Film byl následně, ještě nedokončený, na téměř 20
let uzavřen do trezoru. Dokument o herci panu
Viktorovi Očáskovi „Labutí píseň“(1971) se stal
nadlou ho labutí písní filmové tvorby Ivana Baladi.
Byl konec se vším a probojovat se zpět bylo velmi,
velmi obtížné. Balaďova následná režijní práce
v divadlech v Liberci, Ústí n/L, Šumperku, Českých
Budějovicích, Pardubi cích, Gottwaldově, Brně 
a mnoha dalších divadlech v létech 70. – 90. i poz -
ději, a spo lupráce s významnými scénografy a kostý -
mografy v čele s Jaroslavem Malinou však bezesporu
posunovaly nejen jeho osobní růst, ale i vývoj
divadelní tvorby u nás. Někdy se mi zdá, že
divadelníci sami to neradi přiznávají. Byl stejně tak
divadelníkem jako filmařem, ale především – měl
ty lidi-herce rád. Pracovat s herci a nemít je rád je
nad lidský výkon, máš-li je rád, jde to samo. Takový
přístup byl pro práci Ivana Baladi typický.

Potvrdili jsme si to znovu po letech u společ né
práce na českoněmeckém televizním seriálu
Největší z Pierotů. Oslovil mne a po patnácti letech
také znovu vrátil k filmu. Byl mi učite lem a rádcem,
naučil mě nejenom filmařině, ale navíc chápat ten
všudypřítomný tvůrčí egoismus. Dodnes ho vidím,
ve chvílích mého největšího rozčilení, kdy včera
žádal něco jiné ho než dnes, jak se nad brejličkami
dívá a říká: „… nerozčuluj sa … však je to tvorčí
proces…“. 

Ano, je to o procesu. Spolupracovala jsem
s mnoha režiséry jeho generace, mladšími 
i staršími, ale tu schopnost přiznat váhavost a tvůrčí
dilema se téměř všichni snažili i před svými
nejbližšími spolupracovníky zakrýt, všichni, snad
kromě Jiřího Krejčíka. Na této zvláštní schopnosti
jsem se asi naučila nejvíc. To nalézání, zavrhování
a znovunalézání řešení posunuje tvorbu i člověka.
Tichounce a nenápadně naváděl k řešení a co
nejlepšímu výsledku. Nemusel do člověka fyzicky
strčit, aby ho popostrčil, nemusel fyzicky deptat,
aby nás vybičoval k co nejlepším výkonům,
nemusel křičet, abychom ho slyšeli. Děkuji Ti Ivane,
slyším Tě stále a jsem ráda, že Tě v životě i v práci
dennodenně potkávám. Jelikož jsme neměli
možnost se s Tebou rozloučit, zůstáváš v nás o to
silněji. 

Jessica Horváthová

Když se v roce 1978 promítal na společných
postupových zkouškách s katedrou režie
jeho sedmnáctiminutový film třetího ročníku
Velikonoce Kamila Morávka, natočený na
motivy povídky Jiřího Suchého s Vlastou Za -
vře lem v hlavní roli, došlo k zajímavému kon -
trastnímu efektu. Studenti režie promítali
straš ně vážná „dramata“, ve kterých drnčely
salvy ze samopalů, kulisy vlály, nábojnice
dopadaly na prkennou podlahu školního
ateliéru a váleční hrdinové se dojímali nad
vlastním světonázorovým uvědoměním.
Zatímco studenti tak plnili tematická zadání
svých profesorů Hužery, Balíka, Sequense,
Ráži a dalších normalizátorů FAMU, v sou -
sedství všech těch „těžkých“ látek se představil
Nýdrleho svěží film: příběh mladého
úředníka, který jezdí o svátcích na venkov za
tatínkem (hrál ho Lubomír Kostelka), aby mu
ze synovské lásky a úcty k otci odpovídal na
zvědavé obligátní otázky: „A co ženy, synku?“
Kamil Morávek vyprávěl, až se mu od úst
kouřilo, jen aby uspokojil tatínkovu před -
stavivost o životě ve velkoměstě. A projekce
v Klimentské ulici, kde sídlilo Studio FAMU,

se otřásala smíchem. Vysoko nad ostatní
diváky zněl mohutný jásavý hlas paní
Karešové, učitelky katedry režie. Ale ani
vedoucí katedry, televizní režisér Hužera, se
příliš nekontroloval, smál se tak upřímně, až
z toho za týden umřel – na infarkt. Ani Petr
Nýdrle si tehdy ještě nedokázal představit, jak
nebezpečné mohou být jeho filmy.
Byli jsme spolužáci na kameře a spolupra -
covali jsme na našich školních filmech od
prvního ročníku. Povzbuzeni úspěchem
prvního filmu, začali jsme intenzivněji než
dříve chodit do veřejných i soukromých
knihoven, abychom našli inspirativní text pro
další film, který jsme chtěli točit zase sami –
bez kontroly režisérů z FAMU. Vladimír
Poš tul ka dal Petrovi přečíst svůj scénář
Hřbitovní kvítí, který spal na Barrandově ještě
od „zlatých“ šedesátých let. Něčím nás ten
text zaujal, ale věděli jsme, že dnes už je
všechno jinak, vztahy, které tam byly vy -
kresleny, neodpovídaly naší tehdejší zkuše -
nosti. Vzali jsme si z Poštulkova scénáře jméno
hrdiny – Evžen Les – a motiv cesty ústřední

postavy z malého města do Prahy. Vše ostatní
jsme zkoušeli „poněkud mechanicky“
převracet do negativu. Obraz po obrazu, aby
děj lépe odpovídal sedmdesátým letům,
která jsme viděli kolem sebe. Pořád jsme ne -
byli spokojeni, ale museli jsme začít natáčet,
aby nás nevyhodili ze školy pro nečinnost. 
Podporoval nás tehdy vedoucí katedry prof.
Jan Kališ. Kameramanů bylo tehdy v ročníku
víc než režisérů, proto nám dal 120 m

35mm filmové suroviny, abychom něco na -
to čili a promítli. On byl spokojený, protože
to bylo jakž takž naexponované, kompo -
nované a dokonce i téměř ostré, jak to ta škol -
ní předválečná kamera Caméflex dokázala.
Proto nám dal z rezervy vedoucího katedry
další stodvacítku negativu. Natáčeli jsme ve
dvou, občas nám pomohl někdo z dalších
spolužáků a spolužaček. Tak to pokračovalo,
až jsme měli točit scénu u hrobu s Jiřím Bar -
toškou jako hrobníkem. Sehnali jsme
vykopaný hrob a povolení k natáčení na
Vinohradském hřbitově. Já přivezl kameru,

Petr Nýdrle: bytostný filmař s osobitým pohledem na svět
Začátkem července v Los Angeles ve Spojených státech amerických zemřel Petr Nýdrle, kdysi nejtalentovanější student FAMU druhé
poloviny 70. let minulého století, režisér, kameraman, fotograf a producent, bytostný filmař s osobitým a vyhraněným pohledem na
věc (* 16. 11.1954 - † 6. 7. 2014). Tvůrce, který uspěl v mimořádné konkurenci i v USA jako málokterý český exulant, by letos v lis-
topadu oslavil šedesátku. 

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Kraus, Nýdrle, Somr

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Kraus, Nýdrle, Somr,
Bartoška
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další nářadí a Jiřího Bartošku. Seděli jsme
spolu nečekaně dlouho nad prázdným
hrobem a čekali na Petra, který měl přivézt
Jana Krause, představitele Evžena. Po více než
dvou hodinách přijel Petr sám. Oznámil
nám, že je to v pr…, Honza se ostříhal, zapo -
mněl, že má s námi na FAMU roztočený film.
Sbalili jsme fidlátka a museli jsme přerušit
natáčení do doby, než Janu Krausovi dorostou
vlasy.
Bylo to nepříjemné, ale všechno zlé bývá 
i k něčemu dobré. Pro nás to byla záchrana.
Já jsem mohl odjet na stáž a Honzovi, který
s naším scénářem nebyl spokojený, stejně jako
my, se nás zželelo. Vypadalo to, že bychom
také nemuseli dostudovat, kdybychom neměli
absolventský film. Naštěstí Honza začal psát
dialogy jednotlivých obrazů. A psal je skvěle.
I s pointami na konci. Moc jsme se nad nimi
nasmáli a naše prkenné postavy najednou
začaly žít a mluvit, jak jim zobák narostl.
Začali jsme jim věřit. Dokonce Petr s Honzou,
s jeho dorostlými vlasy a s Bartoškou natočili
obraz u hrobu sami, v mé nepřítomnosti. Vrátil
jsem se ze stáže a problém byl s materiálem.

Zavolal si nás tehdy děkan Bojanovský,
kterému pomalu končilo funkční období,
a chtěl mít čistý stůl. Říkal, že má zprávy ze
Studia FAMU, že už dva roky se tam vyvolává
v laboratořích materiál na nějaké „Hřbitovní
kvítí“ (to byl pracovní název), že by rád věděl,
oč jde. Ptal se, v čem je problém. Řekli jsme
mu po pravdě, že natáčíme pomalu, na
koleni. S padesáti šesti herci. Díky trpělivosti
střihače Jana Petrase vyvolaný materiál
synchronizujeme a řadíme nahrubo již dva
roky, bez rozpočtu, za vlastní peníze, trochu

improvizujeme, ale že nám teď chybí cca 
2 500 m filmové suroviny, abychom mohli
film dokončit. Dal nám je z plánované re zer -
vy děkana s podmínkou, že film dokončíme
do podzimu 1980. Nemohli jsme ho zklamat.
Navíc natáčení bylo občas zábavné, jindy
velmi úmorné. Byli jsme na všechno většinou
jen dva. Honzu jsme tahali od rodiny. Dodnes
si pamatuji ty pohledy, když jsme se objevili.
Film jsme nakonec dokončili, jak jsme slíbili.
A prof. A. M. Brousil nás požádal, abychom
film Evžen mezi námi premiérově promítli na

jeho semináři v kině Klub v Klimentské
ulici, kam chodila celá FAMU i další milovníci
filmu z Prahy. Občas to byla jediná možnost
v Praze, jak vidět některé zahraniční filmy,
které se do distribuce u nás nedostaly.
Bylo to 7. listopadu 1980, když prof. Brousil
uvedl první celovečerní hraný film na FAMU
Evžen mezi námi (FAMU 1981 – FSB 1991)
slovy: „Nacházíme se v předvečer výročí
Velké říjnové socialistické revoluce a oslavíme
tento svátek prací. Prací našich studentů… “
Následovala projekce, při které plný sál ki -
na Klub celkem spontánně reagoval, a když
končily titulky, všichni povstali a několik minut
skandovaně tleskali a tleskali. Neměli se
k odchodu. Jakoby si přáli, aby film ještě
pokračoval, nebo aby následoval přídavek
jako na koncertě.
Užili jsme si svých pět minut slávy. 
Za týden, když já už byl na jiném natáčení
v Rumunsku, svolali na FAMU schůzi SSM,
kde vystoupil režisér Ráža a před Nýdrlem 
a dalšími spolužáky řekl, že „takový film by
na zahraničních festivalech vyhrál cenu za
protisocialistický film.“ Přitom ve filmu se slo -
vo socialismus nikde ani nevyskytlo a nebyla

tam ani žádná „politická“ scéna. Údajně, jak
jsme se později dověděli, film ani neviděl, ale
chtěl se udělat hezkým a ostražitým, aby získal
titul zasloužilého umělce. Do řeči mu skočil
režisér Sequens, ten už národním umělcem
byl – za majora Zemana. Řekl: „Ludvíčku, 
to jsi přehnal, ale ten film je rafinovaný 
a o to je nebezpečnější! Promítat se nebude!“.
Hotovo – a deset let přes to nejel vlak. Nikdo
z představitelů FAMU ani AMU se neodvá-
žil protivit rozhodnutí národního umělce,
který s naším filmem „oficiálně“ neměl nic do
činění.
Dopadli jsme ještě dobře, nevyhodili nás. Ab -
solvovat školu a obhájit diplom nás nechali,
ale Petr Nýdrle dva roky nedostal v Česko -
slovensku žádnou nabídku k práci. Získal tady
jen „modrou knížku“ – na spavou nemoc.
Díky tomu na vojnu nemusel. 
Pak přišla nabídka z USA, aby cosi učil. Odjel
tam. Nejdřív se protloukal mimo obor, ale ani
v Hollywoodu se neztratil. Postupně se stal
úspěšným kameramanem a režisérem reklam,
hudebních videoklipů a dokumentů. Ve
vlastní produkci natočil mj. i televizní film 
o mexickém koncertu Carlose Santany, ve své
firmě produkoval i filmy jiných režisérů. 
Podle Mirky Spáčilové z MfDnes Petr Nýdrle
uspěl i na mezinárodních festivalech reklam:
„V reklamě pro Panasonic Nýdrle režíroval
kolegu Olivera Stonea, v dalších herečku
Charlize Theronovou, modelku Elizabeth
Hurley nebo golfistu Tigera Woodse, do
reklamy pro Toyotu obsadil George
Clooneyho. Hudební videoklipy dělal třeba
s Ericem Claptonem či se skupinou Faith Hill.“
Petr Nýdrle získal Zlatého lva na mezi ná -
rodním festivalu reklam v Cannes za klip pro
značku Harley Davidson. Dalšího v červnu
2009 v kategorii nezávislých reklamních
tvůrců za snímek, který předsta voval hotel
Chambers v americkém Minnea polisu. Mir-
ka Spáčilová tehdy napsala: „Třice timinutový

příběh, v němž účinkují zaměst nanci i hosté
hotelu, se promítal každou noc v tamním
baru.“ „Herectví hotelového osa zen stva bylo
zároveň věrné i úžasné,“ vzpo míná vítěz.
„Bez opakovaných záběrů, bez kaskadérů,
přitom za takové výkony by se nemuseli stydět
ani profesionální herci.“ 

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Kraus, Nýdrle, Somr,
Bartoška

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Nýdrle, Kraus, Somr

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Weiser, Kraus,
Nýdrle, Kodet

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Kraus, Nýdrle, Kodet,
Vadas
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Dokumentaristka Helena Třeštíková znala
Rudolfa Krejčíka od dětství a považovala za
rodinného přítele. „Bydleli jsme kdysi 
v jednom domě na Václavském náměstí. Já
jsem ho jako dítě nesmírně obdivovala a byl

to vlastně jediný filmař, který se okolo mne
pohyboval. On mne vlastně kdysi k filmu
přivedl a díky němu jsem se hlásila na
FAMU. Jeho smrt je velkou ztrátou a bude
nám všem moc chybět. Ale je to koloběh
života…“, řekla médiím.
Rudolf Krejčík vystudoval v letech 1954–1958
obor dramaturgie na FAMU u F. A. Dvořáka
a A. F. Šulce. Během vojenské služby pracoval
v Československém armádním filmu jako
pomocný režisér. První dokumentární film
natočil v roce 1959. Od začátku 60. let
dvacátého století až do odchodu do důchodu
v roce 1996 působil jako režisér v Krátkém
filmu, v šedesátých letech a pak v letech
1991–2004 i jako pedagog na FAMU. Vybu -
doval zde studijní program pro zahraniční
studenty. Přednášel na řadě zahraničních
filmových škol (v Miami, Washingtonu,
Charlestonu, Bostonu, Montrealu). 
Natočil téměř tři stovky dokumentů, mnohé

z nich patří k zlatému fondu české doku -
mentární tvorby. Vytvořil mj. filmy Případ
terezínského kata (1962), Všední dny velké říše
(1963), Generace bez pomníku (1964), Stopa
vede k A-54 (1967), Jizerská padesátka
(1976), Anežský klášter (1987), Seven Days
to Remember (1968/1990), mnoho cesto -
pisných snímků. Je podepsán pod celovečerní -
mi filmy Indiánské léto (1967), The Birth of
Europe (1969) pro pavilon EHS na Expo 69.
Významnou kapitolou v Krejčíkově tvorbě
jsou snímky cestopisné, např. Hrst kamínků
z Brazílie (1967), Země královny Dagmar
1969) o Dánsku, z východní Afriky přivezl
Safari na vodě (1972, z Afriky čerpal i v seriálu
šesti televizních filmů o afrických státech Jam -
bo Africa (1970–1972). 
Občas se objevil také před kamerou jako
příležitostný herec, např. r. 2010 v stu dent -
ském snímku Jiřího Sádka Neříkej hop. „Dru -
hého bezdomovce mi hrál Rudolf Krejčík –
dokumentarista, scenárista, režisér a dra ma -
turg. Dva nepříbuzní Krejčíci v jedné scéně,
to se mi asi hned tak nepoštěstí,“ pochvaloval
si Sádek. 
Napsal také cenné vzpomínky na první dny
sovětské okupace v srpnu 1968;  v unikátním
svědectví o tehdejším bojově pracovním
nasazení filmařů mj. uvádí: „Nelze vy jme -
novat všechny filmaře, kteří se na srp novém
natáčení podíleli. Byli to téměř všichni a pra -
covali společně. Charakterové dělení na
„po  mý lené“ a „internacionalisty“ se odehrá -
valo až mnohem později. Výzva 21. srpna
byla jasná: zaznamenat všechno, co se
kolem nás dělo. Jen díky statečnosti mnohých
filmařů bylo natočeno mimo jiné, jak
českoslovenští železničáři zdržují pohyb
sovětského vlaku se speciální spojovou

technikou; ten se po hy boval z Čierné nad
Tisou ku Praze šnečím tempem a s mnohými
zajížďkami. Dále jak v Českých Budějovicích
Sověti sice obsadili vojenské letiště, ale
jeden transportní letoun přejel přistávací
drá hu a skončil „nosem v zemi“ v nedalekém
lesíku. Jak tamtéž lidé vyzdobili mykologickou
poradnu plakáty a názornými kresbami hub,
kterými navrhovali zpestřit jídelníček špatně
zásobovaného okupanta (jako zvláštní
delikatesa byly doporučovány hřib satan a
muchomůrka zelená). Jak obyvatelé po celé
republice obraceli rozcestníky, odstraňovali
názvy obcí a ulic nebo je přelepovali. Jak v
Liberci probíhal manifestační společný pohřeb
obětí okupace, zatímco vojenské jednotky,
hlídkující pod zdí hřbitova, o tom neměly ani
potuchy. Jak Národní shromáždění zasedalo
dnem i nocí, jak se tajně scházeli delegáti XIV.
sjezdu KSČ ve Vysočanech… Téměř všechny
důležité a charakteristické události oněch
srpnových dnů byly filmem zachyceny…

Nejstarší generace asi podobné pocity zažila
při mobilizaci v roce 1938. Ta mladší je má
v živé paměti, tentokrát ovšem s pozitivním
výsledkem, z listopadu 1989. Pro nás bylo
takovou nezapomenutelnou zkušeností
natáčení onoho srpnového týdne roku
osmašedesátého…“ ap

Rudolf Krejčík: naplněný život s dokumentem
Tvorba dokumentaristy Rudolfa Krejčíka (* 13. 12. 1934 – † 18. 7. 2014) obsáhla několik desetiletí; zobrazila a komentovala his-
torické události, každodenní život, umělecká díla, sportovní akce. Natáčel v ulicích světových velkoměst, vytvořil portréty význam-
ných osobností, toulal se v prostorách světové výstavy Expo v Montrealu, přivezl Hrst kamínků z Brazílie, vytvořil kroniku sedmi oku-
pačních dnů roku 1968… Režisér, pedagog i příležitostný herec se jen o pár měsíců minul se svými osmdesátými narozeninami.    

Rudolf Krejčík

Rudolf Krejčík a Jiří Krejčík ve filmu Neříkej hop

Nýdrleho nevšední „hotelový“
film, v němž své mnohdy
soukromé epizody rozehrávají
místní manažer, barmanka nebo
uklízečka, splnil svou úlohu – do
té doby prázdný hote lový bar se
rychle zaplnil. Rozkřiklo se totiž,
jak zábavný film tu hrají: v jedné
scéně vychá zí z vany nahá dívka,
v další najde kamera v hotelovém
pokoji živou kozu. „Pořádně jsem
to oslavil, konečně je má práce
vidět a slyšet,“ vzkázal Nýdrle, pro
nějž Zlatý lev z Cannes znamená

jednu další cenu. První má z roku
1991 za spot o Václavu Havlovi „Z
vězně prezidentem“, který točil
pro Am nesty International. 
Po listopadu 1989 Petr Nýdrle
jezdil pra videlně na karlovarský
festival, kde v roce 2011 – po
třiceti letech – uspořádal ve vel -
kém sále hotelu Thermal pro 1 400
diváků obnovenou premiéru
Evžena mezi námi. Chtěl přijet i
letos, přestože byl vážně nemo cen.
Už to nestihl. Martin Vadas

Z filmu Evžen mezi námi z roku 1979, Kraus, Vadas, Weiser a metaři
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Těsně po uzávěrce tohoto čísla jsme dostali smutnou zprávu, že nás opustil filmový historik
PhDr. Luboš Bartošek. Zemřel 18. srp na 2014 ve věku nedožitých 92 let. (narodil se 13. 11.
1922).  V Československém filmo vém ústavu působil jako vedoucí odborné knihovny, jako
člen týmu filmových historiků pracoval na dějinách československé kine matografie.
S manželkou dr. Šárkou Bartoš kovou i samostatně vydal řadu základních knih o historii čs.
kinematografie, (Náš film – kapitoly z dějin 1896–1945, Desátá múza Vladislava Vančury
Filmové portréty aj.). K osobnosti i dílu doktora Bartoška se vrátíme v příštím čísle. 

red

Po uzávěrce

Zemřel Luboš Bartošek

Nataša Tanská: Barunka, autorka a kritička 

Nataša Tanská, česká a slovenská spisovateľka,
dramatička, scenáristka a herečka zomrela 
18. 7. 2014 v pražskom Domove Sue Ryder.
Pracovala v Čechách aj na Slovensku. Det-
stvo prežila v Zlíne, kde bola v roku 1940 ob-
javená pre postavu Barunky vo zvukovej ver-
zii Babičky podľa Boženy Němcovej režisé-
ra Františka Čápa, ktorý ju v roku 1941 ob-
sadil aj do filmu Preludium Hrala vo filmoch
režiséra Otakara Vávru Předtucha (1947)
a Krakatit (1948), v roku 1948 v českom film
s tematikou SNP nakrútenom na Kolibe v Bra-
tislave Bílá tma režiséra Čápa z prostredia par-
tizánov, 1953 vo filme Vladimíra Kršku Mla-
dá letá. Po štúdiách hudby a jazykov s rodičmi

sa presídlila do Trenčína, v rokoch 1951–1954
študovala dramaturgiu na VŠMU v Bratisla-
ve. Venovala sa rozhlasovej, televíznej a fil-
movej tvorbe, aj ako kritička a autorka. Pra-
covala ako redaktorka v Kultúrnom živote, 
v Kultúrnej tvorbe, písala aj do Roháča. Pí-
sala rozhlasové hry, v rokoch 1965–1969 bola
dramaturgičkou v Slovenskej filmovej tvorbe
na Kolibe (v roku 1969 spolupracovala s Du-
šanom Hanákom na filme 322). V rokoch
1969–1973 nakrútil Viktor Kubal podľa jej kni-
hy (preloženej do 11 jazykov) rovnomenný
sedemdielny animovaný seriál Puf a Muf, kto-
rý patril medzi najpredávanejšie do zahra-
ničia. Druhé obdobie hereckej kariéry po-
kračovalo v televíznych filmoch v Bratislave
(Šaty 1971) a v Prahe (Klasické prízraky 1973).
Podľa jej námetu a scenára nakrútil režisér Ján
Lacko film pre kiná Vždy možno začať z pro-
stredia mladých hercov, v roku 1977 nakrú-
til režisér Václav Matějka podľa Tanskej roz-
hlasovej hry Hodina angličtiny film pre kiná
Hodina pravdy. Od roku 1969 žila Tanská
v Prahe, kde pracovala ako redaktorka v na-
kladateľstve Albatros, v rokoch 1990-1997 žila

v Londýne, kde bol jej manžel Jan Valek kon-
zulom. Nataša Tanská bola významnou spi-
sovateľkou, autorkou kníh, z ktorých mnohé
vyšli vo viacerých vydaniach doma i v za-
hraničí. Štefan Vraštiak

Nataša Tanská, jak ji známe – jako filmová Barunka

Jedna z prací Luboše Bartoška
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1. strana - ucho

ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
na účet: č.ú. 2200428617/2010

Prosíme do zprávy pro příjemce napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku ČP (členský příspěvek) a letopočet, 
kterého roku se platba týká (např. Jan Novák ČP/2012). Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou.

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

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012

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
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CO ODNESL ČAS
V Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze se ve dnech 12. září až 14. října koná retrospektivní 
výstava fotografií nazvaná Jovan Dezort – Co odnesl čas (1954 – 2014). 

Autor v ní trochu bilancuje svoji šedesátiletou dráhu profesionálního fotografa. Patnáct let byl fotoreportérem ČTK, 
následně několik roků pracoval v časopisech Vlasta a Svět práce. Od roku 1984 je ve svobodném povolání. Mnoho vysta-
vených fotografií je z kulturní oblasti, protože té se věnoval nejvíce. Nebudou chybět ani záběry z Mezinárodního filmo-
vého festivalu v Karlových Varech, z událostí, jež dnes už patří k dávné historii festivalu. Třeba snímek Claudia Cardinale,
jak půvabně vystupuje z aerotaxi po příletu na karlovarské letiště. Nebo fotka Miroslava Horníčka, když si šel zaplavat
do nedaleké přehrady ve chvíli volna - svého času ve Varech uváděl Festivalové minuty. 

Událostí ročníku 1968 byla návštěva slavného představitele Vinnetoua Pierra Brice. Ve Varech jsem v tu dobu byla také jako
kulturní redaktorka. Měli jsme možnost jít s ním do sklárny Moser a stát se členy Klubu obřích číší a Fajfkového klubu.
Podmínka přijetí byla příjemná: Každý musel vypít „panáka“ becherovky ze skleněné fajfky. Po skončení návštěvy Pierra
Brice ve Varech nám bylo nabídnuto letět s ním do Prahy. Taková šance! Odmítla jsem z obavy, že by mi mohlo být
v malém letadélku špatně. Dodnes toho lituji.

Na festival už dávno nejezdíme. Jovan stále bádá ve svém nekonečném archivu a občas v něm nachází „poklady“, také
z karlovarského festivalu. Nedávno to byly negativy s herečkou Vlastou Chramostovou v rozhovoru s A. M. Brousilem. Rovněž
našel francouzského herce Gérarda Barraye u plakátu filmu Scaramouche, kde hrál hlavní roli atd.  

Já celoročně píši o filmových novinkách a hereckých osobnostech. Z tiskových materiálů karlovarského festivalu jsem
pravidelně informovala čtenáře, co je tam v příslušném roce čeká. Už ale nebudu. Letos mi z festivalového PR oznámili,
že mě nemohou zvát na pražské tiskové konference, protože zájemců je moc a museli by tiskovku dělat v O2 Aréně, aby
mohli zvát každého. Vzala jsem to na vědomí. Doba se mění, lidé se střídají, jen fotografie jsou stálice, které umí zasta-
vit čas a navodit vzpomínky. Tak tomu bude i na výstavě Co odnesl čas.

Věnceslava Dezortová

C. Cardinale

P. Brice

G. Barray
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