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Abstrakt 

Tuto bakalářskou práci tvoří dvě části. Praktickou částí je dokument s názvem Vorvaň Siso 

– Tvář nelegálního rybolovu ve Středozemním moři, který se zabývá nelegálním, nehlášeným 

a neregulovaným rybolovem ve Středozemním moři a jeho dopady na ekosystém. 

Představuje nelegální rybolov v oblasti jižního Tyrhénského moře a ukazuje, jakým 

způsobem tato činnost ohrožuje místní životní prostředí a jak přispívá k plastovému 

znečištění. Zároveň ve dvou a půl měsíčním zdokumentovaném období film ilustruje činnost 

neziskové organizace Sea Shepherd, která v této oblasti působí, a ve spolupráci s italskou 

pobřežní stráží a finanční policií proti tomuto problému bojuje, a hledá tak možná řešení. 

Teoretická část je podkladem filmovaného dokumentu, vymezuje pojem a zpracování 

dokumentárního filmu, popisuje základy audiovizuální tvorby, předkládá rešerši 

zpracovávaného tématu a ilustruje problematiku nelegálního rybolovu na odborných 

studiích. Okrajově se dotýká i mediální reprezentace tématu. Poslední částí je pak popis 

vlastní realizace a reflexe vlastní tvorby.  

 

Abstract 

This bachelor thesis consists of two parts. The practical part is a documentary entitled  

The Siso Sperm Whale - The Face of Illegal Fishing in the Mediterranean Sea which deals  

with illegal, unreported and unregulated fishing in the Mediterranean Sea and its impacts  

on the ecosystem. It presents illegal fishing in the South Tyrrhenian Sea and shows how this 

activity threatens the local environment and contributes to plastic pollution. At the same 

time, over a two-and-a-half month documentary period, the film illustrates the work of Sea 

Shepherd, a non-profit organisation that operates in the area. In cooperation with the Italian 

coastguard and the financial police, is fighting the problem and looking for possible 

solutions.The theoretical part is the basis of the documentary, defines the concept and the 

processing of the documentary, describes the basics of audiovisual production, presents a 

research on the topic under discussion and illustrates the issue of illegal fishing through 

expert studies. It also touches marginally the media representation of the topic. The last part 

is a description of its realization and a reflection of the final work. 
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Úvod 

Středozemní moře hraje již po celá tisíciletí důležitou ekonomickou a kulturní roli nejen 

v Evropském kontextu po celá tisíciletí. Ve starověku umožnilo prosperitu řadě prvních 

velkých civilizací a na své důležitosti neztratilo ani během dějin. Klíčová je zejména jeho 

pozice, jelikož Středozemní moře obklopují tři kontinenty s neustále se vyvíjející lidskou 

populací. Nejen historicky má tak Středozemní moře důležitý kulturní a ekonomický 

význam a současně je součástí ekosystému, na kterém závisí řada klíčových funkcí, které 

zajišťují existenci života, a tak se od zdraví ekosystémů odvíjí i kvalita lidského života.1 

Podle dat z Eurostatu z roku 2018 v rámci cestovního ruchu obsazují první čtyři místa země, 

které mají k tomuto moři přístup (Španělsko, Itálie, Francie, Řecko).2  

Přestože je Česká republika vnitrozemským státem, rozhodla jsem se vytvořit dokumentární 

film, který se věnuje málo známé problematice nelegálního, nehlášeného a neregulovaného 

rybolovu ve Středozemním moři, jeho dopadům na životní prostředí a také plastovému 

znečištění, které s touto praktikou úzce souvisí. Toto téma je mi osobně velmi blízké díky 

mé lásce k moři a tomu, že se ochranou moří a oceánů zabývám již od dětství.  

Praktickou část bakalářské práce tvoří dokument Vorvaň Siso – Tvář nelegálního rybolovu 

ve Středozemním moři. Dokument jsem natáčela po dobu téměř tří měsíců, a stala jsem  

se tak součástí posádky neziskové organizace Sea Shepherd, která proti nelegálnímu, 

nehlášenému a neregulovanému rybolovu v jižním Tyrhénském moři bojuje ve spolupráci 

s italskou pobřežní stráží a finanční policí. Kromě aktivit organizace jsem se dokumentem 

snažila přiblížit důležitost ochrany Středozemního moře a nastínit možná řešení této 

problematiky.  

Teoretická část je podkladem pro filmovaný dokument. V první části definuje pojem 

samotného dokumentárního filmu a jeho konvence a základy audiovizuální tvorby a střihu. 

Popisuje dokumentované téma – uvádí základní terminologii, ilustruje problematiku  

na základě provedených studií a dotýká se i mediálního pokrytí tématu nelegálního rybolovu 

 
1 HUGHES, Terrence B. Mediterranean Sea ecosystems, economic importance, and environmental 

threats [online]. C2013. New York: Nova Publishers, 2013, 1 online resource (172 p.) [cit. 2022-04-27]. 

ISBN 1-62618-239-6. Dostupné z: https://web-p-ebscohost-

com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNTgyNjI5X19BTg2?sid=d8a665fd-8f91-

486f-9e75-6da46c0d3301@redis&vid=0&format=EB&rid=1 
2 Archive:Statistika cestovního ruchu. In: Eurostat Statistics Explained [online]. Lucembursko: Eurostat [cit. 

2022-04-27]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Archive:Statistika_cestovn%C3%ADho_ruchu 
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v České republice. Stručně také představuje zahraniční tvorbu, která mi byla při tvorbě 

inspirací. Druhá část popisuje vlastní tvorbu dokumentu. Závěrečná část je reflexí vlastní 

tvorby.  

Původně jsem v tezi stanovila, že se dokument bude nazývat „Ghost nets“ – Sítě duchů  

a osud odhozeného rybářského vybavení. Původním zaměřením měla být problematika 

odhozených rybářských sítí a rybářského vybavení do Středozemního moře a představení 

toho, jaké škody odhozené rybářské vybavení může napáchat v ekosystému, a dále lov ryb 

pomocí rybích vábniček (anglicky fishing aggregating devices, zkráceně FAD), což je 

technika, která k znečištění moří plasty také přispívá. Dalším z ústředních motivů měla být 

činnost mezinárodní neziskové organizace Sea Shepherd. Dokument měl následně sledovat 

„cestu sítě“ od jejího vytažení až k možnostem recyklace.  Kvůli charakteru natáčení, které 

z většiny probíhalo na lodích, jsem musela být maximálně flexibilní a dokumentovat 

neustále se vyvíjející dění, které mne samotnou dovedlo k zajímavějšímu pohledu na téma 

– odhozené rybářské sítě se ukázaly jen jako součást většího problému. Zaměřila jsem  

se proto primárně na nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov v širším kontextu  

a rybolovnou techniku pomocí rybích vábniček. Následně jsem tomuto tématu přizpůsobila 

zbytek dříve stanovené myšlenky představení aktivit organizace a také možného řešení. 

Současně jsem také nemohla dodržet v tezi stanoveného respondenta – konkrétně zástupce 

rybářské společnosti / rybáře, jelikož bych tak mohla ohrozit jak aktivity organizace Sea 

Shepherd, tak svou vlastní bezpečnost. Tento bod jsem se však snažila vyvážit rozhovory 

s dalšími relevantními respondenty (mořský biolog, komandant pobřežní stráže) a řadou 

dalších výpovědí, které dotvořily konečnou podobu dokumentu. Všechna odchýlení 

považuji za vhodná a byly řádně konzultovaná s vedoucí bakalářské práce.  
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1 Teoretická část 

1.1 Dokumentární film 

Definovat dokumentární film není jednoduchý úkol. Podle filmového kritika a teoretika Billa 

Nicholse lze polemizovat, zda přesná definice dokumentárního filmu existuje. Jednou 

z hlavních otázek je, zda je dokumentární film stejnou fikcí jako každý jiný film, nebo zda 

„vypráví příběhy, jež se přes všechnu podobnost od hrané fikce odlišují“.3 Odpověď je 

kladná, jelikož se jedná o specifickou formu kinematografie.4  

„Dodnes se běžně objevují některé z verzí definice průkopníka skotského dokumentárního 

filmu Johna Griersona, poprvé formulované ve třicátých letech dvacátého století, podle 

nichž dokumentární film představuje‚ tvůrčí zpracování skutečnosti‘“.5 Tento pohled tak 

uznává, že tvorba dokumentu je tvůrčí činností, a současně naznačuje napětí mezi „tvůrčím 

zpracováním“ a „skutečností“. Pojem tvůrčího zpracování poukazuje na možnost fikce, 

zatímco pojem skutečnosti poukazuje na odpovědnost tvůrce vůči realitě.6 Atraktivnost 

dokumentu je tak založená na tom, že ani jeden z těchto pojmů nepřevládá. Dokument tak 

„není ani fikční invencí, ani faktickou reprodukcí, avšak čerpá z historické reality, odvolává 

se na ni a zobrazuje ji ze specifické perspektivy.“7 

Spor mezi dokumentárním a hraným filmem tak provází celé dějiny filmového umění. 

Přestože se dokument těší jistému „tvůrčímu oživení“, většinové publikum se mu vyhýbá  

a v televizi bývají upřednostňovány například reportáže a „filmoví tvůrci jsou až na vzácné 

výjimky přesvědčení, že se jedná o pouhý přívěšek hraného filmu, v horším případě o náplň 

přestávky mezi dvěma filmovými díly.“8 A současně je zde již uvedené neustálé napětí mezi 

fikcí a realitou a otázka toho, nakolik věrně může dokumentární film skutečnost a reálný 

svět zachytit.9 Proto se v historii dokumentárního filmu také objevují pojmy v rámci snahy 

 
3 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 26. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
4 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 26 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
5 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 26 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
6 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 26 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
7 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 27 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
8 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 

9. ISBN 80-7331-023-6. 
9 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, s. 

9-17. ISBN 80-7331-023-6. 
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o jeho pojmenování a uchopení jako „kino-oko“, které využíval Dziga Vertov, „dokument-

život“, „film života“ Jeana Benoit-Levyho, neuvážený výraz „cinema-verité“ nebo například 

„cinema de la réalité“ apod.10 

Zlatým věkem dokumentárního filmu byla podle Nicholse 80. léta, kdy dokumentární filmy 

dosahovaly i oscarových ocenění. „Tyto filmy, spolu s desítkami dalších, si nalezly domácí  

i mezinárodní obecenstvo na festivalech, v kinech, kabelových televizích a webu, což svědčí 

o ohromné působivosti filmařova hlasu. Nejde pouze o mluvený komentář – i když je 

překvapivé, kolik současných filmů vychází z vlastního hlasu filmaře hovořícího osobně  

a bezprostředně o tom, co zažil a co se dozvěděl. Tento hlas vychází ze souhry 

v audiovizuálním uspořádání každého filmu: z volby záběrů, rámování subjektů, juxtapozice 

scén, mixáže zvuků, užití titulků a mezititulků – ze všech postupů, jimiž filmař ze vzdálené 

perspektivy o daném tématu promlouvá a jimiž se snaží přesvědčit diváky, aby tento úhel 

pohledu přijali za svůj.“11 Při tvorbě dokumentu je tak nutné zůstat v těsném vztahu 

s historickým okamžikem a těmi, kdo jsou v něm přítomni, a při hledání hlasu, který bude  

o tématech hovořit. Je nutné dbát na jasnost a upřímnost tak, aby se dotýkal nejen 

dokumentované situace, ale i otázek, které vyvolává.12   

Zjednodušeně tak podle Nicholse můžeme definovat dokument jako film, který „vypráví  

o situacích a událostech týkajících se skutečných lidí (sociálních herců), kteří nám 

představují sami sebe v příbězích, jež nám přibližují věrohodnou představu o zobrazovaných 

životech, situacích a událostech či pohled na ně. Specifické hledisko filmového tvůrce 

nevytváří fikční alegorii, ale spíše zprostředkovává přímý vhled do živého života.“13   

Dále se lze také podívat na definici dle Slovníku žurnalistiky, který uvádí, že dokument je 

„v audiovizuální tvorbě obecné označení pro všechny druhy a žánry (filmové, televizní, video 

aj.) založené na principu dokumentárního zobrazování skutečnosti metodou přímé  

a konkrétní svědecké výpovědi v podobě autentického, průkazného a faktograficky  

co nejplnohodnotnějšího obrazu a zvuku. Autorský záměr se uplatňuje zejména při výběru 

 
10 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. V Praze: Akademie múzických umění, 2004, 

s. 256-260. ISBN 80-7331-023-6. 
11 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 24-

25. ISBN 978-80-7331-181-0. 
12 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 25-

16. ISBN 978-80-7331-181-0. 
13 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 34. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
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faktů, objevování nových vztahů a vzájemných souvislostí.“14  

Aby mohl film patřit k určitému žánru, musí se v něm vyskytovat určité konvence, díky 

kterým je možné ho zařadit. Celá řada dokumentů tak má například společné užití 

namluveného komentáře, rozhovorů, nahrávek autentických zvuků prostředí, prostřihy  

ze scén nebo sociální herce či osoby, které představují sebe sama v běžném dění apod. 

Současně také mezi konvence dokumentárního filmu patří informativní logika – nejčastější 

formou uspořádání je řešení problému, v jehož rámci je na začátku představena problematika 

a její pozadí. Následně ji dokument detektivně zkoumá a uzavírá předložením možných 

návrhů či řešení. 15  

„Logické uspořádání dokumentárního filmu podporuje výchozí záměr, názor či tvrzení  

o žitém světě.“16 Při sledování dokumentu máme pocit, že se díváme na film o světě – díky 

tomu je dokument osvobozený od některých konvencí fikčního filmu. Například kontinuální 

střih běžný pro fikční film zajišťuje v dokumentárním filmu opravdové historické vazby 

zobrazovaného. Je tak možné představit mnohem neuspořádanější řadu záběrů, která je 

spojena hlavní logikou nebo argumentem. Je tak možné si dovolit i skoky v čase, aniž by byl 

divák zmaten. Tento postup je tak možné nazvat „důkazní dokumentární střih“, pro který je 

klíčová reprezentace konkrétního procesu.17 

Lze také uvést, že je možné rozlišovat televizní a filmový dokument, v rámci čehož má 

televizní dokument širší možnosti oproti tomu filmovému – například tematicky má televizní 

dokument více možností. Typická je tak například pro televizní dokument podle režiséra, 

scenáristy a pedagoga Václava Sklenáře zpověď člověka, tedy podstatně méně dramatická 

forma. Zároveň ale ve většině přístupů a postupů nevidí podstatné rozdíly, které by bylo 

nutné více specifikovat.18  

Současně lze dokument zařadit do modů, kterých je podle Nicholse šest: poetický, 

výkladový, observační, participační, reflexivní a performativní. Pro dokument Vorvaň Siso 

 
14 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. s. 71-72. ISBN 978-80-246-3752-5. 
15  NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 41. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
16 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 42. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
17 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 42-

45. ISBN 978-80-7331-181-0. 
18 SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1983, s. 127. 
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– Tvář nelegálního rybolovu ve Středozemním moři je nejrelevantnější výkladový modus, 

který klade důraz na komentář a augmentativní logiku a je příznačný zejména pro televizní 

zprávy. Také je to nejčastější forma, kterou si lidé spojují s pojmem dokument.19 Komentář 

umožňuje vyjádřit stanovisko a představit problematiku filmu z jednoho sjednocujícího 

zdroje.20 Také je ale potřeba zmínit participační modus, který je charakteristický interakcí 

mezi filmařem a subjektem natáčení – tedy například častým natáčením rozhovorů.21 

 1.1.1 Výkladový a participační modus dokumentárního filmu 

Zatímco u výkladového modu je propojení filmaře s filmovaným subjektem malé, 

participační modus je mnohem osobnější a propojení mezi filmovaným a filmařem je užší, 

osobitější a komplexnější. Dochází k přímému kontaktu s filmovaným člověkem, jde  

o konkrétní záznam setkání a propojení může být často velmi intenzivní. Záleží při něm  

na osobitosti konkrétních lidí – sociálních herců.22 „Filmař do světa sociálního herce 

vstupuje prostřednictvím rozhovorů, konverzace, provokace a jiné formy setkání a má moc 

tento svět změnit.“ 23  

Výkladový modus je první, který propojil čtyři základní prvky dokumentu: indexové obrazy 

reality, poetické a emotivní asociace, charakter vyprávění a rétorickou přesvědčivost. Tento 

modus oslovuje diváka přímo a předkládá mu stanovisko nebo argument. „Komentátorem 

shůry“ je často vyškolený profesionál, nicméně i od této praxe bývá někdy opuštěno,  

aby film neztratil na věrohodnosti. 24 Komentář nejčastěji „slouží k uspořádání obrazů  

a k ozřejmění jejich smyslu podobně jako popisky u fotografií.“25  

V participačním modu filmař subjekty nejen pozoruje, ale interaguje s nimi, a místo pouhého 

nezávislého popisu se filmař stává „spoluvypravěčem“ dění spolu s filmovanými subjekty. 

Vystupuje tak ze své neutrální pozice a sám se téměř stává jedním ze sociálních herců. Tento 

 
19 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 50. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
20 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 169. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
21 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 50. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
22 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 171. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
23 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 171. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
24 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 182. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
25 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 183. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
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postup také umožňuje vnímat filmařovy prožitky a to, jak jeho přítomnost ovlivňuje jeho 

okolí.26  

Je nutné také zmínit, že participační modus přináší etické otázky, které se dotýkají zejména 

angažovanosti a přímé účasti filmaře v dokumentovaném dění, v rámci něhož kladením 

otázek může například navést zpovídaný subjekt k určitým odpovědím nebo jednání. Filmař 

v tomto ohledu nese odpovědnost za důstojnost respondenta a současně také musí čelit 

otázkám týkajících se manipulace a zkreslování.27  

1.1.2 Realizační postupy 

Podle slovníku žurnalistiky pak lze uvést tři základní realizační postupy: bezprostřední, 

autentické reportážní natáčení, upravené rekonstrukční snímání a střihový postup využívající 

archivní obrazové a zvukové materiály.28 Na základě této kategorizace je mému zpracování 

dokumentu nejblíže postup reportážní, avšak v jedné části jsem využila také archivního 

obrazového materiálu.  

1.2 Proces tvorby audiovizuálního obsahu  

Proces vytváření audiovizuálního obsahu se skládá ze tří fází – pre-produkce, produkce  

a postprodukce, které jsou do určité míry samostatné, ale závisí na sobě pro úspěšné 

zvládnutí kompletace celého materiálu. Všechny tři části jsou stejně důležité a nedokonalost 

jedné se může projevit i ve všech ostatních.29 Podle Kučery má vytváření filmového  

či televizního materiálu tři fáze a to dramaturgickou, natáčecí a střihově skladebnou.30  

Pro svou práci jsem se rozhodla primárně využívat označení první z uvedených trojic.  

Fáze pre-produkce slouží k připravení produkce, organizaci a rešerši. V rámci ní dochází 

k rozmyšlení, jaký obsah bude tvořen, přípravě skriptů, rozpočtu, sehnání potřebného 

vybavení a také časového plánu. Během produkce dochází k samotnému natáčení a sběru 

materiálu. V poslední třetí fázi postprodukce dochází k organizaci a třídění sesbíraných 

 
26 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 

195-198. ISBN 978-80-7331-181-0. 
27 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 277. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
28 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. s. 71-72. ISBN 978-80-246-3752-5. 
29 MUSBURGER, Robert B. a Michael R. OGDEN. Single-Camera Video Production. Sixth edition. New 

York, London: Focal Press, 2014, s. 1.  ISBN 978-0-415-82258-9. 
30 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 21.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
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materiálů, nahrání materiálů do stříhacího programu a samotné kompletaci – sestříhání 

materiálu podle skriptu, barevné korekci, přidání hudby atp.31 

V rámci tvorby materiálu je také dobré zvážit své záměry a cíle a to, jak zaujmout publikum, 

pro které má být dokument určen. Cílem může být naplnění osobní vize, předat příběh  

a vytvořit profesionální produkci. Záměrem pak může být získat finanční zdroje, přitáhnout 

publikum a nastolit profesionální kvalifikaci.32   

1.3 Základy audiovizuální tvorby  

Záběr je základní stavební jednotkou filmového nebo televizního díla a skládá se z obrazové 

a zvukové složky. „Má svůj obsah, stránku námětovou, výtvarnou a váže na sebe záběry 

sousední. Výjimku představují záběry první a poslední. První, jako otvírák je srovnatelný 

např. se začátkem dopisu, poslední tvoří obvykle za námětem tečku.“33 Délka záběru musí 

být dostatečná k jeho pochopení a přečtení – to znamená, že obecně přečtení celku zabere 

více času než přečtení detailu. Délku také ovlivňuje esteticko-psychologický faktor záběru. 

Hlavním atributem televizního záběru je pohyb, ať už se jedná o pohyb zabíraný (tedy 

vnitroobrazový), nebo vlastní pohyb kamery. Lze ale používat i záběry bez pohybu – tedy 

statické.34  

V rámci natáčení je potřeba pracovat s různými druhy záběrů, které se dají roztřídit do tří 

kategorií – vzdálených, středně přiblížených a detailů.35   

Nejmenší přiblížení (velký celek (VC) a celek (C)) zabírají velkou část prostředí, a umožňují 

tak ukázat vztahy mezi lidmi, objekty nebo ukazují natáčené akce v širším kontextu. Okolní 

prostředí je hlavním motivem záběru a přitahuje nejvíce pozornosti. Také může přibližovat 

čas a prostor, případně náladu, ve kterém se děj odehrává, a diváka tak orientovat.36  

  

 
31 MUSBURGER, Robert B. a Michael R. OGDEN. Single-Camera Video Production. Sixth edition. New 

York, London: Focal Press, 2014, s. 1-3.  ISBN 978-0-415-82258-9. 
32 MUSBURGER, Robert B. a Michael R. OGDEN. Single-Camera Video Production. Sixth edition. New 

York, London: Focal Press, 2014, s. 3-4.  ISBN 978-0-415-82258-9. 
33 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 4.   
34 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 5.  
35 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 9. 

[cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 
36 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 9-

10. [cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live


 

 

10 

 

Střední přiblížení (polocelek (PC)) je nejblíže běžnému lidskému pohledu. Záleží  

na kompozici zabíraného objektivu, obecně ale platí, že by neměl být moc blízko a v 

„osobním“ prostoru diváka, ale ani moc daleko, aby nebyl divákovi „odcizený“.37   

Největší přiblížení (polodetail (PD), detail (D), velký detail (VD)) je nejintimnějším stylem 

natáčení, ukazuje natáčený objekt zvětšený, přiblížený a přináší nejčastěji podrobnou 

informaci a zasahuje do divákova „osobního prostoru“.38  

S velikostmi přiblížení je pak možné dále experimentovat v rámci „rozšířené rodiny“ 

základních výše uvedených záběrů, všechny se však od základu odvíjejí a je tak možné 

dosáhnout různých efektů – extrémně velký celek může sloužit jako představení exteriéru, 

prostředí či širokého kontextu. Naopak extrémním přiblížením je možné zabrat pouze jediný 

objekt (například oko). Polocelek (po kolena či po pas) je pak velmi častou formou zvolenou 

při natáčení rozhovorů, jelikož jsou zřejmé všechny detaily, mimika a výraz natáčené 

osoby.39  

Základním estetickým, kompozičním, pravidlem je pravidlo třetin, díky kterému je možné 

dosáhnout vyváženosti zabíraných objektů a je společné i pro fotografii (a také malbu, 

architekturu atp.). Je založené na pravidle zlatého řezu – obraz je rozdělen vertikálně  

i horizontálně na pomyslné třetiny (v rámci fotoaparátu možnost mřížky), které umožňují 

estetičtější umístění objektů do kompozice (například do jedné třetiny). 40 Současně je také 

nutné dbát na dodržení prostoru nad hlavou zabírané osoby či kompozičně dávat pozor  

na směr pohledu nebo pohybu (při pohledu zabírané osoby vpravo nechat vpravo více místa 

než vlevo).41  

 
37 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 10. 

[cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 
38 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 10-

11. [cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 
39 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 12-

21. [cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 
40 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 45. 

[cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 
41 BOWEN, Christopher J. Grammar of the Shot [online]. Fourth edition. New York: Routledge, 2018, s. 36-

51. [cit. 2021-06-12]. ISBN 978-1-138-63222-6. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560643&lang=cs&site=ehost-live
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Při sběru materiálu je nezbytné dbát na následný střih v rámci principu tzv. „shoot to edit“, 

tedy natáčení, které bere v úvahu následující střih z pohledu délky záběrů i rozmanitosti 

úhlů.42 K rozhodnutí o tom, jak co bude střiženo, nedochází přímo v procesu střihu, ale již 

před ním – záleží na připraveném scénáři a také závisí na tom, jak kvalitně a bohatě jsou 

záběry natočeny. Od kvality natočeného materiálu se poté odvíjí svoboda ve střihu.43  

Během natáčení záběrů z ruky je také nutné pro kvalitní obraz dodržet několik podmínek, 

jako je dobrá kondice kameramana, fyzická, psychická i technická připravenost, práce 

s dechem, správný postoj a znalost samotného používaného zařízení. Při dodržení těchto 

pravidel je tak možné se vyhnout většině základních chyb, mezi které patří například 

obrazový neklid, rozklepané začátky nebo konce záběrů, nedodržení základních technických 

parametrů. Současně je také nutné se vyvarovat malé, případně žádné tvůrčí invenci, 

krátkým nebo případně moc dlouhým záběrům, pouhým točením polocelků nebo 

polodetailů, krátkým rozjezdům nebo nízké kvalitě zvukové složky. 44 

1.4 Postprodukce 

Střih je podle režiséra a kameramana České televize Přemysla Prokopa „následná syntetická 

tvůrčí fáze při níž se z jednotlivých záběrů vytváří nový celek, představující obsahově  

i časově zhuštěný obraz skutečnosti.“ 45 Podle Kučery je střih mnohem závažnější úkol, než 

pouhé „slepení záběrů“ v celek, ale jde o tvůrčí proces, jímž se dokončuje tvůrčí proces 

filmového nebo televizního díla. V rámci střihu dochází k výběru záběrů a následné 

dramaturgické a výtvarné skladbě těchto záběrů k sobě.46 Jinými slovy lze také říct, že střih 

zahrnuje proces, v rámci kterého dochází k hodnocení natočeného materiálu, jeho čištění  

a následnému skládání do nové a přijatelné podoby řazením individuálních záběrů a zvuků 

do souvislého příběhu.47 

Film (televizní dílo, dokument) se skládá z řady záběrů tvořící jednotný proud, který 

 
42 MUSBURGER, Robert B. a Michael R. OGDEN. Single-Camera Video Production. Sixth edition. New 

York, London: Focal Press, 2014, s. 174.  ISBN 978-0-415-82258-9. 
43 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 26.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
44 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 7-8.   
45 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 98.   
46 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 18.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
47 BOWEN, Christopher J. a Roy THOMPSON. Grammar of Edit [online]. Fourth edition. New York and 

London: Routledge, 2018 [cit. 2021-06-12]. s. 2-3. ISBN 9781138632202. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560642&lang=cs&site=ehost-live 
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divákovi přináší otázky a odpovědi, jež jsou následně rozvíjeny záběry následujícími. 

V rámci skladby je pak možné pracovat se shodou, rozdíly a protiklady záběrů. 48 Nejmenší 

jednotkou střihu je skladební dvojice – tedy dvojice záběrů, jelikož jeden záběr sám o sobě 

nic neznamená a je potřeba ho vázat k dalšímu. První a druhý záběr by měly být v poměru 

opozice, teze a antiteze, který bude v divákovi vyvolávat pocit výsledku – tedy třetího členu, 

na nějž je možné navázat dalším záběrem, čímž se z trojice stává záběrová trojice – 

„triáda“.49 

1.4.1 Základní pravidla střihu 

Mezi některá ze základních pravidel patří například ta, že pohyb určitého předmětu, 

zachyceného dvěma či více záběry, musí být stejně rychlý, stejně natočen a v každém dalším 

záběru musí začínat a končit ve shodném místě. Nesmí se lišit charakter osvětlení 

v záběrech, které jsou natáčeny ve stejný čas a zachycují shodnou činnost. Dalším neméně 

důležitým pravidlem je směr pohledu diváka nebo kamery na určitou akci v rámci skupiny 

záběrů se musí filmovaný objekt pohybovat v rámci tzv. osy.50 

Pravidlo osy je elementárním pravidlem „orientace diváka vůči objektu i prostoru, v němž 

se nachází“ 51 – například při konverzaci dvou osob (nebo například pohybu) nesmí být 

postava vpravo natočena zleva (pokud není učiněn viditelný obrat kamery), kamera tak 

nesmí překročit pomyslnou čáru, jinak by byla ztracena vazba záběrů. Případné překročení 

přes osu je v určitých případech možné tím, že je ve všech záběrech výrazný orientační bod 

nebo lze použít vazebnou spojku (při pohybu natáčeném z jedné strany je možné využít 

čelného pohledu nebo pohledu zezadu a diváka tak ve vazbě převést na druhou stranu).52  

Podobně je také možné ve skladbě použít prostřihu – tedy vazebného záběru, který mezi 

sebou pospojuje takové záběry, které nelze bezprostředně svázat.53   

Klíčové je také dodržení obrazově zvukové jednoty. V televizních útvarech, tedy 

 
48 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 31-33.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
49 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 165-170.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
50 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 77.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
51 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 94. ISBN 978-80-7331-386-9. 
52 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 94-99.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
53 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 100.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
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dokumentárně-publicistické tvorbě, má největší moc mluvené slovo. To tvoří pevnou 

osnovu, která vede diváka obsahem, který vizuální stránka „barvitě a plasticky podtrhuje  

a modeluje.“54 Následně pak v pozadí důležitou roli hrají hluky, které charakterizují děj  

a seznamují diváka blíže se zobrazeným světem.55 

Další střihové postupy, které je relevantní zmínit v souvislosti s dokumentem, je využití 

filmového času, což je záměrná manipulace s touto dimenzí střihovou skladbou.  

Např. ve filmu se celý lidský život může odehrát za pouhou jednu a půl hodiny. Většinou 

dochází ke zkrácení, zhuštění, ale může být naopak použitý i postup k dosažení opaku.56 

V určitých místech jsem se taktéž přiblížila k principu rapidmontáže, což je méně obvyklý 

střihový postup, v rámci kterého je vytvořený úsek, v němž se velmi rychle střídají záběry.57  

Současně je také nutné uvést inspiraci ze zpravodajských postupů – tedy zhuštění  

a koncentraci pohybu do menších časových úseků, aby divák nebyl o nic ochuzen a dostalo 

se mu všech nejdůležitějších událostí. Tento přístup jsem volila ve střihu i při samotném 

natáčení, kdy bylo nutné se rozhodovat, ve který moment natáčet kterou z probíhajících 

činností a kterou je možné v daný moment vypustit.58  

1.5 Nelegální rybolov, jeho dopady a plastové znečištění 

Pro pochopení dokumentované problematiky je nejdříve nutné definovat základní 

terminologii a charakterizovat používané rybářské vybavení, o kterém dokument hovoří.  

Hlavním používaným termínem je nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov (anglicky 

illegal, unreported, unregulated fishing (IUU)). Ten zahrnuje širokou škálu rybářských 

aktivit. Může se odehrávat jak na otevřeném moři, tak ve vodách spadající pod národní 

jurisdikci. Dotýká se všech aspektů a fází rybolovu a obsahuje řadu jeho možných podob.59 

Zjednodušeně lze ilustrovat nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov příklady – 

rybářské plavidlo může rybařit v národních vodách bez povolení a v rozporu s národními 

 
54 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 147.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
55 KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. 3. vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 

2016, s. 147.  ISBN 978-80-7331-386-9. 
56 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 84.   
57 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 83.   
58 PROKOP, Přemysl. Úvod do praxe zpravodajského kameramana: studijní materiál České televize. [1]. 

Praha: Česká televize, 1999, s. 84.   
59 What is IUU fishing?. In: The Food and Agriculture Organization [online]. Rome: FAO, c2022 [cit. 2022-

04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/ 
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zákony a regulacemi, chycený úlovek může být záměrně lživě hlášen, může být loveno 

nadměrné množství ryb, loveno zakázaným typem rybářského vybavení nebo může být 

nerespektovaná hranice chráněných oblastí, lovná sezóna atp.60 Mnohdy je také nelegální, 

nehlášený a neregulovaný rybolov spojen s organizovaným zločinem. Souhrnně však lze 

konstatovat, že „IUU“ rybolov podrývá národní i regionální snahy o ochranu životního 

prostředí i regulaci populace ryb a je v přímém rozporu s udržitelným a zodpovědným 

přístupem. V neposlední řadě je také diskriminační vůči legálně lovícím rybářům.61  

Specifickým rybolovným vybavením jsou rybí vábničky (anglicky fish aggregating device, 

zkráceně FAD). Jedná se o specifické rybolovné vybavení, které je permanentní, semi-

permanentní nebo dočasné a může být vyrobeno z různých materiálů. Slouží k tomu,  

aby lákalo ryby do své blízkosti.62 Vzhledem k tomu, že jeho úkolem je lákat ryby – tedy 

vábit ryby – a oficiální český překlad neexistuje – kromě zkratky FAD (FADy v množném 

čísle), využila jsem jako český překlad slovního spojení „rybí vábnička“, které nejlépe 

vystihuje jeho funkci.  

Princip agregace (vábení) ryb spočívá ve dvou krocích – nejdříve se kolem konstrukce 

shromáždí malé ryby, které následně přilákají další, větší druhy. Ty se následně pohybují  

v blízkosti vábničky. Přilákání větších druhů ryb většinou zabere dva až čtyři týdny. Úlovek 

kolem FADů tak může být posbírán zhruba každých deset až třicet dní.63  

Existuje řada podob těchto vábniček od jednoduchých po takové, které na sobě mohou mít 

například GPS lokátory apod. a mohou být upevněné až v hloubce 3 000 metrů. Mohou být 

použity samostatně nebo v početnějším uskupení – vzdálenost mezi jednotlivými 

vábničkami se následně volí podle prostředí a loveného druhu ryb. V závislosti na hloubce 

a konstrukci rybí vábničky mohou být z vody vytaženy, obecně ale platí, že u hluboko 

ukotvených FADů je přesunutí prakticky nemožné. Permanentní FADy mohou být 

používány zhruba 2 až 3 roky v závislosti na odolnosti materiálu a ukotvení. Jednodušší  

 
60 Questions and Answers - What is IUU fishing?. In: European Commission website [online]. European 

Commission [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2288 
61 What is IUU fishing?. In: The Food and Agriculture Organization [online]. Rome: FAO, c2022 [cit. 2022-

04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/ 
62 PRADO, J. Fish Aggregating Device (FAD). In: Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome: FAO, 

c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/equipment/fad/en 
63 PRADO, J. Fish Aggregating Device (FAD). In: Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome: FAO, 

c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/equipment/fad/en 
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a lehčí konstrukce mohou být mimo lovnou sezónu odstraněny.64  

Při používání FADů je nutné brát v potaz, že mohou do své blízkosti přilákat rozmanité 

druhy ryb včetně juvenilních jedinců a může tak dojít například k lovení mladé populace 

ryb. Právní aspekty používání FADů zahrnují otázku vlastnictví FADu i agregovaných ryb, 

nepříznivé dopady na další typy rybolovu, využívání zdrojů nebo bezpečí lodní dopravy  

a navigace. Je zde jen malé množství mezinárodních standardů na jejich používání, a proto 

je velké množství používáno bez ohledu na regulace. Řada zemí však zavedla vlastní 

pravidla, jenž například limitují maximální počet FADů na osobu, stanovují, z jakých 

materiálů je možné je vyrábět či jaká je nutné mít k jejich používání povolení.65   

Unášené tenatové sítě (anglicky drift nets) jsou typem tenatových sítí (sítě, které mají 

většinou podobu jednoduchých, dvojitých nebo trojitých „stěn“, do kterých se ryby zapletou 

nebo zachytí za žábry). Unášené tenatové sítě jsou udržovány nad nebo pod hladinou 

plováky a volně se pohybují s proudem – samostatně nebo připevněné za lodí. 66 Slouží 

zejména k lovu makrel, sardinek, sleďů, lososů a tuňáků. Hlavním negativním dopadem 

používání těchto sítí je vedlejší úlovek zejména ohrožených druhů želv, mořských savců  

a mořských ptáků. Lov s delšími sítěmi než 2,5 km (mohly dosahovat až 60 km) byl 

Spojenými národy v roce 1991 zakázán, přesto i nadále tento způsob lovu vzbuzuje obavy 

v souvislosti s porušováním tohoto opatření.67  

Vlečné sítě (anglicky trawls) jsou sítě většinou kuželovitého tvaru pro aktivní lov při dně 

nebo ve středně hluboké vodě. Bývají taženy jedním nebo dvěma plavidly k lovu.68 

Negativním dopadem lovu s vlečnými sítěmi je jejich vliv na druhovou rozmanitost. Vlečná 

síť může chytit jak malé organismy (například při dně), tak druhy, na které není cíleno.  

 
64 PRADO, J. Fish Aggregating Device (FAD). In: Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome: FAO, 

c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/equipment/fad/en 
65 PRADO, J. Fish Aggregating Device (FAD). In: Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome: FAO, 

c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/equipment/fad/en 
66 Rybolovné Zařízení. In: Internetové stránky Evropské komise [online]. Evropská komise [cit. 2022-04-16]. 

Dostupné z: https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/fishing-

gears;jsessionid=8S7pzjwUVOB33GAkj25Ny59up1jPlTKZpDaqKqvZPiR-

9P4w9scR!366304889?lang=cs&fbclid=IwAR3DsZOTUU-VIgfV5IlHu6xWrJtM0Ia5i2dK3aNZdO9fS-

x14wUUDLkwEW8#TN 
67 Fishing Gear types. Drift gillnets. Technology Fact Sheets. In: Fisheries and Aquaculture Division 

[online]. Rome: FAO, c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/geartype/220/en 
68 Rybolovné Zařízení. In: Internetové stránky Evropské komise [online]. Evropská komise [cit. 2022-04-16]. 

Dostupné z: https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/fishing-

gears;jsessionid=8S7pzjwUVOB33GAkj25Ny59up1jPlTKZpDaqKqvZPiR-

9P4w9scR!366304889?lang=cs&fbclid=IwAR3DsZOTUU-VIgfV5IlHu6xWrJtM0Ia5i2dK3aNZdO9fS-

x14wUUDLkwEW8#TN 
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Ty jsou následně po odchytu vyselektovány a vyhozeny do vody.69 

Dlouhé lovné šňůry (anglicky longlines) jsou typem rybářského vybavení, který využívá 

šňůry (vlasce), na než jsou upevněny háčky s návnadou. Dlouhá lovná šňůra se skládá 

z hlavní šňůry, na niž je pomocí plováků umístěna u hladiny nebo v určité hloubce. Na ni 

jsou rovnoměrně připevněné návazce s háčky a návnadou.70 Tato metoda se zaměřuje 

zejména na tuňáky, mečouny a žraloky. Mezi negativní dopady na životní prostředí může 

patřit odchycení tzv. „non-targeted species“, tedy druhů, na které není cíleno – zejména 

žraloků, želv nebo mořských ptáků.71   

1.5.1 Lov pomocí „FADů“ a jeho dopad na životní prostředí 

Ročně v mořích a oceánech končí mezi 4,8 až 12,7 miliony tun plastového odpadu (podle 

údajů spočítaných pro rok 2010). 72 Dokument se zabývá rybolovem za pomocí FADů proto, 

že se jedná o velmi málo známý zdroj mořského znečištění. Souhrnný název pro tento typ 

plastového odpadu je „ALDFG“ znečištění (anglicky Abandoned, Lost or otherwise 

Discarded Fishing Gear – v českém překladu „opuštěné, ztracené nebo jinak odhozené 

rybářské vybavení“). Ve Středozemním moři je používáno okolo 30 % všech FADů a tato 

praktika je rozšířená zejména v Itálii, v Tunisku, na Maltě a na Mallorce. Každý rok je tak 

do moře umístěno okolo 60 000 FADů, z čehož většina je ve vodě ponechána. Odhady tvrdí, 

že mezi lety 1961 a 2017 bylo ve Středozemním moři takto opuštěno okolo 1,6 milionů 

FADů. Většina z nich je ukotveného typu (tedy dle výše uvedené charakteristiky jde o semi-

permanentní nebo permanentní). Studie také ukazuje, že legislativa není v tomto ohledu 

dostatečná a nebere dostatečně v úvahu environmentální odpady této rybářské praktiky.73  

 
69 Fishing Gear types. Trawls. Technology Fact Sheets. In: Fisheries and Aquaculture Division [online]. 

Rome: FAO, c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/geartype/103/en 
70 Rybolovné Zařízení. In: Internetové stránky Evropské komise [online]. Evropská komise [cit. 2022-04-16]. 

Dostupné z: https://fish-commercial-names.ec.europa.eu/fish-names/fishing-

gears;jsessionid=8S7pzjwUVOB33GAkj25Ny59up1jPlTKZpDaqKqvZPiR-

9P4w9scR!366304889?lang=cs&fbclid=IwAR3DsZOTUU-VIgfV5IlHu6xWrJtM0Ia5i2dK3aNZdO9fS-

x14wUUDLkwEW8#TN 
71 Fishing Gear types. Drifting longlines. Technology Fact Sheets. In: Fisheries and Aquaculture Division 

[online]. Rome: FAO, c2022 [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.fao.org/fishery/en/geartype/233/en 
72 JAMBECK, Jenna R., Roland GEYER, Chris WILCOX, Theodore R. SIEGLER, Miriam PERRYMAN, 

Anthony ANDRADY, Ramani NARAYAN a Kara Lavender LAW. Plastic waste inputs from land into the 

ocean. Science [online]. 2015, 347(6223), 768-771 [cit. 2022-04-16]. ISSN 0036-8075. Dostupné z: 

doi:10.1126/science.1260352 
73 SINOPOLI, Mauro, Tiziana CILLARI, Franco ANDALORO, Claudio BERTI, Pierpaolo CONSOLI, 

Francois GALGANI a Teresa ROMEO. Are FADs a significant source of marine litter? Assessment of 

released debris and mitigation strategy in the Mediterranean sea. Journal of Environmental Management 

[online]. 2020, 253 [cit. 2022-04-16]. ISSN 03014797. Dostupné z: doi:10.1016/j.jenvman.2019.109749 
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Používání této rybářské praktiky nebylo dlouho monitorováno a v současné době se na ní 

vztahují dvě regulace Evropské unie (Regulace č. 1967/2006 a regulace č. 1343/2011)  

a současně také další regulace upravující rybolov obecně (např. EU regulace č. 404/2011).74 

První dvě uvedené regulace například zakazují, aby bylo s FADy loveno od ledna do srpna. 

V případě Sicílie se na lovení s FADy vztahuje regulace v rámci místního plánu 

hospodaření. V rámci další legislativní optiky může „vyhození“ FADů do vody porušovat 

další právní rámce, jako například Londýnskou konvenci (London Convention and London 

Protocol), která upravuje odhazování člověkem vytvořeného odpadu do moře, a současně 

také Mezinárodní úmluvu o zabránění znečištění z lodí (MARPOL 73/78) a její dodatky.75   

Historicky byly FADy vyráběny z přírodních materiálů – pro vytváření stínu byl používán 

palmový list, jako plovák často korek a celá konstrukce byla ke kamenu připevněna lanem 

z rostlinných vláken. To se ale změnilo s příchodem plastů, který velmi rychle a levně 

původně přírodně rozložitelné materiály nahradil. Lovná sezóna, kdy se FADy používají, 

trvá zhruba od poloviny léta do konce prosince, kdy nejčastěji dochází k jejich zničení  

a ztracení kvůli zhoršenému počasí.76  

Ne všechny dopady takto vzniklého znečištění jsou dostatečně zmonitorovány a popsány, 

ale kromě samotného plastového znečištění, které může způsobit zamotání živočichů nebo 

se následným rozkladem může dostat do potravního řetězce, může mít negativní dopady  

i samotné ukotvení celé konstrukce. To může poškodit mořské dno, zejména v Sicilských 

vodách, kde hrozí, že negativně ovlivní například bezobratlé živočichy. Celkově také cizí 

materiál a struktura může narušit rovnováhu v ekosystému.77  

Podle vědecké zprávy zveřejněné v časopise Nature, patří FADy mezi 5 nejrizikovějších 

metod ve vztahu k ALDFG a způsobují tak řadu škod od tzv. „ghost fishing“ (tedy 

 
74 podle ústního sdělení Massimiliana Mezzaniho (komandanta pobřežní stráže, Capitaneria di Porto Guardia 

Costiera Comando COMPAMARE, Milazzo) dne 15. září 2021.  
75 SINOPOLI, Mauro, Tiziana CILLARI, Franco ANDALORO, Claudio BERTI, Pierpaolo CONSOLI, 

Francois GALGANI a Teresa ROMEO. Are FADs a significant source of marine litter? Assessment of 

released debris and mitigation strategy in the Mediterranean sea. Journal of Environmental Management 

[online]. 2020, 253 [cit. 2022-04-16]. ISSN 03014797. Dostupné z: doi:10.1016/j.jenvman.2019.109749 
76 SINOPOLI, Mauro, Tiziana CILLARI, Franco ANDALORO, Claudio BERTI, Pierpaolo CONSOLI, 

Francois GALGANI a Teresa ROMEO. Are FADs a significant source of marine litter? Assessment of 

released debris and mitigation strategy in the Mediterranean sea. Journal of Environmental Management 

[online]. 2020, 253 [cit. 2022-04-16]. ISSN 03014797. Dostupné z: doi:10.1016/j.jenvman.2019.109749 
77 SINOPOLI, Mauro, Tiziana CILLARI, Franco ANDALORO, Claudio BERTI, Pierpaolo CONSOLI, 

Francois GALGANI a Teresa ROMEO. Are FADs a significant source of marine litter? Assessment of 

released debris and mitigation strategy in the Mediterranean sea. Journal of Environmental Management 

[online]. 2020, 253 [cit. 2022-04-16]. ISSN 03014797. Dostupné z: doi:10.1016/j.jenvman.2019.109749 
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bezúčelného lovu opuštěným rybářským vybavením), přenosu mikroplastů a toxinů  

do potravního řetězce, rozšíření invazivních druhů do nepůvodních stanovišť, destrukci 

přirozených míst výskytu živočišných druhů, překážky v navigaci a v aktivním používáním 

rybářského vybavení a také pobřežní socio-ekonomické dopady.78 

Jiná studie také naznačuje, že používání rybích vábniček může mít spolu s globálním 

oteplováním negativní dopad na rozšíření nepůvodních druhů do nových oblastí, jako je 

tomu v případě ryby druhu Caranx crysos. Data naznačují, že tyto faktory mohou napomáhat 

této rybě, žijící zejména v teplých tropických vodách, šířit se z původní jihozápadní části  

i do severovýchodních oblastí Středozemního moře včetně vod Tyrhénského moře.79  

1.5.2 Nelegální rybolov v kontextu místního rybolovu na Sicílii 

Používání FADů úzce souvisí s nelegálním, nehlášeným a nelegálním rybolovem a je nutné 

zabývat se i jeho dopady. Studie provedená v sicilské Sciacce ukazuje, že nelegální rybolov 

drobnými rybáři (bez licence, nepovolenými technikami apod.) je hrozbou pro správné 

rybolovné hospodaření. Negativně ovlivňuje jak pobřežní ekosystémy, tak místní 

ekonomiku, což vede ke konfliktu mezi legálními a nelegálním rybolovem.80   

Tím, že nejsou nelegální úlovky hlášeny, hrozí nadměrné zatížení a využívání zdrojů,  

což může podrývat efektivitu stanovených regulací rybovou. Současně také prodej 

nelegálního úlovku způsobuje kolísání cen na trhu a také znevýhodňuje ty rybáře, kteří se 

řídí platnými pravidly.81  

Přestože je koncept nelegálního, nehlášeného a neregulovaného rybolovu nejčastěji 

spojován s velkými průmyslovými plavidly, která operují v mezinárodních vodách,  

a nelegální rybolov v menším měřítku stále představuje neznámé pole, lze říci, že ohrožuje 

 
78 GILMAN, Eric, Michael MUSYL, Petri SUURONEN, Milani CHALOUPKA, Saeid GORGIN, Jono 

WILSON a Brandon KUCZENSKI. Highest risk abandoned, lost and discarded fishing gear. Scientific 

Reports [online]. 2021, 11(1) [cit. 2022-04-16]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-021-

86123-3 
79 SINOPOLI, Mauro, Valentina LAURIA, Germana GAROFALO, Teresa MAGGIO a Tiziana CILLARI. 

Extensive use of Fish Aggregating Devices together with environmental change influenced the spatial 

distribution of a tropical affinity fish. Scientific Reports [online]. 2019, 9(1) [cit. 2022-04-16]. ISSN 2045-

2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-019-41421-9 
80 FALAUTANO, Manuela, Luca CASTRIOTA, Tiziana CILLARI, Pietro VIVONA, Maria Grazia FINOIA 

a Franco ANDALORO. Characterization of artisanal fishery in a coastal area of the Strait of Sicily 

(Mediterranean Sea): Evaluation of legal and IUU fishing. Ocean & Coastal Management [online]. 2018, 

151, 77-91 [cit. 2022-04-16]. ISSN 09645691. Dostupné z: doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.10.022 
81 FALAUTANO, Manuela, Luca CASTRIOTA, Tiziana CILLARI, Pietro VIVONA, Maria Grazia FINOIA 

a Franco ANDALORO. Characterization of artisanal fishery in a coastal area of the Strait of Sicily 

(Mediterranean Sea): Evaluation of legal and IUU fishing. Ocean & Coastal Management [online]. 2018, 

151, 77-91 [cit. 2022-04-16]. ISSN 09645691. Dostupné z: doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.10.022 
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shodné prostory, zdroje a praktiky profesionálního (drobného – anglicky artisanal) rybolovu, 

tedy takového, který je předáván po generace a řídí se platnými pravidly.82 

1.6 Organizace Sea Shepherd 

Organizace Sea Shepherd byla založena v roce 1977 kapitánem Paulem Watsonem  

ve Vancouveru. Hlavní misí organizace je ochrana veškerého mořského života a v rámci své 

historie se proslavila zejména bojem proti lovu velryb a historickými kontroverzními 

akcemi. Od té doby se rozrostla do organizace s mezinárodní působností a v rámci  

tzv. „přímých-akcí“ se zabývá environmentální problematikou spojenou s ochranou 

mořských  

a oceánských ekosystémů. V Evropě jednotlivé pobočky zastřešuje pobočka Sea Shepherd 

Global založená v roce 2013. V současné době se organizace zaměřuje zejména na boj 

s nelegálním, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.83  

Dokument se zaměřuje pak konkrétně kampaní s názvem Operace Siso, která v době 

natáčení probíhala čtvrtým rokem. Operace Siso se zabývá nelegálním, nehlášeným  

a neregulovaným rybolovem v okolí Liparských ostrovů a probíhá ve spolupráci s italskou 

pobřežní stráží a italskou finanční policí.84  

1.7 Mediální pokrytí tématu 

Tématika spojená s moři a oceány je doménou zejména zahraniční tvorby a v českém 

prostředí je z pochopitelných důvodů jen okrajová, a to i v kinematografii i v mediích.  

V mé práci mi proto byla inspirací zejména zahraniční tvorba.  

1.7.1 Mediální pokrytí v ČR  

Za poslední rok bylo v českých médiích o nelegálním rybolovu zveřejněno 24 příspěvků. 

Použila jsem k vyhledávání databázi Newton Media Search. Časové období jsem zúžila  

na poslední rok (tedy od 26. 4. 2021 do 26. 4. 2022) a typ médií jsem nijak neomezovala. 

 
82 FALAUTANO, Manuela, Luca CASTRIOTA, Tiziana CILLARI, Pietro VIVONA, Maria Grazia FINOIA 

a Franco ANDALORO. Characterization of artisanal fishery in a coastal area of the Strait of Sicily 

(Mediterranean Sea): Evaluation of legal and IUU fishing. Ocean & Coastal Management [online]. 2018, 

151, 77-91 [cit. 2022-04-16]. ISSN 09645691. Dostupné z: doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.10.022 
83 Sea Shepherd History: Standing fast on the front lines of marine conservation since 1977. In: Sea Shepherd 

Global [online]. Amsterodam: Sea Shepherd, c2022 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.seashepherdglobal.org/who-we-are/history/ 
84 Operation Siso: The fight against illegal fishing in the Mediterranean Sea. In: Sea Shepherd 

Global [online]. Amsterodam: Sea Shepherd, c2022 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.seashepherdglobal.org/our-campaigns/siso/ 
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Celkový počet tak ukazuje příspěvky na webu, v televizi, v rádiu i v tisku při zadání 

klíčového slova „nelegální rybolov“. Mezi příklady některých z článků patří například 

článek o ohrožení žraloků85 nebo prezentování problematiky jako politického tématu86. 

Současně ale také vyhledávání zahrnulo pětkrát stejný článek s názvem Ženu v Máchově 

jezeře zaujala lesklá věc, z vody vytáhla útočný granát!.87 Celkově tak s tímto tématem bylo 

zveřejněno pouhých 19 příspěvků.   

Tento výsledek tak ukazuje, že v kontextu českého prostředí je velmi okrajovým tématem 

například oproti plastovému znečištění – se stejnými parametry a klíčovým slovem „plastové 

znečištění“ bylo za poslední rok zveřejněno 603 článků.   

Na základě vlastního sledování médií lze zmínit případ, kdy u Galapág lovila čínská flotila, 

která ohrožovala přírodní bohatství v bezprostřední blízkosti chráněné oblasti. Tato zpráva 

se objevila jak ve veřejnoprávních médiích, v ČT2488 i Českém rozhlase89, tak v soukromých 

médiích jako je Seznam90 nebo iDnes91. 

Na okraj je také nutné zmínit tvorbu Steva Lichtaga, který natočil sérii Dobrodružství 

 
85 Žraloci v chráněné oblasti v Indickém oceánu jsou častými oběťmi pytláků, upozornila studie. 

In: ČT24 [online]. Praha: Česká televize, c1996–2021 [cit. 2022-04-27]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3311707-zraloci-v-chranene-oblasti-v-indickem-oceanu-jsou-castymi-

obetmi-pytlaku-upozornila 
86 TANCEROVÁ, Tereza. S nelegálním rybolovem chce vláda USA bojovat pomocí vesmírného radaru. Za 

jeho využití vypsala odměnu 150 tisíc dolarů. In: Euro.cz [online]. Praha: Internet Info, c2022 [cit. 2022-04-

27]. Dostupné z: https://www.euro.cz/veda/s-nelegalnim-rybolovem-chce-vlada-usa-bojovat-pomoci-

vesmirneho-radaru-za-jeho-vyuziti-vypsala-odmenu-150-tisic-dolaru 
87 Ženu v Máchově jezeře zaujala lesklá věc, z vody vytáhla útočný granát!. In: Tn.cz [online]. Praha: The 

Associated Press, c2021 [cit. 2022-04-27]. Dostupné z: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/441771-zenu-

v-machove-jezere-zaujala-leskla-vec-z-vody-vytahla-utocny-granat 
88 KARLÍK, Tomáš. Vědci bojují za záchranu podmořské „superdálnice“ nedaleko Galapág. Ohrožují ji 

čínští rybáři. In: ČT24 [online]. Praha: Česká televize, c1996–2021, 19. 7. 2021 [cit. 2022-04-17]. Dostupné 

z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3342612-vedci-bojuji-za-zachranu-podmorske-superdalnice-nedaleko-

galapag-ohrozuji-ji-cinsti 
89 SINKOVIČOVÁ, Eva. Čínská rybářská flotila plení vody v okolí Galapág, loví ohrožené druhy a používá 

nelegální postupy. In: Radio Wave [online]. Praha: Český rozhlas, c1997-2022, 18. září 2020 [cit. 2022-04-

17]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/cinska-rybarska-flotila-pleni-vody-v-okoli-galapag-lovi-ohrozene-

druhy-a-pouziva-8300598 
90 RYŠÁNEK, Adam. Čínští rybáři nesužují jen Galapágy. Téměř 17 000 lodí loví, kde se dá. In: Seznam 

Zprávy [online]. Praha: Seznam.cz, c1996-2022 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cinsti-rybari-nesuzuji-jen-galapagy-temer-17-000-lodi-lovi-kde-se-da-

117273 
91 KOTOUČOVÁ, Ditta. Ekvádor bije na poplach, moře u Galapág drancuje čínská rybářská flotila Zdroj: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ekvador-cina-galapagy-galapazske-souostrovi-fauna-flora-ohrozene-

druhy-rybolov-flotila-poplach.A200728_105542_zahranicni_dtt. In: iDnes [online]. Praha: MAFRA, c1999-

2022, 28. července 2020 [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ekvador-

cina-galapagy-galapazske-souostrovi-fauna-flora-ohrozene-druhy-rybolov-flotila-

poplach.A200728_105542_zahranicni_dtt 
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oceánů92 a také mezinárodní filmový festival Voda, moře, oceány pořádaný v Hluboké nad 

Vltavou93.  Tvorba Steva Lichtaga i filmový festival se však tématu moří a oceánů věnuje 

obecně a nikoliv výhradně v kontextu ekologie.  

1.7.2 Příklady zahraničního pokrytí tématu  

Ze zahraniční tvorby mi byl velkou inspirací dokument Chasing the Thunder z roku 2018, 

který je nejblíže mému zpracovávanému tématu, a to hned ze dvou důvodů – zachycuje 

aktivity organizace Sea Shepherd a také počátek jejich aktivit zabývající se problematikou 

nelegálního, nehlášeného, neregulovaného rybolovu. Příběh vypráví o tom, jak se organizace 

vydala do Jižního oceánu s cílem nalézt jednu z Interpolem hledaných nelegálně rybařících 

lodí. Tato mise byla úspěšná a loď Thunder, která v antarktických vodách lovila ledovky 

patagonské pro vysokou cenu zejména na asijském trhu, se organizaci podařilo nalézt  

a po dlouhém 110denním pronásledování dostihnout a dovést před spravedlnost. 94   

Nejnovějším dokumentem je Seaspiracy z roku 2021 dostupný na platformě Netflix. Film 

režiséra Aliho Tabriziho se zabývá dopady lidského působení na mořské ekosystémy 

v globálním měřítku, investigativně se také zaměřuje na rybolov nebo například 

problematiku certifikací udržitelnosti rybolovu. Dotýká se i činnosti organizace Sea 

Shepherd. 95     

Blízko mému zpracovávanému tématu je také dokumentární film Zátoka z roku 2009. 

Zabývá se hromadným vybíjením delfínů v japonské zátoce Taiji, kde dochází k odchytu 

delfínů pro zábavní průmysl a kde jsou současně vybíjeni, jelikož jsou místními vnímáni 

jako konkurence rybářského průmyslu. Dokument také ukazuje, jak obtížné bylo 

problematiku zdokumentovat, jelikož natáčení bránila místní vláda. Protagonistou je Ric 

O’Barry, ochránce, díky jehož úsilí se daří aktivistům (a filmařům) do zátoky proniknout. 

Závěr dokumentu ukazuje, že řešení problému je nad jeho možnosti, jelikož by byla potřeba 

organizovaná spolupráce všech zúčastněných stran.96  

 
92 Steve Lichtag. In: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. POMO Media Group, c2001-2022 [cit. 

2022-04-27]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/26188-steve-lichtag/prehled/ 
93 O Festivalu. In: Voda, moře, oceány: Mezinárodní filmový festival [online]. MFF Voda, moře, oceány, 

c2021 [cit. 2022-04-27]. Dostupné z: https://vodamoreoceany.eu/o-festivalu/ 
94 Chasing the Thunder. In: Films for the Earth [online]. Films for the Earth, c2022 [cit. 2022-04-27]. 

Dostupné z: https://filmsfortheearth.org/en/film/chasing-the-thunder-ocean-warriors/ 
95 Seaspiracy: Pravá tvář udržitelného rybolovu. In: Netflix [online]. Netflix, c1997-2022 [cit. 2022-04-27]. 

Dostupné z: https://www.netflix.com/search?q=seas&jbv=81014008 
96 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 42. 

ISBN 978-80-7331-181-0. 
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Mou poslední velkou inspirací jsou reportáže novináře Iana Urbiny. Urbina se věnuje 

tématům spojených s mořem a oceány dlouhodobě. Jeho kniha The Outlaw Ocean je 

souborem 15 reportáží, které vycházely v The New York Times a vypráví o širokém spektru 

témat dotýkajících se kriminality na otevřeném moři, pirátství, nelegálního rybolovu, 

otroctví na moři i ekologických témat.97 

 
97 URBINA, Ian. The Outlaw Ocean: Crime and Survival in the Last Untamed Frontier. London: The Bodley 

Head, 2019. ISBN 978-1-847-92586-2. 
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2 Dokument Vorvaň Siso – Tvář nelegálního rybolovu ve Středozemním 

moři 

2.1 Realizace dokumentu  

V rámci pre-produkce bylo nutné provést podrobnou rešerši a připravit orientační scénář, 

naplánovat dobu natáčení, zajistit všechna potřebná povolení a logistiku a naplánovat cestu 

(včetně nastudování aktuálních opatření týkajících se covidu-19 a možnosti překročení 

hranic).   

Během rešerše jsem postupovala tak, že jsem se seznámila s předešlými kampaněmi v dané 

oblasti a nastudovala jsem již natočené materiály, abych měla konkrétní představu  

o podmínkách a materiálu, který lze potencionálně v rámci kampaně získat.  

Hlavním cílem bylo sehnat dostatek relevantních respondentů, které jsem si na úvod 

stanovila: členy organizace Sea Shepherd (zejména ředitele kampaně), zástupce společností 

recyklujících rybářské sítě a pobřežní stráž či jinou oficiální autoritu apod.  

Samotné natáčení probíhalo od 16. července do 25. září 2021 převážně na Sicílii, konkrétně 

v jižním Tyrhénském moři, primárně ve vodách Liparských ostrovů a jejich okolí. Natáčela 

jsem zejména na dvou lodích – katamaránu Conrad a větší „pilotní“ lodi Sea Eagle a stala 

jsem součástí mezinárodní posádky organizace Sea Shepherd Global. 

Vzhledem k tomu, že natáčení probíhalo v terénu, musela jsem brát v potaz celou řadu 

faktorů, výhod a nevýhod tohoto typu natáčení, a to zejména realistické prostředí  

bez možnosti větší regulace okolí (např. zvuků a světla), možnosti pohybu, bezpečnost  

a v neposlední řadě nutnost výběru správného vybavení.98 

V naprosté většině případů jsem natáčela tzv. „z ruky“. Při delších a komplikovanějších 

rozhovorech jsem volila natáčení ze stativu, abych měla větší kontrolu nad zaznamenávaným 

zvukem a mohla se více soustředit na kladení otázek respondentům. Dle výše uvedeného 

principu „shoot to edit“ jsem se snažila o záběry o délce minimálně 20 vteřin a o co největší 

počet různých úhlů pohledu.  

Během natáčení jsem se musela potýkat se ztíženými podmínkami (například velmi silné 

přímé polední světlo, špatné počasí, stísněné prostory uvnitř lodí či neklidné moře). 

 
98 MUSBURGER, Robert B. a Michael R. OGDEN. Single-Camera Video Production. Sixth edition. New 

York, London: Focal Press, 2014, s. 6-7.  ISBN 978-0-415-82258-9. 
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V neposlední řadě bylo také potřeba dbát na stav vybavení – zejména po celém dni  

na přímém slunci nebo pokud se na něj dostala sůl.  

V rámci post-produkce jsem se řídila několika kroky, kterými jsem si prošla: získání 

materiálů, jejich organizace, třídění a čištění, následné seřazení, „hrubý střih“ (rough cut)  

a „čistý střih“ (fine cut) a celý proces jsem uzavřela dočištěním „masteringem“ a dodáním.99  

Podle prvního hrubého scénáře jsem vytvořila hrubý střih, v rámci kterého jsem sestavila na 

základě rozhovorů s respondenty základní naraci celého filmu. Následovalo vytvoření  

a sepsání podrobného scénáře. Na základě výkladového modu podle Nicholse jsem  

se ve střihu řídila definicí, která uvádí, že „střih ve výkladovém modu obecně neslouží tolik 

k budování rytmu či formální struktury, jak je tomu u modu poetického, ale spíše k zachování 

spojitosti slovy líčeného argumentu nebo stanoviska.“100 Tento postup se označuje  

za důkazní střihovou skladbu. Ta „umožňuje obětovat prostorovou a časovou návaznost,  

aby se zkřížily obrazy ze vzdálených míst, pokud to prospěje argumentu nebo podpoří názor 

filmu.“101  Po dokončení čistého střihu následoval jeho export. Anglicky mluvené pasáže 

jsem také opatřila českými titulky.  

Materiál jsem stříhala v aplikaci FinalCut Pro a komentář jsem namluvila v Rozhlasové  

a televizní laboratoři FSV UK.  

2.2 Použitá technika k natáčení 

Pro natáčení jsem zvolila bezzrcadlový fotoaparát Lumix DC-G9. Po softwarovém udpatu 

nabízí rozšířené funkce pro natáčení a představuje tak cenově dostupné zařízení, s možností 

kvalitního záznamu obrazu, které je současně odolné i vůči vnějším vlivům (déšť, prach, 

písek i sůl). Limity představují sice omezená délka záznamu a méně kvalitní audio –  

kdy není možné zaznamenávat dvě zvukové stopy bez ztráty kvality zvuku. Tento nedostatek 

jsem však řešila co nejpečlivějším volením času a prostoru při rozhovorech. Hlavní výhodou 

tohoto zařízení je flexibilita, kterou „bezzracadlovka“ poskytuje. V neposlední řadě má také 

Lumix DC-G9 možnost dvojí stabilizace obrazu, která mi poskytla lepší práci s obrazem  

při náročnějších podmínkách. Výhodou je také možnost měnit dle potřeby objektivy. 

 
99 BOWEN, Christopher J. a Roy THOMPSON. Grammar of Edit [online]. Fourth edition. New York and 

London: Routledge, 2018 [cit. 2021-06-12]. s. 8. ISBN 9781138632202. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1560642&lang=cs&site=ehost-live 
100 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 

183. ISBN 978-80-7331-181-0. 
101 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 

183. ISBN 978-80-7331-181-0. 
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Objektivy jsem používala tři: primárně objektiv Panasonic H-FS12060, který jsem používala 

v naprosté většině případů. Pokud bylo potřeba velkého přiblížení na důležitou událost 

(nelegální rybářské plavidlo, zamotaná želva v rybářském vybavení,) využila jsem 

teleobjektiv Panasonic H-FSA100300 a jako záložní objektiv do horších světelných 

podmínek objektiv Panasonic H-HSA12035.  

Hlavním mikrofonem na zaznamenávání ruchů z okolí byl RODE VideoMic GO, který je 

velmi úzce směrovaný (shotgun) s frekvencí od 100 Hz do 16000 Hz a citlivostí -35 dB.  

Na delší rozhovory jsem používala pak sestavu vysílače a přijímače Rode Wireless GO 

s přidáním malého klopáku. Díky tomu, že jde o bezdrátovou sestavu, jsem dosáhla větší 

flexibility a bezpečnosti při natáčení na lodi v omezených prostorech. Oba mikrofony jsem 

při horších povětrnostních podmínkách vybavila také „mrtvou kočkou“.  

Doplňkově jsem použila také akční kameru GoPro9 pro její přizpůsobení pro natáčení 

v extrémních podmínkách. Během natáčejí jsem ji použila zejména pro natáčení pod vodou, 

kdy jsem použila nástavec na pohodlnější držení a „uderwater-housing“, který pojistil 

vodotěsnost zařízení. Jako výstupní rozlišení jsem zvolila FULL HD.  

2.3 Scénář dokumentu  

Respondenti:  

AM – Andrea Morello – ředitel Operace Siso a ředitel Sea Shepherd Italia 

MH – Madeleine Habib – kapitánka lodě Sea Eagle 

RP – Roberta Pietrasanta – kapitánka lodě Conrad 

ST – Simon Tucker – loďmistr na lodi Sea Eagle 

AB – Alessandro Bocconcelli – mořský biolog, Woods Hole Oceanographic Institution 

CB – Carolyn Berger – zástupkyně ředitele muzea MUMA (Museo del Mare Milazzo) 

MM – Komandant Massimiliano Mezzani – Pobřežní stráž   

FLP – Franco Loro Piana, majitel společnosti SEASE 
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Čas Obraz 

 

Audio – AJ 

 

Titulky CZ 

 

00:00  

–  

00:17 

C – klidná hladina 

moře, pomalé vlny, 

posun vpřed 

 

Citace z rozhovorů v pozadí:  

AB: This is probably the most 

endangered basin in the world,  

MH: The lack of biodiversity, 

even in protected area;  

AM: It is an environmental 

disaster;  

AB: Biodiversity in the 

Mediterranean sea has been 

seriously attacked and 

damaged; 

 

Citace z rozhovorů v 

pozadí:  

AB: Je to nejspíše 

nejvíce ohrožená 

mořská oblast na 

světě… 

MH: Druhová 

rozmanitost je zde 

malá i v chráněných 

oblastech… 

AM: Je to ekologická 

katastrofa… 

AB: Biodiverzita 

Středozemního moře 

byla a je soustavně 

pleněna a ničena…  

 

00:17 

–  

 01:29 

C – pohled pod 

hladinou, sledování 

ryby, poté posun 

dál, v dálce hejno 

ryb 

PC – loď lovící 

vlečnou sítí (trawler) 

C – trawler v dálce 

PC – pohled na příď 

lodě, dobrovolník 

hledí na obzor 

PC – dobrovolník na 

malém člunu, loď 

Sea Eagle v pozadí 

C – Pohled na 

Stromboli 

C – Pohled na 

Lipary  

C – pohled na příď 

lodě, kolem 

projíždějící člun  

PC – pohled z přídě 

člunu na 

dobrovolníky 

C – želva zamotaná 

v rybí vábničce   

Asynchron, komentář: The 

Mediterranean sea can be many 

things to us. For some, it is just 

a body of saltwater. For some, it 

is a source of food and living. 

For some, it is a vacation 

destination. Most definitely it is 

a sea, that played an important 

role in history since ancient 

times and so it does now. 

However, we usually do not 

know, that the Mediterranean 

Sea is also the most overfished 

sea in the world and that 8 in 10 

fish species are seriously 

overfished. Therefore, there is 

Operation Siso which takes 

place in the treasured waters 

around the Aeolian islands. For 

this reason, the dedicated crew 

of Sea Shepherd, a global non-

profit organization that focuses 

on marine conservation, 

returned to this area for the 

fourth time to fight against 

illegal, unreported, and 

unregulated fishing. Werther, it 

is a usage of the illegal type of 

nets called drifting nets or 

illegal fishing with the use of an 

Asynchron, 

komentář: 

Středozemní moře 

může symbolizovat 

mnoho věcí. Pro 

některé je to jen 

spousta slané vody. 

Pro někoho je to 

místo, které znamená 

dovolenou a 

odpočinek na pláži. 

Pro jiné je to zdroj 

obživy. Středozemní 

moře hraje důležitou 

roli již od dávného 

starověku a jeho 

význam neklesá ani po 

mnoha tisících let. 

Nyní ale čelí velké 

hrozbě. Jedná se o 

nejvíce rybářsky 

vytížené moře na světě 

a 8 z 10 druhů ryb je 

v něm loveno 

nadměrně. Proto zde 

působí mezinárodní 

nezisková organizace 

Sea Shepherd, která se 

zaměřuje na ochranu 

moří a oceánů. Ta 
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insidious tool called Fish 

Aggregating Device, both forms 

present in southern Tyrrhenian 

Sea contribute to the overall 

exploitation of the marine 

natural wealth. The season for 

notorious Fish Aggregating 

Devices begins in late July. 

 

pracuje na Operaci 

Siso, kampani na 

ochranu vod v okolí 

Liparských ostrovů 

v jižním Tyrhénském 

moři. V rámci ní se 

zabývá nelegálním, 

nehlášeným a 

neregulovaným 

rybolovem. Zejména 

pak lovem pomocí 

nelegálních sítí a 

lovem ryb pomocí 

rybích vábniček, 

celým názvem Fish 

Aggregating Devices, 

zkráceně se jedná o 

tzv. FADy. Obě tyto 

nelegální praktiky 

ohrožují veškerý 

mořský život a 

přírodní bohatství této 

části Středozemního 

moře.  

01:29  

–  

02:30 

PC: Rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: vytahování 

ukotvení rybářského 

vybavení z vody  

PC: záběr na vlasec, 

nadhled z lodi  

C: FAD na hladině v 

pozadí proplouvající 

loď Sea Eagle  

C: FAD na hladině 

C: FAD pohled pod 

hladinou, pohled na 

hejno ryb  

PC: záběr na ryby 

proplouvající kolem 

vlasce 

C: pohled na želvu 

Synchron MH: Fish 

aggregation devices, or FADs 

are illegal in many areas, and 

here in the Tyrhenian sea they 

are illegally put in the water to 

congregate fish around what's 

basically an artificial reef.  

 

 

Synchron MH: An anchor is 

used that is lowered to the 

bottom of the ocean, sometimes 

up to two kilometers deep, and 

that's connected with a long line 

of synthetic rope which goes all 

the way to the surface. On the 

surface there are floats, usually 

made from 20-liter plastic 

drums, often ones that have 

chemical residue inside, and 

then there's a shade structure 

that will be made from palm 

fronts or floating plastic. And 

this attracts fish into the shade 

on the surface of the water. 

Synchron MH: 

Používání rybích 

vábniček, také 

nazývaných zkráceně 

FADy, je v mnoha 

oblastech nelegální. 

Tady, v Tyrhénském 

moři je do vody rybáři 

nasazují, aby kolem 

sebe nashromáždily 

ryby a vytvořily tak 

v podstatě umělý útes.  

 

Synchron MH: 

Rybáři použijí kotvu, 

kterou spustí na 

mořské dno, někdy až 

do dvoukilometrové 

hloubky. Na to je 

připojený dlouhý 

vlasec, který vede až 

na hladinu. Tam jsou 

k němu upevněné 

plováky, které jsou 

nejčastěji vyrobené 
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zamotanou ve 

vábničce z boku  

C: pohled na želvu 

zamotanou ve 

vábičce pohled 

shora  

 

 

 

C: želva na hladině, 

odplouvá   

 

Small fish attract bigger fish, 

bigger fish attract other marine 

life such as turtles. And we have 

seen turtles entangled.  

It's illegal to have FADs in this 

area, and it's illegal to make 

FADs from material that will 

entangle and endanger marine 

life. 

 

 

 

 

z dvacetilitrových 

plastových kanystrů, 

v nichž jsou často 

zbytky chemických 

látek. Poté je na to 

přivázaná struktura, 

která tvoří stín. Ta je 

nejčastěji vyrobená z 

palmový listů nebo 

plastové plachty. 

Vytvořený stín láká 

ryby k hladině. Malé 

ryby přivábí vetší 

ryby, větší ryby pak 

další mořské tvory 

jako například želvy. 

A už jsme takto 

zamotané želvy viděli. 

V této oblasti je 

nelegální používat 

FADy, a je nelegální 

používat FADy z 

materiálů, do kterých 

se mohou zamotat 

mořští živočichové. 

02:30 

–  

03:21   

C: záběr na loď Sea 

Eagle  

 

 

PC: Rozhovor MH  

 

PC: dva 

dobrovolníci u 

monitoru s deskami 

plánují  

VD: zaznamenávání 

kurzu do mapy  

PC: kapitánka MH 

mluví do vysílačky 

PC: dobrovolník 

Giorgio 

s dalekohledem – 

pohled do okna  

PC: dobrovolnice 

Corrine – pohled do 

okna  

C: pohled z okna 

můstku na Stomboli 

C: řada vábniček 

Asynchron MH: We are on the 

bridge of the Sea Eagle and 

from up here…  

 

Synchron MH: … on the 

bridge, this is a… I like to think 

of it as the brain of the ship…  

 

Synchron MH: …where we are 

planning the campaign, deciding 

in which area we are going to 

work in and then we have a 

system where people are 

spotting the FADs. They can be 

quite difficult to see, just 

spotting the floatation devices 

on the surface of the water. And 

on a day like today when it is a 

little bit rough the yare really, 

really hard to see. So, we are in 

area Charlie, just south of 

Stromboli and looking for Fads 

and hopefully when we find a 

FAD, we usually discover that 

Synchron MH: 

Nacházíme se na 

můstku lodě Sea 

Eagle… 

 

 

Synchron MH: … 

který někdy vnímám 

jako mozek celé lodě. 

Zde… 

 

Synchron MH: … 

plánujeme kampaň, 

rozhodujeme se, v jaké 

oblasti budeme 

operovat a také zde 

máme systém, v rámci 

kterého lidé hlídkují a 

hledají FADy. Může 

být dost náročné je 

zpozorovat, protože 

z nich na hladině jsou 

vidět jen plováky. Ve 

dnech, jako je ten 
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FAD na hladině, 

pohled do dálky   

D: Obrazovka se 

zaznamenanými 

pozicemi FADů 

they are layed in rows north-

south, so it is quite easy – once 

you find one, you can find more 

and more…  

 

 

Synchron MH: It takes about 

an hour or even up to two hours 

to recover a FAD, so once we 

find one FAD we know that we 

have days of work ahead of us.  

 

dnešní, kdy je moře 

trochu neklidné, jsou 

velmi špatně vidět. 

Teď jsme v oblasti 

Charlie, jižně od 

Stromboli. Doufáme, 

že nějaké FADy brzy 

najdeme. Většinou, 

když nějaké objevíme, 

tak jsou nastražené 

v řadách od severu 

k jihu, takže už je to 

pak jednoduché – stačí 

najít jednu vábničku a 

hned najdete mnoho 

dalších… 

 

Synchron MH: 

Většinou vytažení 

jedné vábničky zabere 

jednu až dvě hodiny, 

takže když najdeme 

jeden FAD, tak před 

sebou máme několik 

dalších dní práce.   

 

03:21 

–  

03:35 

C: katamarán 

Conrad a loď Sea 

Eagle plující vedle 

sebe 

PC: Pohled na lodě z 

boku  

C: záběr na FAD  

Asynchron, komentář: Two 

ships, Conrad and Sea Eagle, 

were working from July till 

October on removing the FADs. 

It did not take long for the crews 

to discover the first illegal Fish 

Aggegation Device this season. 

Asynchron, 

komentář: Na 

vytahování 

nelegálních rybích 

vábniček pracovaly od 

července až do října 

dvě lodě – Sea Eagle a 

Conrad. Jejich 

posádkám netrvalo 

dlouho, než nalezly 

první rybí vábničku 

sezóny.  

  

03:35 

–  

03:51  

PC: Rozhovor 

 

 

 

 

PC: vábnička FAD 

 

PC: organizace 

vytažení vábničky 

FAD z vody  

Synchron RP: So we found a 

new line of FADs. So it seems 

that the new season for putting 

FADs in the water has started 

today.  

 

Ruch: „Six meters“ (do 

vysílačky)   

 

Synchron RP: The point is, that 

Synchron RP: Našli 

jsme úplně novou řadu 

FADů. Zdá se, že 

sezóna jejich 

používání dnes začala. 

 

 

Ruch: Šest metrů (do 

vysílačky)  

 



 

 

30 

we want to take it from the other 

side.  

Synchron RP: Hlavní 

je chytit to z druhé 

strany.  

03:51 

–  

04:09 

PC: dobrovolník Adi 

chytá vábničku FAD 

na hák  

PC: dobrovolníci 

dávají vlasec na 

naviják 

PD: ruce tahající 

vlasec na navijáku  

PC: dobrovolník Adi 

ovládá naviják  

 

PC: Rozhovor 

Synchron RP: These are the 

first FADs of the season. The 

illegal fishermen put them in the 

water around the end of July and 

from this moment the sea in the 

north side of the of Sicily will 

be full of this kind of illegal 

fishing gear. 

Synchron RP: Tohle 

jsou první FADy 

sezóny. Nelegální 

rybáři je do vody 

nastražují od konce 

července a od této 

chvíle bude 

nelegálního 

rybářského vybavení 

plné moře v celé 

severní části Sicílie.  

04:09  

–  

04:33 

PC: dobrovolník 

mluví do vysílačky 

z můstku 

C: posádka na přídi 

ovládá naviják  

C: FAD na vodě 

(7x) 

C: pohled z kabiny 

letadla - vzlet 

PC: záběr na křídlo 

letadla nad mořem 

D: detail na vrtuli 

letadla 

 

Asynchron, komentář: The 

prediction was correct. The 

problem was far bigger than it 

seemed. Not only are the FADs 

polluting the sea with plastic 

and chemicals, they are also 

damaging the seabed. The 

longer these tools are in the 

water, the more diverse sea 

species are attracted to it. The 

whole ecosystem that is lured to 

these devices ends in the illegal 

fishermen’s nets.  

 

Asynchron, 

komentář: Předpověď 

kapitánky byla 

správná. Problém 

nelegálního rybolovu 

byl větší, než se zprvu 

zdálo. Nejen, že 

nelegální FADy 

zanášejí moře plastem 

a chemikáliemi, ale 

ničí také mořské dno. 

Čím déle v moři jsou, 

tím rozmanitější život 

se kolem nich shlukne. 

Celý tento ekosystém, 

nehledě na druh a 

velikost zvířat, pak 

končí v rybářské síti.  

04:33 

–  

04:41 

C: nelegálně rybařící 

loď  

Ruch: motor letadla  Ruch: motor letadla 

04:41 

–  

05:25 

C: nelegálně rybařící 

loď 

 

 

PC: Rozhovor  

 

 

C: nelegálně rybařící 

loď 

C: nelegálně rybařící 

loď 

PC: nelegálně 

rybařící loď – bližší 

Synchron AM: The fisherman 

collects the fish with nets, they 

simply go around in a circle…  

 

Synchron AM: …near by the 

FADs where fish are swimming 

in circles, so they catch 

everything…  

 

Synchron AM: …in a net, they 

collect in on the boat and then 

they go to the market. When the 

fisherman collects the fish 

Synchron AM: 

Rybáři  hejno ryb, 

které FADy přilákají,  

 

 

Synchron AM: 

...jednoduše obklíčí 

kruhovou sítí a vše do 

ní chytí…   

 

Synchron AM: … 

Úlovek v síti pak 

vytáhnou na palubu a 
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záběr na síť a úlovek 

PC: nelegálně 

rybařící loď - 

nelegálně rybařící 

loď – bližší záběr na 

síť a úlovek 

 

 

 

PC: Rozhovor  

around the FADs, they go to the 

market in Sicily and they simply 

sell the fish to anyone in the 

market from restaurant, to 

people, to shops, that then sell 

the fish in black market. 

If you are a tourist and you buy 

at local market in Sicily, … 

 

Synchron AM: …the 40% of 

the fish you buy are fished 

illegally, so 1 in 2 fish are fished 

illegally in Southern Tyrrhenian 

Sea. 

 

odjedou s ním na trh. 

Ryby, které nelegálně 

chytí u FADů, jdou na 

sicilský trh, kde je 

prodají prakticky 

komukoliv – lidem, 

restauracím nebo 

obchodům, které pak 

ryby přeprodají na 

černém trhu. Pokud 

jste na Sicílii jako 

turista … 

 

 

Synchron AM: … tak 

40 % ryb, které 

kupujete, je uloveno 

nelegálně. Takže 

každá druhá ryba je 

v jižním Tyrhénském 

moři ulovená 

nelegálně.   

 

05:25  

–  

05:47 

C: Vábnička FAD 

na vodě – chycení 

hákem na laně 

 

 

 

PC: Rozhovor – 

v rámci kterého drží 

a ukazuje v rukou 

hák s lanem 

 

 

 

PC: vytahování 

vábničky FAD na 

palubu – pohled 

z boku lodě  

Ruch: zvuk motoru, šplouchnutí 

háku  

 

Synchron ST: Hi, my name is 

Simon 

 

Synchron ST: I am the bosun 

here on the Sea Eagle. We are 

the deck team. We are the ones 

responsible for doing the „dog 

work“ so to speak of actually 

recovering the FADs, the gish 

Aggregating Devices from the 

water using tools such as this …  

 

Synchron ST: … and bringing 

them up on the the deck.  

 

 

Ruch: zvuk motoru, 

šplouchnutí háku  

 

Synchron ST: Ahoj, 

jmenuji se Simon… 

 

Synchron ST: a jsem 

na Sea Eaglu 

loďmistrem. Jsem 

součástí týmu na 

palubě a jsme ti, kteří 

jsou zodpovědní za 

tzv. těžkou práci např. 

na vytahování rybích 

vábniček z vody 

pomocí nástrojů jako 

je tento… 

 

Synchron ST: … díky 

kterým je vytahujeme 

na palubu.  

 

 

 

05:47  

–  

C: pokládání 

vábničky FAD na 

Synchron: „I am putting this 

back here.  

Synchron: „Dám to 

sem“ 
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06:03 palubu 

 

PC: Proces 

odřezávání kanystrů 

z vábničky 

 

D: záběr na odřezání 

lana z kanystru a 

viditelná značka 

toxického obsahu 

 

 

Synchron: „So somethimes 

there is like oily residue and 

stuff in them. So when you take 

off the lid, trying like to 

compact it, make sure that the 

opening side isn’t down, 

because that stuff will spill out.“  

 

 

 

Synchron: „Občas 

jsou v nich zbytky 

oleje a podobně. Takže 

když z nich 

odšroubuješ víčko, 

abys je zmáčkl, tak dej 

pozor, aby nebyla 

otevřená strana dolů, 

jinak se to vylije.“  

06:03 

–  

06:21 

C: Dobrovolnice 

s dalekohledem na 

přídi 

C: Trojice 

dobrovolníků 

s dalekohledy 

C: Loď Guardia di 

Finanza 

Asynchron, komentář: To 

patrol, monitor and defend this 

area the organization uses the 

information we achieve from 

previous years, they collect 

information from the flegal 

fisherman and they cooperate 

with italian Coast Guard and 

Guardia di Finanza,  

 

 

Asynchron, 

komentář: K 

hlídkování v chráněné 

oblasti využívá 

organizace data z 

minulých let, 

shromažďuje 

informace od legálních 

rybářů a také 

spolupracuje s italskou 

pobřežní stráží a 

finanční policií.  

 

  

06:21 

–   

07:03 

PC: Okno můstku, 

kapitánka mluví do 

vysílačky 

 

 

 

 

PC: záběr na 

můstek, kapitánka 

Madeleine mluví do 

vysílačky 

C: loď s černou 

vlajkou na obzoru 

PC: pohled na loď 

přes okno 

C: přiblížení k lodi, 

dobrovolník na přídi 

D: posádka lodi  

 

 

 

 

 

Synchron MM: Specifically for 

this area what I have 

experienced is that the presence 

of Sea Shepherd, of course… 

 

Synchorn MM: has 

implemented the capability of 

reporting. And so information 

about the eventual presence of 

illegal FADs or illegal drifting 

nets. It is of course a 

contribution for the daily 

institutional activities of the 

personnel of the Italian Coast 

Guard and specifically for the 

Milazzo Harbormaster Office. 

And it's important because we 

have the chance to deter and… 

 

Synchron MM:  …eliminate 

this problem, mainly regarded to 

the illegal… 

 

Synchron MM: 

Z mých zkušeností 

z této oblasti 

přítomnost Sea 

Shepherd… 

 

 

Synchorn MM: 

…implementovala 

schopnost hlášení a 

podávání zpráv o 

eventuální přítomnosti 

nelegálních FADů 

nebo nelegálních 

unášených tenatových 

sítí. Samozřejmě jde 

také o příspěvek do 

každodenních 

institucionálních 

aktivity personálu 

italské pobřežní stráže, 

konkrétně pro Úřad 

přístavního velitele v 
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C/PC: dobrovolník 

pozoruje 

dalekohledem loď 

lovící s vlečnou sítí 

Synchron MM: …unreported 

and unregulated fishing.  

 

Milazzu. Je to klíčové, 

protože nyní máme 

šanci problému 

předejít a problém  

 

Synchron MM:  

…eliminovat, 

zejména, pokud se 

jedná o nelegální… 

 

Synchron MM: 

…nehlášený a 

neregulovaný rybolov.  

07:03 

–  

07:33 

C/PC: dobrovolník 

pozoruje 

dalekohledem loď 

lovící s vlečnou sítí 

 

PC: záběr na 

můstek, kapitánka 

vysvětluje, co se 

odehrává nad 

chartplotterem  

 

D: záběr na 

chartplotter, kde je 

vidět loď v zakázané 

zóně 

Synchron: They have licence to 

do trawling.. 

 

Ruch: (mluví italsky)  

 

Synchron RP: … but not in the 

prohibited area.  So they 

declared us that they are going 

away. Now, they are exactly 

inside the area.  

 

Synchron RP: As I can see 

from the chart plotter, but they 

are turning out. They are right in 

the border.  

 

Synchron RP: Mají 

licenci lovit 

s vlečnými sítěmi… 

 

Ruch: (mluví italsky) 

 

Synchron RP: … ale 

ne na lov v zakázané 

zóně. Prohlásili, že 

odjíždějí. Nyní se 

nachází přímo v zóně. 

 

Synchron RP: Na 

plotteru teď vidím, že 

se otáčejí. Jsou přímo 

na hranici. 

07:33 

– 

08:09 

PC: Rozhovor 

 

 

C: loď rybařící 

s vlečnou sítí  

 

PC: záď lodě, kam 

vytahují síť 

PC: záď a 

vytahovaná síť 

 

 

PC: rozhovor 

Synchron RP: Conrad was 

inspecting…  

 

Synchron RP: …a suspected 

fishing boat that was trawling 

very close to a prohibited area. 

So we went close to this fishing 

boat and we stayed there for a 

while waiting for understanding 

what was going on and so. We 

called them an VHF and… 

 

Synchron RP: … we tried to 

understand if they had some 

particular license and they had 

not. So after our questions they 

went far from the line.  

Synchron RP: Loď 

Conrad 

zkontrolovala… 

 

Synchron RP: 

…podezřelé rybářské 

plavidlo, které lovilo 

velmi blízko zakázané 

zóny s vlečnými 

sítěmi. K rybářské lodi 

jsme se proto přiblížili 

a v oblasti jsme 

zůstali, abychom 

pochopili, co se děje. 

Oslovili jsme je 

vysílačkou,  

 

 

Synchron RP: … 

abychom zjistili, jestli 
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mají speciální licenci. 

Tu ale neměli. Po 

našem dotázání od 

hranice odjeli.  

08:09 

–  

08:23 

C: rybáři na lodi 

 

C: kapitánka 

Roberta mluví 

s rybáři  

Synchron RP: Other things that 

Conrad does for during all the 

seasons. It's inspecting the 

fishing gear. To understand if 

the legal or illegal. 

 

Synchron RP: (mluví italsky 

s rybáři)  

Synchron RP: Další 

činností, které 

se Conrad během celé 

sezóny věnuje, je 

inspekce rybářského 

vybavení a kontrola, 

zda je legální či 

nelegální.  

 

Synchron RP: (mluví 

italsky s rybáři) 

08:23  

–  

08:39 

Grafika – obrázek ze 

stránek FAO 

 

 

Asynchron, komentář: 

According to the UN report the 

overfishing decreased in the past 

few years. Yet around 75 % of 

the fish species are overfished 

even though there are laws and 

regulations. Regarding the 

illegal fishing with FADs, there 

are legal restrictions on the 

national level as well as on the 

level of European Union.  

 

Asynchron, 

komentář: Podle 

údajů Spojených 

národů množství 

nadměrného rybolovu 

v posledních několika 

letech kleslo. Přesto je 

ale nadměrně loveno 

stále okolo 75 % druhů 

ryb. A to i navzdory 

tomu, že existuje řada 

zákonů a regulací.  

08:39 

–  

09:37 

 

 

 

 

 

Grafika – 

Legislativa – 

Regulace EU  

 

 

 

PC: příď lodě, 

dobrovolníci chytili 

FAD 

C: příď lodě, vlasec 

FADu na navijáku 

D: dobrovolníci u 

navijáku 

 

PC: rozhvoor 

Synchron MM: The fishing 

aggregated devices are 

instruments that are being used 

since ancient times for the catch 

of lampugas. So currently the 

matter is being regulated by the 

European and Italian laws. They 

should have characteristics 

compatible with environment, 

so they must be properly also 

reported to the person to article 

eight of Regulation 404 on 

2011. We have two underline 

that these tools can only be used 

only on board authorized fishing 

boats by the ministry for the 

fishing of lampugas, it can take 

place only in a specific period of 

the year from the 15th of August 

to the 31st of December. In 

some areas this period is a little 

Synchron MM: Rybí 

vábničky jsou nástroje, 

které se používají už 

od starověku k lovu 

zlaků nachových. 

V současnosti 

záležitost regulují 

zákony Evropské unie 

i Itálie. Měly by tak 

mít charakteristiky, 

které jsou v souladu 

s životním prostředím 

a musí být také 

náležitě nahlášeny 

odpovědné osobě 

podle Článku 8 

regulace 404/2011. 

Měli bychom také 

zdůraznit, že tyto 

nástroje mohou být 

používané jen na 

autorizovaných lodích 
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bit small because of specific 

regulation.  

 

ministerstvem 

rybolovu, a to jen 

k lovu zlaků a jen 

v určitém časovém 

období od 15. srpna do 

31. prosince. 

V některých oblastech 

je ale časové okno 

menší v rámci 

speciální regulace.  

09:37 

–  

10:41 

C: Vábnička FAD 

pod vodou 

C: FAD pod vodou 

s rybami 

PC: kotvící vlasec 

vábničky FAD před 

lodí  

C: posádka 

vytahující FAD 

z vody, pohled 

zepředu 

C: posádka 

vytahující FAD 

z vody, pohled 

z boku 

D: vlasec vábničky 

se skupinou ryb 

D: krab bez jednoho 

klepeta v ruce 

dobrovolníka  

 

 

 

 

PC: rozhovor 

Synchron MM: So the answer 

regarding if they are only legal 

is The FAD is allowed as to be 

considered legal if they do 

comply with the applicable 

rules. It means that the FAD can 

be considered not legal if it is 

used in area where is prohibited 

to fish, if they are put in area 

where they can pose a threat for 

the safety and navigation, if they 

are made of material, not by 

biodegradable - that means not 

compatible with the 

environment, and if they could 

constitute general threat for the 

safety and security of 

navigation. So another aspect is 

that the FADs should be 

conscious of material that do not 

catch not specific targeted fish. 

It means that in case of a FAD is 

catching… 

 

… not targeted fish, they are not 

in compliance with the rules.  

 

Synchron MM: 

Odpověď na to, jestli 

jsou všechny FADy 

legální je taková, že 

FAD je považován za 

legální, pokud je v 

souladu s platnými 

pravidly. To znamená, 

že je FAD legální, 

pokud není používán 

v zakázané oblasti, kde 

je zakázán rybolov, 

pokud nejsou 

nastraženy do vody, 

kde může představovat 

hrozbu pro bezpečí a 

navigaci, pokud je 

vyroben z materiálu, 

který je biologicky 

rozložený a je tedy 

v souladu s životním 

prostředím a pokud 

nepředstavuje obecnou 

hrozbu pro bezpečí 

námořní dopravy. 

Dalším aspektem je, že 

by FAD neměl být 

vyroben tak, aby lákal 

druhy ryb, pro které 

není určený. To 

znamená, že pokud 

FAD chytá… 

 

... ryby, na které není 

cíleno, tak není 

v souladu s pravidly.  

10:41 

 –  

11:03 

D: láhve v bílém 

pytli 

Synchron AM: The reality is 

that they use hundreds and 

hundreds of FADs made by 

Synchron AM: 

Realita je taková, že 

rybáři používají stovky 
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D: lano v rukou 

dobrovolníka 

D: rybářský vlasec 

 

PC: rozhovor 

 

 

plastic and polypropylene lines 

anchored in the bottom line to 

the sea. This is completely not 

sustainable. This is completely 

illegal. So they make a lot of 

money from 5 000 to 7 000 euro 

a day per boat.  

 

FADů vyrobených z 

plastových a 

polypropylenových 

vlasců, které jsou 

ukotvené na mořském 

dně. Je to naprosto 

neudržitelné, je to 

naprosto nelegální. 

Zvládnou si tak 

vydělat mezi 5 až 7 

tisíci eury za den na 

loď.   

11:03 

–  

11:33 

(Záběry od Sea 

Shepherd Global a 

Sea Shepherd Italia) 

 

PC: pobřežní stráž 

vytahuje nelegální 

síť 

PC: ryba v síti  

D: ryba v síti 

D: měření sítě 

C: žralok zamotaný 

v síti  

C: pohled z dronu na 

vytahovanou síť 

série D: mrtvé ryby 

PC: osvobození 

žraloka 

 

Asynchron, komentář: Another 

type of illegal fishing activity in 

Tyrrhenian Sea is fishing with 

driftnets. It happens mainly in 

spring months. Illegal fishermen 

use prohibited type of net that is 

banned because of huge amount 

of by-catch. Both types of 

illegal, unreported and 

unregulated fishing techniques 

endanger all marine life. They 

can be so harmful they might 

even kill the gentle giants – the 

whales. Therefore, part of the 

Operation SISO is devoted to 

the research of these cetaceans.  

 

Asynchron, 

komentář: Dalším 

typem nelegálních 

rybářských aktivit 

v Tyrhénském moři je 

lov s unášenými 

tenatovými sítěmi. 

Rybáři používají 

k tomuto lovu 

zakázaný typ sítě, 

který je nezákonný 

kvůli obrovskému 

množství vedlejšího 

úlovku.  

Oba druhy 

nelegálního, 

nehlášeného a 

neregulovaného 

rybolovu představují 

nebezpečí pro všechny 

mořské tvory, a to 

včetně velryb. Část 

Operace Siso se proto 

zabývá i výzkumem 

kytovců.  

 

11:33 

–  

12:03 

PC: rozhovor 

 

C: delfíni skákající 

z vody 

C: želva 

C: ryby (tuňáci) 

 

Synchron AB: Our particular 

mission is focusing on marine 

mammals. Turtles and big 

pelagic fish like tuna and 

swordfish and sun fish, which 

are very affected by the illegal 

fisheries practice.  

 

Synchron AB: Naše 

mise se zaměřuje na 

mořské savce. Také na 

mořské želvy a velké 

pelagické ryby jako 

jsou tuňáci, mečouni a 

měsíčníci, kteří jsou 

legálními rybářskými 

praktikami velmi 

zasažení.  
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12:05 

–  

12:32 

PC: rozhovor 

 

D: hromádka háčků 

PC: dobrovolníci 

pracující na odřezání 

háčků ze ztracené 

sítě 

 

PC: rozhovor  

 

C: prázdné moře 

PC: ryby na tržišti 

PC: ryby na tržišti 

 

PC: rozhovor 

Synchron AB: I grew up in a 

little fishing community and I 

was a fisherman and I went 

fishing when I was I think 6 or 7 

year old. And if you talk with 

the old fishermen who have 

most of the experience about 

this sea. They will tell you that 

there is nothing left or there is 

very little left like the other 

oceans. Most of the commercial 

species are in serious decline. 

There is very little left. Most of 

the fishermen that I know they 

are not fishing anymore or they 

are the last generation. Their 

kids will not become fishermen 

because there is no one up for 

the job. 

 

Synchron AB: 

Vyrostl jsem v malé 

rybářské komunitě a 

byl jsem rybářem. 

Chodil jsem na ryby, 

když mi bylo 6 nebo 7 

let. Když teď ale 

mluvíte se starými 

rybáři, kteří mají 

s tímto mořem nejvíce 

zkušeností, tak vám 

řeknou, že už tu nic 

není, že je ryb velmi 

málo, stejně jako 

v dalších oceánech. 

Z většiny komerčních 

druhů ryb zbývá jen 

malé množství. 

Většina rybářů, které 

znám, už nerybaří, 

nebo jsou poslední 

generací. Jejich děti už 

se tomuto povolání 

věnovat nebudou, 

protože už pro ně 

zkrátka není práce.  

12:32 

–  

13:09 

C: Posádka 

připravuje hydrofon 

PC: Dobrovolník 

Adi potápí hydrofon 

do vody 

C: Dobrovolníci 

poslouchají 

hydrofonem  

PC: Poslouchání 

hydrofonu 

D: rekordér 

hydrofonu 

  

 

 

D: návnada  

 

 

PC/D: vlasce v pytli 

 

 

PC: bójka z pytle 

 

Synchron AB: We didn't see 

any big deep diving whales. We 

saw a lot of dolphins, a lot of 

striped dolphins. We saw a lot 

of turtles which are often killed 

by this kind of illegal fishery. 

Mostly we survey a lot of area. 

We found quite a lot of fishing 

gear that shouldn't be there.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synchron: A long-liner, one 

boat probably sets two 

thousands hooks  

Synchron: A lot of this nylon 

line all over the ocean.  

Asynchron AB: 

Neviděli jsme žádné 

velryby, které by se 

potápěly do velkých 

hloubek. Viděli jsme 

mnoho delfínů 

pruhovaných, i velké 

množství želv, které 

jsou často nelegálním 

rybářským vybavením 

zabíjeny. Většinou 

zvládneme 

prozkoumat velké 

území. Nalezli jsme 

tak hodně rybářského 

vybavení, které do 

vody nepatří.  

 

 

Synchron: U jedné 

unášené dlouhé lovné 

šňůry je většinou 
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PC: odpověď Alexe, 

stojí u plného bílého 

pytle 

 

 

Synchron: A lot of these buoys 

– they attach them to the long 

lines.  

 

Synchron: How long to collect 

this? Well, if you are in a good 

spot it takes very little.  

nastraženo okolo dvou 

tisíc háčků… 

 

Synchron: Hodně 

nylonových vlasců, 

všude v moři… 

 

Synchron: Mnoho 

takovýchto bójek, 

které se připevňují na 

dlouhé lovné šňůry. 

 

Synchron: Jak dlouho 

trvá takové množství 

nasbírat? Velmi 

krátce, když jste na 

správném místě.  

13:09 

–  

13:45 

PC: Rozhovor 

 

PC: chycení 

plastového odpadu 

do sítě 

 

C: dobrovolnice 

s balónkem 

vytaženým z moře  

 

C: nákladní loď 

 

C: průmyslové lodě 

v dálce 

C: jachty 

C: vyplouvající 

trajekt 

C: odplouvající 

trajekt 

C: nákladní loď   

 

 

Synchron AB: And we also 

found … 

 

Synchron AB: … a lot of 

plastic, garbage and polluting 

things that shouldn't be in the 

ocean because they all kill 

marine mammals and fish. And 

also, we noticed that there is 

specially during this peak period 

of vacation time for Italians and 

Europeans in general. We found 

that the traffic, the marine traffic 

between the main island in the 

islands and the mainland is just 

out of control. There are too 

many boats. There is definitely 

too much noise in the ocean and 

so we think that's one of the 

reasons why the big animals are 

kind of avoiding this area right 

now. 

  

Synchron AB: A také 

jsme našli… 

 

Synchron AB: … 

mnoho plastu a 

odpadu, který by 

v moři zkrátka neměl 

být, protože zabíjí 

mořské savce i ryby. 

Také jsme si všimli, že 

zejména v této 

vrcholné sezoně 

dovolených pro Italy i 

Evropany je velký 

námořní provoz mezi 

hlavním ostrovem, 

malými ostrovy a 

pevninou. Tento 

provoz je úplně mimo 

kontrolu. Je tu příliš 

mnoho lodí. Je 

v oceánu rozhodně 

moc hluku, a to si 

myslíme je další 

důvod, proč se velká 

zvířata tato oblasti 

nyní vyhýbají.  

13:45 

 –  

13:55 

C: záběr na moře 

 

D: překrytí moře 

logem kampaně  

Asynchron, komentář: The 

sperm whale itself is an 

important symbol of the 

campaign as the whole 

operation started with a tragic 

Asynchron, 

komentář: Vorvaň je 

důležitým symbolem 

celé kampaně, protože 

celá operace vznikla 
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story of a young sperm whale 

named Siso. 

 

na základě tragického 

příběhu mladého 

vorvaně jménem Siso, 

jehož jméno nese.   

13:55 

– 

14:27 

 

PC: Rozhovor 

 

 

 

 

C: kostra velryby 

Siso 

 

PC: Záběr na lebku 

a kostru velryby 

D: ocas kostry 

velryby zamotaný 

v síti  

C: záliv v Milazzu, 

v dálce blikající 

maják 

D: kostra velryby 

C: instalace v muzeu 

D: instalace v 

muzeu 

 

Synchron CB: Siso was this 

young sperm whale that 

unfortunately was entangled 

in…  

 

Synchron CB: … an illegal 

driftnet in the waters around 

Penarea in the Aeolian Island 

archipelago, and he died and 

ended up drifting to the shore 

and ended up at the coast of 

Milazzo in an area right near the 

lighthouse. After his beaching 

the biologist Carmelo Isgró 

went there, and he opened up 

the stomach of this whale and 

found that it was full of plastic. 

So unfortunately, this animal 

died due to a combination of 

two factors, which were the 

illegal fishing Nets and the 

plastic that's now invading our 

seas.  

 

Synchron CB: Siso 

byl mladý vorvaň, 

který se nešťastně 

zamotal… 

 

Synchron CB: … do 

nelegální unášené 

tenatové sítě ve 

vodách v okolí 

Panarey v souostroví 

Liparských ostrovů. 

Zemřel a jeho tělo 

vyplavalo u majáku na 

pobřeží Milazza. Po 

jeho vyplavení na souš 

ho našel biolog 

Carmelo Isgró. Když 

otevřel jeho břicho, 

zjistil, že bylo plné 

plastů. Velryba tak 

zemřela kvůli 

kombinaci dvou 

faktorů, kterým byl 

rybolov s nelegálními 

sítěmi a vlivem 

plastového znečištění, 

které okupuje naše 

moře.   

14:27 

–  

14:58 

C: nakládání plných 

pytlů odpadu na hák 

jeřábu  

PC: dobrovolnice u 

vyložených pytlů, 

vykládání pytlů 

v pozadí  

C: švenk na 

vyložené pytle 

D: vyložené pytle a 

odpad – procházení 

s kamerou kolem 

pytlů 

Asynchron, komentář: The 

number of FADs that the crews 

of the ships the Conrad and the 

Sea Eagle managed to retrieve 

were beyond imagination. By 

the end of September, the total 

number of retrieved FADs was 

over 150. By the end of 

October, it was over 300. The 

white bags contained hundreds 

of kilometers of plastic lines and 

countless number of plastic 

containers and bottles. But there 

is hope.  

 

Asynchron, 

komentář: Množství 

FADů, které posádky 

zvládly z moře vylovit 

předčilo veškerá 

očekávání. Do konce 

září shromáždily 

dobrovolníci na palubě 

přes 150 rybích 

vábniček. Do konce 

října to bylo přes 250. 

Bílé pytle byly 

naplněné stovkami 

kilometrů vlasců a 

nespočtem plastových 

kanystrů a láhví. Díky 

možnosti recyklace je 
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zde ale naděje znovu 

proměnit plastový 

odpad v něco 

užitečného.  

14:58 

– 

15:57 

D: vyložené pytle a 

odpad – procházení 

s kamerou kolem 

pytlů 

 

PC: Rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: instalace 

sesbíraného odpadu 

(MUMA) 

D: projekce – we are 

here – plastic 

everywhere 

(MUMA 

D: projekce – 3% of 

collected plastic 

(MUMA)  

PC: pověšený odpad 

(MUMA) 

D: švenk na odpad 

(MUMA)  

Synchron FLP: It's an 

interesting challenge to 

understand how to turn waste 

into something that is more 

valuable for the society.  

 

Synchron FLP: And you see 

the pollution in the seas, it is 

visible. It is in front of our eyes 

every day. So somebody who 

work in the industry like me and 

has a lot of… 

 

 

 

 

Synchron FLP: ... know how of 

each step of the supply chain 

and the value chain. Obviously, 

cannot leave it there without 

thinking what to do. Waste in 

our time is the new gold. It's a 

very precious resource we 

cannot leave it there in the 

ocean. We need to clean it first. 

We can really upcycle this waste 

into something very valuable 

and try to create a reduce cycle 

on for the planet. 

 

Synchron FLP: 

Pochopit, jak proměnit 

odpad v něco, co je 

mnohem užitečnější 

pro společnost, je 

zajímavá výzva.  

 

Synchron FLP: 

Mořské znečištění je 

něco, co je viditelné a 

něco, co máme před 

očima každý den. 

Někdo, kdo tak 

pracuje v průmyslu, 

jako já, a má … 

 

Synchron FLP: … 

„know how“ každého 

kroku 

v dodavatelském 

řetězci, to 

pochopitelně nemůže 

nechat bez povšimnutí, 

aniž by nepřemýšlel, 

jak může pomoci. 

Odpad je v naší době 

novým zlatem. Je to 

vzácný zdroj, který 

bychom v moři neměli 

nechávat. Je potřeba 

moře vyčistit. Odpad 

pak můžeme skutečně 

upcyklovat a vytvořit 

z něj něco cennějšího a 

zkusit pro planetu 

vytvořit cyklus, 

kterým budeme odpad 

redukovat.  

15:57 

–  

16:37 

PC: rozhovor 

 

 

 

 

 

 

Synchron FLP: The Sea 

Shepherd collaboration works 

because I wanted to support 

them in a different ways and the 

first way. I designed garment 

that are very performing… 

 

Synchron FLP: 

Spolupráce se Sea 

Shepherd funguje, 

protože jsem je chtěl 

podpořit také jiným 

způsobem. Navrhl 
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C: Odjíždějící člun 

D: pohled na 

dešťové kapky na 

okně můstku, 

posádka na přídi (v 

bundách a 

recyklovaných 

vestách) 

PC: dobrovolník ve 

vestě 

C: posádka na přídi 

ve špatném počasí  

 

PC: rozhovor  

Synchron FLP:  …for the life 

outdoor and out there in the 

elements in the sea, in the 

mountains. And I felt like I 

could give them some some gear 

for some uniform, for them to 

work better, first of all, and then 

from that idea we figured it out 

together that we could create a 

circular project… 

 

 

 

Synchron FLP: So this uniform 

must be sustainable, of course, 

and they can be done with the 

waste that we collect in the sea. 

 

 

jsem proto oděvy, 

které budou funkční… 

 

 

Synchron FLP: … 

pro život venku 

v živlech - na moři i 

v horách. Chtěl jsem 

jim proto dát 

vybavení, takovou 

uniformu, která jim 

v první řadě umožní 

lépe pracovat, a 

v rámci toho vznikl 

nápad, že bychom 

mohli vytvořit 

cirkulární projekt.  

 

 

Synchron FLP: … 

Tato uniforma proto 

musí být samozřejmě 

udržitelná a vyrobená 

z odpadu, který se 

vyloví z moře.   

16:37 

 –  

17:28  

C: dobrovolníci 

vytahují na palubu 

rybí vábničku 

D: vytažený plast 

PC: dobrovolník 

plast zvedá a odnáší 

 

 

 

PC: rozhovor 

 

 

 

 

C: pláž znečištěná 

plastem 

C: rejnoci 

PC: delfín pod přídí 

PC: skupina delfínů 

 

 

Synchron MH: Well, I am 

definitely cautious of more 

pollution in seas in general. I 

work globally and there is no 

doubt that there is more marine 

pollution and there is no doubt 

that in the last 30 years that has 

really increased a lot. 

 

Synchron MH: It is really 

disheartening in many ways to 

see that this is what humans are 

doing to this little blue planet. 

 

Synchron MH: Remembering 

that actually most of the world 

is covered by ocean and it is not 

a rubbish dump where we can 

put our waste. It is a beautiful 

part of the world and a very 

important part of the functioning 

ecosystem of the planet that 

should be cared for. It is not an 

area we can disregard. It 

Synchron MH: 

Rozhodně si všímám 

toho, že je v moři více 

znečištění. Pracuji 

globálně a není 

pochyb o tom, že je 

zde více mořského 

znečištění a není 

pochyb o tom, že 

během posledních 30 

let hodně narostlo. Je 

hodně skličující vidět, 

co lidé dělají téhle 

malé modré planetě. 

Musíme si uvědomit, 

že většina světa je 

pokrytá oceány a že ty 

nejsou jen 

odpadkovým košem, 

kam můžeme házet 

naše odpadky. Je to 

nádherná část světa a 

je velmi důležitá pro 

funkční ekosystémy na 
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impacts on everybody’s health 

all around the world. It doesn’t 

matter where you live. 

Protecting the oceans and 

keeping the oceans is essential 

for a healthy planet. 

 

této planetě. Proto 

bychom se o ně měli 

starat. Není to jen 

oblast, kterou můžeme 

přehlížet. Má vliv na 

zdraví všech lidí na 

světě. Nezáleží na 

tom, kde žijeme. 

Ochrana oceánů a 

udržování zdravých 

oceánů je klíčové pro 

to, aby byla zdravá i 

planeta. 

17:28 

–  

17:45 

PC – rozhovor 

 

C: pláž 

C: pohled pod 

vodou na hejno ryb 

PC: hejno ryb 

proplouvající mezi 

skálami 

D: malá rybka 

proplouvající okolo 

 

PC: rozhovor 

Synchron MH: I think that the 

Mediterranean is like a 

microcosm for the rest of the 

environment, and it is a lense 

that we can look at the state of 

the rest of the ocean through. 

We do have a chance to protect 

the Mediterranean… 

 

 

Synchron MH: …but it will 

take a lot of international 

cooperation.  

 

 

Synchron MH: 

Myslím, že 

Středozemní moře je 

takový „mikro-

vesmír“ zbytku 

životního prostředí. A 

že je to optika, skrze 

kterou se můžeme 

podívat i na stav 

zbytku oceánů. Máme 

šanci Středozemní 

moře chránit, bude to 

ale vyžadovat hodně 

mezinárodní 

spolupráce.  

17:45 

– 

18:26 

PC: dobrovolníci 

tahají za lano a síť u 

FADu 

 

PC: rozhovor 

 

C: skála 

C: ostrovy 

C: ostrovy v dálce 

 

PC: rozhovor 

Synchron AM: We are winning 

in some areas - like in the west 

part of Lipary, last year, we had 

hundreds of FADs everywhere, 

this year we have zero FAD in 

that area. So something is 

changing. Something is 

changing for our seas. 

Something is changing in a good 

way for our seas but also for 

justice. So we have to keep 

doing this hard work and staying 

here aksing more support from 

our supporters because we need 

to stay here as long as possible 

to give strong message - Stop 

IUU in the Mediterranean sea. 

 

Ruch: Vytahování 

FADu na palubu 

 

Synchron AM: V 

některých oblastech 

vítězíme – například 

v západní části u 

ostrova Lipary jsme 

nalezli minulý rok 

stovky FADů. Byly 

v této oblasti všude. 

Letos jich tu máme 

čistou nulu. Něco se 

mění. Něco se 

v dobrém mění pro 

naše moře i pro 

spravedlnost. Musíme 

proto pokračovat 

v této těžké práci, 

zůstat tady a žádat dál 

naše přispěvatele o 
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podporu. Je potřeba, 

abychom tu zůstali tak 

dlouho, jak jen to bude 

možné, abychom 

předali jednu silnou 

zprávu – zastavme 

nelegální, nehlášený a 

neregulovaný rybolov 

ve Středozemním 

moři.  

 

18:26 

 –  

18:50 

PC: delfíni Subtitles 

Dolphin sounds (eConscience - 

Art of Soundscape) 

Titulky 

Pískání delfínů 

(eConscience - Art of 

Soundscape)  

 

3 Reflexe vlastní tvorby 

Během tvorby dokumentu jsem se snažila držet představy, že dokumenty mají možnost 

vyprávět příběhy o dění ve světe. Ta hovoří o tom, že dokumenty mohou vyprávět příběh  

a popisovat to, co dané věci mění a kdo je strůjcem těchto změn. V rámci práce jsem  

se snažila o co nejvěrohodnější reprezentaci dokumentovaného.102  

Obsahově jsem se snažila nabírat výpovědi od všech dříve stanovených respondentů 

(členové organizace Sea Shepherd, zástupci společností recyklující rybářské sítě, rybářské 

společnosti, pobřežní stráž). Zde jsem byla neúspěšná pouze v případě rybářů či zástupců 

rybářských společností. Jelikož jsem se stala na dva a půl měsíce součástí posádky 

organizace, mohla bych tímto krokem ohrozit jak svou bezpečnost, tak bezpečnost celé 

posádky a úspěšnost kampaně vzhledem k tomu, že nelegální rybolov je kriminální 

aktivitou. Z důvodu zachování anonymity natáčených rybářů jsem rozostřila poznávací číslo 

na nelegálně rybařící lodi a také rozostřila obličeje rybářů, které by bylo při blízkém záběru 

možné identifikovat. 

Mezi aspekty, které bych vylepšila, pokud bych natáčela dokument znovu, bych zařadila 

snahu o kvalitnější zvuk a lepší namluvení vlastního komentáře. V některých případech bych 

se také snažila dosáhnout ještě kvalitnějšího a stabilnějšího obrazu, jelikož jsem se natáčení 

v takto náročných podmínkách teprve učila. Současně bych se také během příštího natáčení 

 
102 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 30-

33. ISBN 978-80-7331-181-0. 
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vyhnula základní chyby, kdy jsem neskryla klopák během rozhovoru s komandantem 

pobřežní stráže. V neposlední řadě bych při příští tvorbě chtěla být kreativnější ve střihu, 

jelikož se v tomto případě jednalo o mou první zkušenost s takto rozsáhlým materiálem.  

Závěr 

Cíl mé bakalářské práce byl naplněn. Natočila jsem dokument poukazující na nelegální, 

nehlášený a neregulovaný rybolov, jeho dopady na Středozemní moře a takto vzniklé 

plastové znečištění. Současně jsem také v dokumentu chtěla představit aktivitu organizace 

Sea Shepherd, která se touto problematikou zabývá, a nastínit tak možná řešení od 

monitorování samotné nelegální aktivity až po recyklaci vytaženého plastové odpadu 

z moře.  

Dokument tak nastínil, jaká jsou čísla rybolovu a nadměrného rybolovu ve Středozemním 

moři. Ukázalo se, že osm z deseti ryb je v něm loveno nadměrně, nebo že okolo čtyřiceti 

procent ulovených ryb u Sicílie je chyceno nelegálně. V přepočtu se tak jedná zhruba  

o každou druhou ulovenou rybu, která pak končí v restauracích i na černém trhu.   

Podrobněji film prozkoumal techniku rybaření pomocí rybích vábniček. Ukázal, jak jsou 

rybí vábničky vyrobené a jak je i samotná konstrukce škodlivá pro životní prostředí  

a své okolí tvorbou různorodého plastového znečištění, ničením mořského dna, chemickými 

látkami, zamotáním mořských želv a dalších živočichů, či tím, že představuje hrozbu  

pro námořní dopravu. Alarmující je zejména množství těchto vábniček, které činí v okolí 

Liparských ostrovů stovky kusů i neselektivní metoda chycení ryb nashromážděných 

v blízkosti vábničky. 

Dále dokument hledal existující právní rámce, které by podobné aktivity měly regulovat  

a ukázat, jaké je realita. Přesto, že zákony a regulace existují jak na úrovni Evropské unie, 

tak Itálie, ukazuje se, že nelegální rybolov je výnosnou činností a že v pozorované oblasti 

existuje celá další řada jeho podob (lov s unášenými sítěmi nebo například lov s vlečnými 

sítěmi v zakázané zóně).  

V návaznosti na natočené „problémy“ jižního Tyrhénského moře dokumentární film 

ukazuje, jaké dopady na oblast mají. Během léta tak prakticky není možné vidět  

i v chráněných oblastech vorvaně. Také podle nasbíraných výpovědí naznačuje, že stavy ryb 

klesají a spolu s ním upadá i místní drobný rybolov.  

V neposlední řadě také dokument zachycuje neúnavnou činnost dobrovolníků organizace 
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Sea Shepherd, kteří spolu s italskou pobřežní stráží a finanční policií pracují na tom, aby byl 

nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov zastaven a nelegální rybářské praktiky  

a plastové znečištění neničilo moře a neškodilo jeho obyvatelům a neohrožovalo 

v konečném důsledku ani člověka. Přináší také naději a ukazuje, že s dostatkem vůle  

je možné plastový odpad recyklovat a dát mu nový smysl a že je možné soustavnou prací 

dosáhnout výsledků. 

Summary 

The aim of my bachelor has been thesis reached. I have created a documentary highlighting 

illegal, unreported and unregulated fishing, its impact on the Mediterranean Sea and the 

resulting plastic pollution. At the same time, I also wanted to present in the documentary the 

activities of Sea Shepherd, an organisation that deals with this issue, and thus outline 

possible solutions, from monitoring the illegal activity itself to recycling the plastic waste 

pulled from the sea.  

The documentary thus outlined the numbers of fishing and overfishing in the Mediterranean. 

It showed that eight out of ten fish are overfished or that around 40 % of the fish caught off 

Sicily are caught illegally. The result is that nearly every second fish is caught in illegal way 

and ends up in the restaurant or black market. 

The film explored the technique of fishing using fish aggregating devices (FADs). It showed 

how FADs are made and how even the design itself is harmful to the environment and its 

surroundings by creating a variety of plastic pollution, destroying the seabed with chemicals, 

entangling sea turtles and other animals, or posing a threat to shipping. Particularly alarming 

is the number of these lures, which amounts to hundreds of units around the Aeolian Islands, 

and the indiscriminate method of catching fish collected in the vicinity of the lure. 

Furthermore, the document looked for existing legal frameworks to regulate such activities 

and show what the reality is. Despite the fact that laws and regulations exist both  

at the European Union and Italian level, it appears that illegal fishing is a profitable activity 

and that there are many other forms of illegal fishing in the observed area (driftnet fishing 

or trawling in a prohibited zone, for example).  

Following the filmed "issues" that the South Tyrrhenian Se ais facing, the documentary 

shows the impact they have on the area. During the summer it is practically impossible  

to see sperm whales even in protected areas. It also suggests, according to the collected 



 

 

46 

testimonies, that fish stocks are declining and with it the local small-scale fishery. 

Last but not least, the documentary also captures the tireless work of Sea Shepherd 

volunteers, who work together with the Italian Coast Guard and the financial police to ensure 

that illegal, unreported and unregulated fishing is stopped and that illegal fishing practices 

and plastic pollution do not destroy the sea and harm its inhabitants and ultimately endanger 

humans. It also brings hope and shows that, with enough will, plastic waste can be recycled 

and given a new meaning and that results can be achieved through consistent work. 
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