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Abstrakt 

Cílem diplomové práce Paměťové instituce na prahu 21. století: mediální jednání 

Národního filmového archivu a Deutsches Filminstitut je přiblížit čtenáři souvislosti, ve 

kterých archivy účinkují, a především prozkoumat konkrétní mediální činnost dvou 

předních evropských filmových archivů. Těžiště první části textu spočívá v popisu 

měnících se podmínek souvisejících především s digitalizací, kterým se tradičně strnulé 

instituce musí přispůsobit, pokud chtějí odpovídat standardům kulturních institucí 21. 

století. Hlavní část textu se pak zabývá analýzou mediální činnosti Národního 

filmového archivu a referenční instituce Deutsches Filminstitut. Práce rozebírá 

konkrétní podsložky mediálního jednání od prezentace instituce na webu po práci 

s žurnalisty a v případě potřeby navrhuje optimalizaci stávajících procesů. Důvodem 

zaměření se právě na mediální činnost archivů je stoupající potřeba získávat nové 

publikum, rekrutující se z neodborné veřejnosti, která se doposud o činnost archivů 

nezajímala, a v neposlední řadě také fakt, že dobrá mediální činnost může být pádným 

argumentem při oslovování sponzorů ze soukromé sféry. To je v perspektivě snižujících 

se státních příspěvků kulturním institucím činnost, na niž se paměťové instituce budou 

v budoucnu muset zaměřit stále silněji. 

 



   

Abstract 

The aim of the thesis Memory institutions on the threshold of the 21st century: media 

activities of the National Film Archive and the Deutsches Filminstitut is to explain the 

context in which the archives are acting, and in particular explore specific media 

operations of two leading European film archives. The focus of the first part of the text 

is to describe the changing conditions mainly related to digitalization. The traditionally 

rigid institutions must adapt to this new conditions if they want to conform to the 

standards of cultural institutions of the 21st century. The main part of the text then 

analyzes the media actions of the National Film Archive and reference institution 

Deutsches Filminstitut. The thesis analyzes the specific media actions from online-

presentation of the institution up to the work with journalists and, if necessary, proposes 

the optimization of existing processes. The reason of focusing just on media activities is 

the increasing need to develop new audiences, recruited from persons who were up to 

this moment not interested in the activities of the archives, and last but not least, the fact 

that a good media activity can be a compelling argument when approaching sponsors 

from the private sector. In the perspective of continual reduction of state contributions 

to cultural institutions it is a work to which memory institutions have to focus ever more 

strongly. 
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I. ÚVOD 

 

I.I. Cíle práce 

Ekonomický i politický vývoj Evropy posledních let poměrně jasně odhaluje trend, 

kterého není ušetřena ani Česká republika: veřejné kulturní instituce všeho druhu, dříve 

státem více či méně štědře podporované, začínají pociťovat krácení státních příspěvků a 

musí se zamýšlet, jak naložit se situací, kdy státních peněz do rozpočtu přichází rok od 

roku méně. Navíc se nezdá, že by se vývoj měl v dohledné době zásadně zlepšit. Nabízí 

se tak otázka, z jakých zdrojů chybějící částky nahradit? Nebo nic nenahrazovat a 

přizpůsobit svou činnost tak, aby instituce vyšla s tím, čeho se jí dostane z veřejného 

rozpočtu? Kulturní instituce se dostaly do situace, kdy musí přehodnocovat své 

fungování, pokud má být jejich další činnost označována za smysluplnou a rozvíjející 

daný obor, a ne za pouhé přežívání. 

 Autor následujícího textu je přesvědčen o tom, že kulturní instituce se kromě 

veřejných financí a (často obtížně dosažitelných) evropských grantů budou muset stále 

častěji ohlížet i po financování ze strany soukromého sektoru. Jak ale na soukromé 

peníze dosáhnout, když není žádným tajemstvím, že státní a soukromý sektor jsou dva 

naprosto odlišné světy, jejichž fungování účastníci „druhé strany“ až na čestné výjimky 

rozumí jen velmi obtížně? Jedním z možných řešení je vstřícný krok ze strany veřejných 

kulturních institucí směrem, který bude snadno čitelný i pro soukromou sféru – protože 

jsou to kulturní instituce, které něco potřebují, a tento krok proto musí udělat právě ony.  

 Následující text se bude zabývat tím, co konkrétně by mohlo být jedním 

z prvních takovýchto „vstřícných kroků“. Je zjevné, že pro každou instituci bude mířit 

trochu jiným (obsahovým) směrem, že nejde najít jeden univerzální recept, i když 

struktura může být velmi podobná. Text se proto zaměří na paměťové instituce, 

konkrétně pak na filmové archivy. Paměťové instituce byly zvoleny z několika důvodů. 

V první řadě se jedná o instituce s nezastupitelnou společenskou, historickou a kulturní 

rolí. Zároveň jsou tyto instituce ze své podstaty uzavřené do sebe, obtížně proměnitelné, 
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často nereflektující potřeby veřejnosti – a jako takové se v pozici žadatelů o (částečné) 

financování ze soukromých peněz nachází ve velmi problematické situaci, protože 

jejich „zkamenělost“ zásadním způsobem snižuje vůli soukromého sektoru činnost 

instituce sponzorovat. Potenciál paměťových institucí proměnit své chování tak, aby 

bylo pochopitelnější pro subjekty soukromé sféry, je ale poměrně vysoký. Důležitý je 

při tom fakt, že tento krok je uskutečnitelný, aniž by zároveň tyto instituce rezignovaly 

na své dlouhodobé cíle, výzkumné záměry a další činnosti, které z nich činí 

nenahraditelné nositele společenských a kulturních hodnot. 

 Tato práce nemůže být návodem k tomu, jak pro konkrétní veřejnou kulturní 

instituci a její rozpočet sehnat finanční injekci v podobě sponzorského daru či 

partnerské smlouvy ze strany soukromého sektoru. Naopak, bude pojednávat o tom, co 

by prvnímu vyjednávání mělo předcházet tak, aby se zvýšila šance na jeho úspěch. 

Jedním z prvních kroků by vždy měla být práce na mediálním jednání té které instituce. 

Dokud muzeum, archiv či knihovna nebude schopná komunikovat s širokou veřejností 

takovým způsobem, který bude pochopitelný a lákavý pro zástupce soukromého 

sektoru1, budou jakákoliv vyjednávání o sponzoringu nebo partnerství velmi složitá. 

Pojem mediální komunikace je trochu nejasný a sváděl by k analýze marketingových a 

PR metod a nástrojů, které nabízejí poměrně široké možnosti činností. Není ale třeba 

omezovat se jen na ně, velmi důležitá je v první řadě samotná obsahová a programová 

práce, zaměřená nejen dovnitř instituce a na odbornou veřejnost, ale také směrem ven, 

na širokou a laickou veřejnost, která do té doby nemusela vůbec být vnímána jako 

potenciální publikum – jedním z cílů mediálního jednání je oslovování nového, 

nepoučeného publika, které s institucí nemá žádné bližší zkušenosti. Skloubení těchto 

dvou polí bude přiblíženo dále v textu. 

 Konkrétně se práce zabývá činností evropských filmových archivů – identifikuje 

možnosti i hrozby, kterým filmové archivy v současnosti čelí, popíše z teoretického i 

praktického hlediska proměny, které v posledních letech archivní práci postihly. Na 

konkrétním případu českého Národního filmového archivu se pak pokusí ukázat, jakým 

směrem by mělo mířit ono výše nastíněné mediální jednání. Jako referenční příklad pak 

bude analyzováno mediální jednání německého Deutsches Filminstitut, instituce 

s podobnou rolí i historií, jako v případě NFA, ale na poli mediálního jednání silnější. 

                                                 
1Který tuto disciplínu ovládá na profesionální úrovni a do velké míry by bez ní vůbec nemohl přežít, což 
je jeden z důvodů nepochopení se veřejných kulturních institucí a soukromého sektoru.  
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I.II.  Metodologie a teoretické zázemí práce 

Zvolené téma práce vyžaduje bezesporu použití některého z palety kvalitativních 

výzkumných postupů. Původně zvažovanou metodologií byla analýza diskurzu. Při 

bližším pronikání k tématu a po studiu teoretické literatury se však diskurzivní analýza 

přestala jevit jako nejlepší možný teoretický přístup. Tím se naopak zdá být Grouded 

Theory (GT), tzv. zakotvená teorie. 

 Diskurzivní analýza vychází z lingvistiky, literární kritiky a sémiologie. Zabývá 

se užíváním jazyka, to znamená, že zkoumá, jak jednotlivci nebo instituce uskutečňují 

osobní, společenské nebo politické cíle skrze jazyk. Jazyk v pojetí tohoto přístupu 

konstruuje naše chápání reality, kterou zároveň zprostředkovává. Cílem pečlivé 

jazykové analýzy tak může být popis utváření a zachovávání sociálních norem, 

konstrukce osobní i skupinové identity či rozložení sil v rámci společenské nebo 

politické diskuze. Grounded theory oproti tomu vychází ze sociologie (konkrétně ze 

symbolického interakcionismu) a jejím cílem je vytvoření platné vysvětlující teorie 

základních sociálních procesů, založené (doslova ukotvené, grounded, odtud i název 

metody) v zkoumaných datech.2 V podstatě by bylo možné použít v rámci práce oba 

nastíněné přístupy, každý ale pracuje s daty specifickým způsobem, odlišně klade 

výzkumnou otázku a zákonitě přináší i různé odpovědi. S přihlédnutím k tématu práce 

se přístup, který umožňuje zakotvená teorie, zdá vhodnější než „pouhá“ jazyková 

analýza dat.3 A to především s ohledem na výsledek, který není jen popisem stávající 

reality, ale může mít ambice vztahovat se i k budoucnosti, což se v daném případě zdá 

být ideální. 

 Autory zakotvené teorie jsou američtí sociologové Barney Glaser a Anselm 

Strauss, kteří v roce1967 vydali knihu The Discovery of Grounded Theory.4 Glaser 

definoval zakotvenou teorii tak, že se jedná o „obecnou metodologii analýzy spojenou 

                                                 
2STARKS, Helene, TRINIDAD, Susan Brown. Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, 
Discourse Analysis, and Grounded Theory. In: Qualitative Health Research, s. 1372-1380. Dostupné 
online: 
www.tree4health.org/distancelearning/sites/www.tree4health.org.distancelearning/files/readings/Starks_T
rinidad_choosing_qual_approach_article.pdf [cit. 2013-8-8]. S. 1373-5. 
3Zajímavý příklad toho, jakým způsobem přistupuje k problematice diskurzivní analýza, zakotvená teorie 
a fenomenologie a jaké výsledky přináší aplikování jejich přístupu na jeden soubor dat najdete v citované 
studii Starks a Trinidad. Srovnej: ibid., s. 1377 ff. 
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se sběrem dat, která užívá systematicky aplikovaný soubor metod k vytvoření induktivní 

teorie o podstatném problému“.5 V průběhu následujících desetiletí se Glaser se 

Straussem rozešli a každý z autorů začal rozpracovávat svou verzi zakotvené teorie. 

V současnosti je možné sledovat tři hlavní proudy v rámci tohoto přístupu: Classical 

Grounded Theory (CGT, Glaser), Straussian GT (Strauss spolu s Juliet Corbin6), a 

konstruktivistickou GT (především K. Charmaz7). Není v rámci možností této práce 

vyjasňovat dílčí rozdíly těchto hlavních škol či zevrubněji popisovat vývoj, kterým GT 

v posledních desetiletích prošla. Pro základní orientaci doporučuji studii Garyho Evanse 

A Novice Researcher’s First Walk Through the Maze of Grounded Theory8, publikace 

od Melanie Birk a Jane Mills pak stručně popisuje vývoj, kterým GT prošla.9 

Následující text se bude opírat o doporučení těchto dvou „pilotních“ textů a dále 

pracovat se studiemi, které navazují na klasickou zakotvenou teorii Barneyho Glasera.  

 Základním východiskem zakotvené teorie je induktivní přístup. To znamená, že 

se nezkouší platnost předem dané teorie, ani se neověřuje předem vyslovená hypotéza – 

naopak, na základě analýzy dat se směřuje k nové teorii či vyslovení nové hypotézy. 

Přitom je důležité nenechat se „kontaminovat“ teoriemi stávajícími – výzkumník by 

k tématu měl přistupovat s čistým štítem a od počátku sbírat data a zároveň je 

analyzovat.10 Není na škodu, pokud výzkumník má zkušenosti se zkoumanou oblastí, 

před začátkem výzkumu by však neměl hluboce studovat teoretickou literaturu, protože 

to by následně mohlo negativně ovlivnit jeho vlastní výzkum. Výsledná teorie by pak 

měla splňovat několik parametrů. Ty Glaser shrnuje do následujících bodů: 

I. Vhodnost (Fit) – odpovídá teorie té oblasti, ve které má být použita? 

                                                                                                                                               
4GLASER, Barney G., STRAUSS, Anselm L.. The Discovery of grounded theory. Chicago: Aldine 1967. 
ISBN 0-202-30260-1. 
5GLASER, Barney. Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence v Forcing. Mill Valley: Sociology 
Press 1992. ISBN-10: 1884156002. S. 16 (překlad autora). 
6STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 
Techniques. London: Sage 1990. ISBN-13: 978-1412906449. 
7CHARMAZ, Kathy. Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. 
Thousand Oaks: Sage 2006. ISBN: 0-7619-7353-2. 
8EVANS, Gary L.. A Novice Researcher’s First Walk Through the Maze of Grounded Theory: 
Rationalization for Classical Grounded Theory. In: The Grounded Theory Review, s. 37-55. Dostupné 
online: http://groundedtheoryreview.com/2013/06/22/a-novice-researchers-first-walk-through-the-maze-
of-grounded-theory-rationalization-for-classical-grounded-theory/ [cit. 2013-8-7]. 
9BIRK, Melanie, MILLS, Jane. Grounded theory: a practical guide. London: Sage 2011. ISBN : 
9781848609938. 
10EVANS (2013), A Novice Researcher’s First Walk..., s. 39-43.  
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II. Srozumitelnost (Understandability) – pochopí neprofesionálové, zabývající se 

danou oblastí, navrženou teorii? 

III. Generalizace (Generalizability) – dá se teorie aplikovat na široké spektrum situací 

v rámci dané oblasti? 

IV. Kontrola (Control) – umožňuje teorie uživateli nějakou kontrolu nad „strukturou a 

procesem denních situací, které se mění v průběhu času“11?12 

Velkou výhodou zakotvené teorie – kromě již zmíněné nezatíženosti teoriemi 

stávajícími – je přístup k tomu, co všechno lze analyzovat. All is data zní známá 

Glaserova věta: na rozdíl od kvalitativní analýzy dat (Qualitative Data Analysis, QDA), 

která sleduje určité deskriptivní struktury, považuje CGT za data opravdu cokoliv a 

právě srovnávání dat z mnoha dimenzí je žádoucí. Novinové články, výsledky 

dotazníků, sociální, strukturální i interakční pozorování, rozhovory,  komentáře, 

historické dokumenty... všechny druhy dat, které má výzkumník k dispozici, by měl 

analyzovat a zahrnout do finální teorie. Produktem zakotvené teorie je abstrakce, ne 

popis.13 

 Nejdůležitějšími metodami, které CGT využívá, je coding (kódování) a 

memoing (dělání si poznámek). Kódování se v rámci klasické zakotvené teorie dělí na 

otevřené (initialnebo open coding) a teoretické (theoretical nebo selective coding). 

Otevřené kódování je prvním krokem analýzy dat. Je to způsob, skrze který jsou 

identifikovány důležité pojmy nebo skupiny pojmů a následně shromážděny do 

kategorií. Následuje teoretické kódování, které odhaluje vztahy v rámci kategorií a vede 

k ustanovení finálního produktu, tzn. zakotvené teorie. V obou případech kódování 

hraje zásadní roli memoing – výzkumník si dělá od počátku projektu poznámky 

k tématu (memos nebo také field notes, polní poznámky), které pomáhají odhalovat 

otevřené i teoretické kódy i vytvářet finální zakotvenou teorii. Glaser tvrdí, že povaha 

poznámek se liší v závislosti na osobě výzkumníka i v závislosti na tématu práce, a 

jejich rozsah může být od klíčového slova až po několik stránek.14 

 

 

                                                 
11GLASER, STRAUSS, (1967), The Discovery of grounded theory, s. 237. 
12EVANS (2013), A Novice Researcher’s First Walk..., s. 39-40. 
13GLASER, Barney. All is Data. In: The Grounded Theory Review (Vol. 6, Is. 2, 2007), s. 1-22. 
14BIRK, MILLS (2011), Grounded theory..., s. 10. 
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I.III. Analyzovaná data, definice pojmů a struktura práce 

Jak již bylo naznačeno výše, důležitým východiskem této práce je tvrzení Glasera all is 

data. Autor práce se filmem amatérsky zabývá od střední školy, pozorněji sledovat 

činnost Národního filmového archivu (dále jen NFA) a mapovat českou filmovou 

krajinu začal s prvním digitalizovaným a restaurovaným filmem (Marketa Lazarová), 

který měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech roku 

2011. Na jaře roku 2012 se pak na základě objednávky nového ředitele NFA Michala 

Breganta snažil koordinovat činnost jednotlivých složek NFA při podávání grantu 

NAKI15 a sám se podílel na formulaci některých pasáží žádosti. Díky tomu mohl 

nahlédnout do vnitřního fungování NFA na začátku jeho transformace, která začala 

s příchodem nového ředitele Breganta koncem roku 2011 a probíhá dodnes. Dále je 

autor od začátku roku 2013 činný jako „filmový profesionál“, zajišťující 

v programovém oddělení Goethe-Institutu organizaci festivalu německy mluvených 

filmů Das Filmfest a starající se i o veškeré další aktivity GI, spojené s filmem a kinem. 

Díky tomu se nejen měl možnost poznat s řadou osobností českého filmového 

průmyslu, které se s NFA setkávají na denní bázi, ale především mohl pozorovat činnost 

NFA z této perspektivy sám, což mu dodalo množství dalších podnětů. Ono základní 

kódování tedy probíhá zhruba od poloviny roku 2011 a s postupujícím časem je stále 

intenzivnější. Jedním z důvodů volby ukotvené teorie je právě možnost pracovat 

s osobní zkušeností, což je u jiných přístupů nežádoucí, zde se však zdá více než 

vhodná. Cílem práce je analyzovat mediální jednání NFA tak, jak fungovala 

v posledních letech. Časové těžiště práce se tak nachází zhruba v rozmezí leden 2014 až 

duben 2014. 

 Kromě těchto dlouhodobých pozorování, osobní zkušenosti z NFA a rozhovorů 

na dané téma text vychází z obecných dokumentů o činnosti paměťových institucí a 

filmových archivů. Ty jsou podstatné, má-li se výsledná teorie vztahovat k praktickým 

problémům, které (filmové) archivy řeší v současnosti a budou řešit v nejbližší 

budoucnosti. Z těchto je zásadní zmínit především práci Lorcana Dempseyho16, která je 

jedním z pionýrských příspěvků k tématu a velmi trefně analyzuje problémy, kterým 

                                                 
15Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR, bližší 
info viz www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu--
experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-na-rok-2013-132417 [cit. 2014-5-10]. 
16DEMPSEY, Lorcan. Scientific, Industrial and Cultural Heritage: a shared approach: a research 
framework for digital libraries, museums and archives. Dostupné online: 
www.ariadne.ac.uk/issue22/dempsey [cit 2013-7-12]. 
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paměťové instituce v současné době musí čelit. Autorovi je nutné přiznat jistou dávku 

vizionářství, protože již v roce 2000 identifikuje problémy, které v plné své tíživosti 

vyšly najevo až poté, co se naplno projevila síla sociálních sítí. Oprávněně se tedy jedná 

o text, ke kterému odkazují mnozí badatelé, zabývající se paměťovými institucemi, 

ačkoliv se při pohledu na datum vydání může práce zdát již zastaralá. Do této 

„teoretické“ skupiny textů patří i analýzy, vzniklé pro potřeby Evropské unie. Ty často 

propojují teorii s praxí, není výjimkou, že se ze zásadní části zabývají především 

ekonomickou či technickou stránkou archivní činnosti, často však skrývají podnětné a 

inspirativní myšlenky. Z těchto dokumentů je důležité zmínit především velmi obsáhlou 

zprávu Evropské komise Challenges of the digital era for film heritage institutions17, 

zabývající se prací filmových paměťových institucí. Tematicky se text věnuje 

především problematice vyvstávající v souvislosti s digitalizací, která zůstane 

nejpalčivějším tématem příštích let jak pro filmové archivy, tak pro paměťové instituce 

všeobecně. Zpráva se ale tímto tématem nenechá omezovat a zmiňuje jak „tradiční“ 

archivní témata jako tvorbu sbírek a péče o ně, tak je moderní při popisu nutnosti 

spolupráce paměťových institucí se soukromým sektorem či získávání nových publik. 

Materiály spíše praktického charakteru o sobě pak poskytuje přímo samotný 

Národní filmový archiv. Jedná se o výroční zprávy, strategické dokumenty nebo 

„pouhé“ tiskové zprávy či letáky a brožury, informující o programu kina nebo tom 

kterém projektu filmového archivu. Tyto materiály, běžně vnímané jako nedůležité 

spotřební zboží, jsou pro následující text velmi důležité, protože právě skrze ně instituce 

komunikuje s (nepoučeným) publikem a snaží se z jeho řad získat nové fanoušky. 

Nedílnou součástí je pak analýza mediálních výstupů (print, TV, rozhlas, internet), které 

se zabývají činností NFA. Vzhledem k již nastíněným personálním změnám, které 

v NFA proběhly a budou v textu zmíněny podrobněji, je kladen důraz na aktualitu všech 

zpracovávaných materiálů. Neposledním zdrojem analyzovaných dat jsou samozřejmě 

výstupy NFA na sociálních sítích, konkrétně pak na v Česku dominantním Facebooku. 

 Od samého počátku plánování následujícího textu bylo záměrem srovnat činnost 

NFA s obdobnou zahraniční institucí, která je na poli získávání publika, marketingu a 

mediální komunikace silnější, než český archiv. Cílem srovnání je činnost samotného 

archivu a do analýzy tudíž nebude zahrnuta analýza mediálního jednání Czech Film 

                                                 
17EUROPEAN COMMISSION (Ed.). Challenges of the Digital Era for Film Heritage Institutions. Final 
Report. Luxembourg: European Union 2011. Dostupné online: www.ace-film.eu/wp-



  
 

 

9

  

Center18 a Czech Film Commission19, které pod NFA sice formálně spadají, ale jedná se 

o dlouhodobě samostatně fungující jednotky, jejichž zařazení pod NFA je navíc zcela 

čerstvé. Toto srovnání může ukázat silné i slabé stránky Národního filmového archivu a 

přispět k funkčnosti zakotvené teorie, která má být výsledkem práce. Jako optimální 

referenční instituce se jeví Deutsches Filminstitut - DIF20 („Německý filmový institut“, 

dále jen DIF), který je nejstarším filmovým archivem v Německu, fungujícím již déle 

než šedesát let.21 Kromě podobného stáří ho s NFA spojuje i provozování přidruženého 

kina, které se nachází v Deutsches Filmmuseum22 („Německé filmové muzeum“), a pro 

srovnání se tak zdá být optimální nejen stejnou náplní činnosti (DIF spolupracuje s NFA 

na mnoha mezinárodních projektech, m. j. na filmarchives-online.org a European Film 

Gate), ale i podobnou strukturou, umožňující obdobné „mediální“ akce. Původně 

plánovaná struktura textu – separátní kapitola věnovaná NFA, následovaná kapitolou o 

činnosti DIF – se ale ukázala jako nevyhovující. Autor práce došel k závěru, že pro 

optimální výsledek bude mnohem vhodnější, když v každé podkapitole (týkající se např. 

práce s médii, (sebe)prezentace, programování kina apod.) bude zpracována jak činnost 

NFA, tak činnost DIF. Na základě takto nakumulovaných dat bude mnohem jednodušší 

poukázat na (ne)vhodnost určitých komunikačních strategií či mediálního plánování, 

než kdyby se tyto spolu související pasáže nacházeli v oddělených kapitolách na 

různých místech textu. 

 Úvodní kapitola textu se věnuje filmovým archivům v Evropě: stručně zmiňuje 

historii, kterou si filmové archivnictví prošlo, popisuje význam a nenahraditelnost 

filmových archivů a identifikuje za pomoci evropských dokumentů cíle, ke kterým by 

filmové paměťové instituce měly směřovat. V této úvodní kapitole se nachází i text, 

zabývající se často velmi přehlíženou ekonomickou problematikou a stručně nastiňující 

roli, kterou archivy zastávají v současném evropském audiovizuálním průmyslu. 

                                                                                                                                               
content/uploads/2012/05/final_report_en.pdf [cit. 2013-7-14]. ISBN: 978-92-79-22807-0. 
18 České filmové centrum, jehož úkolem je propagace českého filmu v zahraničí, web viz 
www.filmcenter.cz [cit. 2014-5-9]. 
19 Česká filmová komise, nabízející asistenci producentům a filmařům, kteří plánují filmovat v České 
republice. Web viz www.filmcommission.cz [cit. 2014-5-9]. 
20Homepage viz viz http://deutsches-filminstitut.de [cit. 2014-5-9]. Poněkud nelogická zkratka DIF, která 
zdánlivě nesouvisí se jménem, vychází z původního pojmenování „Deutsches Institut für Filmkunde“, 
který archiv získal v roce svého založení, tzn. 1949. 
21Struktura archivů je v Německé spolkové republice jiná než v Česku – především díky rozdělení na dva 
státní celky do roku 1989, ale také díky dělení na spolkové země. Struktura filmových archivů v SRN 
bude načrtnuta v kapitole IV. 
22Homepage viz http://deutsches-filminstitut.de/en/filmmuseum [cit. 2014-5-9]. 
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Následuje kapitola, analyzující výzvy digitální doby. To znamená identifikaci problémů, 

se kterými se archivy ještě před několika málo lety nemusely zabývat: jak vytvářet 

sbírky v nově strukturované audiovizuální krajině, kde již film ve smyslu média či 

nosiče nemá místo? Jak uchovávat digitální data, aniž by docházelo k jejich ztrátě, která 

má negativní ekonomický dopad i v případě, kdy nedojde k definitivní ztrátě 

audiovizuálního díla? Evropské dokumenty v neposlední řadě identifikují jako výzvu i 

získávání nových publik, což je nutně spojené s novými komunikačními modely. 

 Smyslem těchto dvou úvodních a spíše teoretických kapitol je zasadit hlavní 

problém následujícího textu – mediální komunikaci paměťových institucí – do 

patřičného kontextu tak, aby i nezasvěcený čtenář dostal patřičný vhled do 

zpracovávané tematiky. Hlavní těžiště textu pak leží v části praktické, zabývající se 

mediální komunikací Národního filmového archivu a porovnávající ji s činností 

Deutsches Filminstitut. Mediální komunikace je v tomto textu vnímána v nejširší možné 

podobě a podle toho bude i strukturovaná kapitola, která se jí zabývá. Mediální 

komunikací je vše, co o sobě instituce zveřejní. Ukazuje se, že toto mediální jednání má 

dvě roviny – pro nedostatek názvosloví je nazvěme rovinou interní a rovinou externí. 

S interní rovinou se potýkají všechny instituce, které o sobě nějakým způsobem „chtějí 

dát vědět“. Spadají sem veškeré aktivity, jejichž cílem je vytvořit mediální obraz o 

instituci, a které jsou zároveň plně v moci té které instituce. To v praxi znamená způsob, 

jakým je strukturovaná homepage instituce, jakým grafickým designem hovoří na 

tiskových materiálech ke svému publiku nebo jaký jazyk používá v komunikaci se 

svými fanoušky na sociálních sítích. Zásadní rozdíl od roviny externí spočívá v tom, že 

do těchto aktivit může jen velmi těžko hovořit někdo zvenčí. 

 Problém interní roviny spočívá v tom, že využívá kanálů, které jsou – ve 

srovnání s kanály mediálními, o kterých bude řeč v tomto odstavci – velmi málo 

sledované. V rámci externí roviny o sobě instituce také „chce dát vědět“, ale chce 

k tomu použít takových kanálů, které nejsou plně v její moci. Těmito kanály jsou více či 

méně renomovaná média: tisk, rozhlas, TV, v poslední době stále častěji i nejrůznější 

webové platformy a blogy. Komunikace s touto mediální sférou může sledovat několik 

strategií, od naprosté pasivity a víry v to, že média si činnosti instituce sama všimnou a 

budou o ní informovat, po pravidelné eventy, organizované výhradně pro zástupce 

médií (nejklasičtějším a dnes již překonaným příkladem jsou tiskové konference). 

Jakékoliv působení v rámci externí roviny je mnohem náročnější, než v rovině interní, 
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protože v sobě obsahuje onen těžko ovlivnitelný vnější faktor – zároveň ale může mít 

mnohem větší dopad a vyplatí se do ní investovat energii i finance. Analýza této externí 

roviny bude druhou částí čtvrté kapitoly. Ta bude uzavřena zamyšlením se nad 

(ne)využitými příležitostmi a oblastmi, kde má NFA nejen z hlediska mediální 

komunikace velký potenciál zlepšení. V rámci všech podkapitol bude přítomno přímě 

srovnání s mediální komunikací Deutsches Filmmuseum, které by mělo přinést důležité 

podněty pro výslednou zakotvenou teorii. Závěr práce pak přinese shrnutí dílčích 

výsledků a zamyšlení se nad optimální proměnou mediální komunikace NFA tak, aby se 

pražský archiv zařadil ke světovým institucím nejen svou odbornou a vědeckou prací, 

ale i prezentací své činnosti a komunikací s veřejností.  

 

 

II. FILMOVÉ ARCHIVY JAKO STRÁŽCI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ I EKONOMIČTÍ 

HYBATELÉ 

 

II.I.  Stručná historie filmových archivů v Evropě 

Pro pochopení toho, jak fungují a s jakými problémy se filmové archivy potýkají dnes, 

je vhodné krátce se podívat na jejich historii. Snahy o uchovávání filmového materiálu 

je možné sledovat od samotného počátku kinematografie. První filmové archivy byly 

provozovány jednotlivci a nebyly provázány institucionálně. Snaha o dlouhodobé 

uchovávání materiálu sahá dokonce před samotnou éru filmu – už roku 1984 W. K. L. 

Dickenson, spoluvynálezce kinetoskopu, hledal cestu k zachování svých „oživlých 

obrazů“.23 Za pionýry filmového archivnictví jsou považováni v Polsku narozený 

Boleslaw Matuszewski a jeho německý kolega Hermann Häfker, oba působící v Paříži. 

Zatímco Matuszewski se zabýval fenoménem filmu především z hlediska jeho hodnoty 

jako cenného historického zdroje, Häfker roku 1915 popsal na svou dobu průkopnicky 

úkoly a obtíže, jimž v budoucnosti budou čelit filmové archivy a depozity.24 

                                                 
23BOTTOMORE, Stephen. ’The sparkling surface of the sea of history’ – Notes on the Origins of Film 
Preservation. In: SMITHER, Roger (Ed.). This Film is Dangerous: A Celebration of Nitrate Film. 
Bruxelles: FIAF 2002. ISBN: 2-9600296-0-7. S. 86. 
24BALLHAUSEN, Thomas. On the History and Function of Film Archives. An Essay. European Film 
Gateway 2008. Dostupné online: www.efgproject.eu/downloads/Ballhausen%20-
%20On%20the%20History%20and%20Function%20of%20Film%20Archives.pdf [cit. 2013-7-11]. S. 2. 
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 První světová válka a s ní spojené notné ztráty a poškození existující stopáže 

z prvotních let filmu let pak zdůraznily nutnost plánované ochrany tohoto křehkého a 

snadno poškoditelného materiálu – na zavedených a fungujících institucích začaly 

vznikat oddělení audiovizuálních médií a zrodily se i první organizace, zaměřené 

výhradně na filmové médium. Ty byly provozovány převážně ze strany státu.25 Zpráva 

Evropské komise, zabývající se „Institucemi filmového dědictví“ (Film Heritage 

Institutions, dále jen FHI nebo všeobecně „filmové archivy“), zmiňuje provázanost mezi 

vznikem archivů (či změnou/rozšířením jejich funkce později) a měnící se 

hospodářskou situací ve filmovém průmyslu. Podobně jako u Ballhausena je zmiňováno 

zakládání archivů koncem 20. a začátkem 30. let, které je spojováno s nástupem 

mluveného filmu a s tím spojenou hrozící ztrátou dědictví filmuněmého.26 Roku 1938 

také dochází k založení Mezinárodní federace filmových archivů (Fédération 

Internationale des Archives du Film, dále jen FIAF), která v prvních letech své 

existence zastřešovala pouhé čtyři instituce.27 

 Po druhé světové válce, která znemožnila jakoukoliv hranice přesahující spolupráci, 

tedy již existovala instituce, na jejímž základě bylo možné dále stavět. A vskutku, po 

roce 1945 došlo k rozšíření FIAF o další členy28 a díky propojení archivů, organizaci 

kongresů, školení personálu a publikaci odborné literatury úspěšně pokračovalo 

formování mladého oboru. Zpráva evropské komise zmiňuje jako další zlomový bod 

proměnu filmového materiálu, ke které došlo během 50. let. Nejrozšířenějším 

materiálem éry němého filmu první poloviny 20. století byl klasický 35mm film na 

nitroceluózové podložce, jehož zásadní nevýhodou bylo vysoké riziko vzplanutí. Tento 

fakt v kombinaci s téměř nulovou ekonomickou hodnotou filmových kotoučů poté, co 

skončilo jejich promítání v kinech, vedl k tomu, že nitrátové kopie byly často záměrně 

ničeny. Filmové archivy byly institucemi, kterým se podařilo určité procento těchto 

„nebezpečných“29 filmů zachránit, ačkoliv se odhaduje, že většina filmového materiálu 

                                                 
25Ibid. 
26EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Final Report, s. 11. 
27BALLHAUSEN (2008), On the History…, s. 2. 
28Národní filmový archiv se stal členem roku 1946. 
29Odsud i název již citované studie R. Smithera This Film is Dangerous – nebezpečí se nevztahovalo 
k obsahu, ale k samotnému materiálu. 
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němé éry byla ztracena.30 Ekonomická hodnota „starých“ filmových kopií se však 

s nástupem nového materiálu – tzv. bezpečného filmu (safety film), který nebyl tak 

prudce hořlavý – nezvýšila. Archivní filmové kopie začaly být ekonomicky zajímavé až 

v 80. letech s nástupem videa a později DVD. V Evropě je – na rozdíl od USA – valná 

část práce, pojící se s návratem „staré klasiky“ na televizní obrazovky či videokazety, 

zásluhou právě filmových archivů.31 

 Vývoj i pojetí archivování filmového materiálu byl po celou historii úzce spjat s 

vývojem technologií i proměnami samotného filmového průmyslu. Konkrétněji 

zmiňovat jednotlivé etapy je ale pro následující text málo podstatné, zájemce může 

sáhnout např. po studii Keepers of the Frame: The Film Archivesod Penelope Houston 

z Britského filmového archivu, která se problematice podrobně věnuje.32 Již z výše 

zmíněného, stručného nastínění vývoje filmových archivů je však patrná významná role, 

kterou archivy v historii kinematografie hrály. Jaká je dnešní úloha institucí, 

zabývajících se uchováním a zpracováním evropského filmového fondu, a kterým 

směrem by se měly vydat v další, právě probíhající zlomové fázi filmového průmyslu, 

naznačí následující text. 

 

II.II. Cíle filmových archivů dnes 

Pátráme-li po dnešní úloze filmových archivů, můžeme konstatovat, že v základních 

rysech nedošlo v posledních několika dekádách k větším změnám. Status Asociace 

evropských kinematék (Association des Cinémathèques Européenes, dále pouze ACE) 

stručně definuje základní principy, odborná literatura pak jednotlivé body prohloubí a 

zasadí do souvislostí. Již na tomto místě je však nutné uvézt, že ačkoliv se nemění role 

archivů jako takových, dochází k zásadní proměně vnějších podmínek, což se do 

fungování archivů významným způsobem promítne v nejbližší budoucnosti. Podle 

stanov ACE je tedy základní úlohou filmových archivů: 

 

                                                 
30Zde je potřeba si uvědomit, že se nejednalo pouze o hrané filmy, ale o (válečné) zpravodaje, dokumenty, 
reklamy a podobné materiály, které však mají pro odborné publikum a z hlediska kulturního dědictví 
stejně vysokou hodnotu. 
31EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Final Report, s. 11-12. 
32HOUSTON, Penelope. Keepers of the Frame: The Film Archives. London: British Film Institute, 1994. 
ISBN: 0899506941. 
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 podpora uchovávání a restaurování evropského filmového dědictví 

 vyhledávání chybějících děl světové kinematografie 

 katalogizace evropského filmového dědictví 

 prohloubení znalostí tvorbou a rozvojem členských databází 

 podpora obecného přístupu k dědictví spravovanému a restaurovanému 

členy ACE 

 zvýšení povědomí o různých právních souvislostech, které se vztahují na 

činnosti filmových archivů a navrhnutí odpovídajících ochranných opatření 

na národní a evropské úrovni 

 podpora vzdělávání a tréninku ve všech relevantních oblastech, ve kterých 

jsou členové ACE činní 

 podpora spolupráce mezi členskými archivy 

 podpora umění a kultury filmu 

 podpora spolupráce s dalšími mezinárodními institucemi, členy FIAF a 

dalšími organizacemi, činnými v Evropě.33 

Velmi podobné cíle stanovuje ve svém často citovaném příspěvku Lorcan Dempsey, 

akademik a vedoucí britského Úřadu pro knihovny a informační technologie (Office for 

Library and Information Networking, UKOLN), který se ve svém výzkumu nevěnuje 

pouze archivům, ale možnostem širší spolupráce paměťových institucí (Memory 

Institutions, dále jen MI).34 Demspeyho příspěvek je jeden z prvních, který zaprvé 

definuje pojem „paměťová instituce“ a zadruhé a především poukazuje na výhody, které 

plynou ze širší spolupráce těchto částečně rozdílných institucí. Identické body (včetně 

spolupráce napříč institucemi) pojmenovává i již zmiňovaná zpráva Evropské komise 

Challenges of the Digital Era, za klíčové pro agendu filmových archivů identifikuje 

pojmy uchovávání, akvizice, restaurování, zpřístupňování a vzdělávání, které budou 

v textu dále rozpracovány. 

 

                                                 
33Association des Cinémathèques Européennes, Statutes (Bruxelles 2006), anglická verze dostupné 
online: www.ace-film.eu/?page_id=173 [cit 2013-7-11]. 
34DEMPSEY (2000), Scientific, Industrial and Cultural Heritage..., 14 s. 
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II.III.  Význam filmových archivů 

Význam evropských filmových archivů spočívá především v jejich roli strážců 

evropského kulturního dědictví. To neplatí pouze pro filmové archivy, ale pro paměťové 

instituce všeobecně – v jejich sbírkách se nalézá paměť evropských národů, komunit, 

institucí i individuí, naše kulturní i vědecké dědictví. Paměťové instituce uchovávají 

produkty naší imaginace, zručnosti, učení, řemesel… a propojují tak minulost 

s přítomností i budoucností. Archivy a jejich sbírky jsou navštěvovány rozmanitými 

skupinami osob, které sem přichází s nejrůznějšími úmysly: děti se sem chodí učit, 

výzkumníci bádat, turisté obdivovat, učitelé se inspirovat. Tím paměťové instituce nejen 

přispívají k poznávání minulosti, ale zároveň se zde aktivně utváří dědictví pro budoucí 

generace. Paměťové instituce přispívají přímo i nepřímo k prosperitě podporou učení, 

turistiky, komerční sféry i osobního naplnění.35 

 To platí pro paměťové instituce všeobecně a pro filmové archivy zvlášť. Proč? Jak 

již bylo naznačeno v krátkém historickém exkurzu, filmové archivy existují od samého 

počátku existence filmu, což je u podobných institucí poměrně neobvyklá situace. To je 

důležité především v souvislosti s faktem, že se během celého 20. století kontinuálně 

zvyšuje důležitost obrazu a vizuality jako takové – mnozí autoři hovoří o tom, že vzniká 

nová forma (obrazového či vizuálního) jazyka, který se v euroamerické společnosti 

prosazuje na úkor tradičního jazyka psaného či mluveného. Podrobný exkurz do 

problematiky „vizualizace“ západní společnosti není v rámci tohoto textu možný, 

zmiňme však chronologicky alespoň autory jako Walter Benjamin (Umělecké dílo v 

době své technické reprodukovatelnosti36), Susan Sontag (O fotografii37), Roland 

Barthes (Obraz, hudba, text38) či Marshall McLuhan (Globální vesnice39). Každá 

z těchto bezpochyby významných osobností zaznamenává ve svých studiích stoupající 

                                                 
35Ibid., s. 2. 
36BENJAMIN, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (třetí, 
autorizované a poslední znění, 1939). In: SCHÖTTKER, Detlev, Walter Benjamin. Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Kommentar. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Studienbibliothek 2007. ISBN 978-3-518-27001-1. 
37SONTAG, Susan. On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux 1977. ISBN 978-1-59853-255-
5. 
38BARTHES, Roland. Image, Music, Text. New York: Hill 1977. ISBN-10: 0006861350. 
39MCLUHAN, Marshall, POWERS, Bruce R.. The Global Village: Transformations in World Life and Media 
in the 21st Century. New York: Oxford University Press 1989), . ISBN-10: 0195079108. 



  
 

 

16

  

důležitost vizuality a zasazuje ji do kontextu své práce. Bezpočet textů na téma vizuality 

a jejího významu pak vznikl během 21. století snad ve všech humanitních oborech. 

  První filmy z přelomu 19. a 20. století40 jsou tedy důležité nejen z hlediska filmové 

historie – jsou jak pamětí kinematografie, tak jednou z částí paměti Evropy jako takové, 

která je zachycenana filmovém pásu41 (zbytek mozaiky pak samozřejmě tvoří knihy, 

architektura, obrazy, fotografie...). První filmy také dokumentují počátek a ustanovující 

principy onoho výše zmiňovaného vizuálního jazyka. A chceme-li sledovat, kudy se 

ubírala cesta jeho vývoje až do dnešní podoby, kdy je role obrazů a vizuality 

nepopiratelná a vysledovatelná ve všech oborech (nemusíme hned myslet na 

nejzřejmější, na reklamu, stačí si uvědomit stále sílící oblíbenost powerpointových 

prezentací, se kterými se setkáváme ve škole, na obchodním jednání nebo i v muzeu), 

vydáme se právě do filmového archivu. Zde je jeho role nezastupitelná. 

 Podobně jako myslitelé či výzkumníci smýšlí i instituce EU: Koncil EU zdůrazňuje, 

že filmové dědictví může hrát rozhodující roli v otázce kulturní identity evropských 

států jak v jejich společných aspektech, tak v kulturní různorodosti. Občané, a zčásti 

budoucí generace, mohou skrze médium filmu získat přístup k nejsignifikantnější formě 

uměleckého vyjádření posledního století a k unikátním záznamům života, zvyků, 

historie a geografie Evropy.42 

 

II.IV. Ekonomický exkurz – film jako součást mediálního průmyslu 

Kulturní význam filmu, jak je naznačen výše, je nepopiratelný. Dokladem toho je i 

průzkum, který provedl mezi (tehdy) 27 členskými státy EU Think Tank on European 

Film and Film Policy: respondenti měli odpovědět na otázku (národního) významu 

filmu na škále mezi -6 (především komerční), 0 (vyrovnaný) a +6 (především kulturní). 

Průměrné skóre činilo +3,4, přičemž pouze dva státy označily film za převážně 

                                                 
40Opět, míněno je zde vše, co je zachyceno na filmovém materiálu, ne pouze filmy hrané. 
41EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 9. 
42Council Resolution of 26 June 2000 on the conservation and enhancement of European cinema heritage, 
dostupné online: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:193:0001:0002:EN:PDF [cit. 2013-7-12]. 



  
 

 

17

  

komerční komoditu a pět se drželo ve středu bodování.43 Přesto by bylo chybné odhlížet 

od ekonomického aspektu, který filmovou tvorbu provází od samého počátku. 

 Kulturní instituce v Evropě, včetně audiovizuálního sektoru, vytváří zhruba 3 % 

hrubého národního produktu EU, což odpovídá roční hodnotě 5 miliard Euro, a 

zaměstnává 6 milionů lidí. Evropská unie je v současnosti místem, kde se točí nejvíce 

filmů ročně. V roce 2009 se jich zde vyrobilo 1168, oproti tomu v USA „pouhých“ 677 

(podíl evropských filmů na zdejším trhu je však 25 %, amerických pak 68 %).44 

Nejedná se však o jen počet natočených filmů, ale o fakt, že EU má velmi vyvinutý 

televizní trh (2. nejvyšší sledovanost globálně) a je domovem více než pěti set online 

služeb Video on Demand45 (dále jen VoD).46 To vše se zdánlivě filmových archivů 

netýká, opak je ale pravdou – reprízování starých filmů patří k oblíbeným a vysoce 

sledovaným bodům televizního programu. Stejně tak domácí kino, technicky umožněné 

nejprve díky videokazetám, posléze skrze CD/DVD a v posledních letech přístupné 

online díky službám VoD, vychází ze sbírek filmových archivů. V Česku stále nepříliš 

rozšířená služba VoD má velký komerční potenciál. Jen pro příklad uveďme evropská 

čísla za rok 2013: očekává se, že trh VoD dosáhne v tomto roce hranici 2 miliard Euro, 

přičemž přes 60 % streamovaného obsahu tvoří právě filmy. „Katalogové tituly“, tzn. 

filmy staré pět let a více a uchovávané právě ve filmových archivech, jsou v rámci VoD 

nejčastější.47 Filmy se velmi často objevují i v televizním vysílání, kde generují ještě 

vyšší výnosy.48 Není proto přehnané tvrdit, že filmové archivy, financované z velké 

části státními příspěvky, se velkou měrou podílí na evropském audiovizuálním trhu a 

pomáhají generovat zisk, jen tato činnost není tak zřejmá, jako u běžných, komerčních 

subjektů. 

                                                 
43DAVIS, Jonathan (Ed.).  ThinkTank on European Film and Film Policy: The Copenhagen Report. 
Copenhagen: Danish Film Institute 2007. Dostupné online: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:193:0001:0002:EN:PDF [cit  2013-7-13]. 
ISBN: 9878787195070. 
44EUROPEAN COMMISSION (Ed.). Green Paper on the distribution of audiovisual works in the European 
Union: opportunities and challenges toward a digital single market. Bruxelles: European Union 2011. 
Dostupné online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0427:FIN:EN:PDF 
[cit. 2013-7-13]. S. 10. 
45Video on Demand je internetová služba, nabízející zpoplatněné stažení filmu do osobního počítače a 
možnost, po určitou omezenou dobu tento film „vlastnit“ a bez omezení sledovat. Nejznámější a 
nejrozšířenější je v současnosti americká společnost Netflix (www.netflix.com, [cit. 2014-5-9]), 
fungujícím příkladem z Česka může být portál dokumentárních filmů DAfilms (www.dafilms.cz [cit. 
2014-5-9]). 
46Ibid., s. 3. 
47EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 13. 
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 Ekonomické využití může přinést i samotný digitalizovaný či digital-born materiál 

– odborníci se shodují v tom, že nutnost vývoje nových technologií, sloužících jak 

k samotné digitalizaci, tak k uchování velkého množství dat, přinese ekonomický užitek 

a po vyřešení základních otázek projdou proměnou i na to navázané služby např. 

v odvětvích turistiky nebo vzdělávání, což bude opět provázeno generováním zisku a 

tvorbou pracovních míst.49 

 

 

III. VÝZVY DIGITÁLNÍ ÉRY 

 

V předchozí kapitole byla hrubě načrtnuta historie, role a význam filmových archivů 

tak, jak ji známe z 20. století. Vývoj archivů v jeho průběhu neprovázely žádné 

zásadnější změny a tyto tak mohly upevnit svou pozici, zvyknout si na určitý rytmus 

práce, zaujmout dlouhodobě neměnný postoj k široké i odborné veřejnosti a k veřejným 

i soukromým institucím. Tato situace se však s masivním nástupem internetu a 

všeobecnou digitalizací na počátku 21. století mění a změnit se budou muset i filmové 

archivy, budou-li i nadále chtít dostávat svým principům a regulím, stručně popsaným 

v kapitole I.II. Rychle se měnící podmínky navíc doprovází ekonomicky problematická 

doba, vyznačující se ustavičně klesajícími státními příspěvky všem kulturním 

institucím, archivy nevyjímaje. Změny se nutně dotknou všech stávajících oblastí, 

kterými se archivy v současnosti zabývají. Jaké jsou návrhy odborníků, týkající se 

vytváření sbírek, jejich uchovávání, restaurování, jak by se měl proměnit přístup archivů 

vůči veřejnosti? 

 

III.I. Vytváření sbírek 

Vytváření sbírek bylo a zůstává základní činností všech paměťových institucí, nejen 

filmových archivů: bez fungujících sbírek není co uchovávat ani prezentovat veřejnosti. 

                                                                                                                                               
48Ibid. 
49EUROPEAN COMMISSION (Ed.). The New Renaissance – Report of the ‘Comité des Sages‘,Reflection 
group on bringing Europe’s cultural heritage online. Bruxelles : European Union, 2011. Dostupné 
online: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/refgroup/final_report_cds.pdf [cit. 
2013-8-2]. ISBN: 9789279192722. S. 5. 
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Každý členský stát má minimálně jeden „národní“ filmový archiv, často se však jedná o 

více institucí, účinkujících v rámci tzv. „národního“ zájmu. Dále existuje v Evropě celá 

řada regionálních archivů, velmi důležitých pro kulturní život lokálních komunit. 

V případě mnoha archivů se jedná o státní instituce, ale ještě u většího množství jde o 

nejrůznější formy neziskových organizací. Nezávisle na tom, jestli se jedná o velké 

instituce se stem a více zaměstnanců, nebo lokální archiv s pěti či šesti zaměstnanci, 

zůstává úkol všech těchto institucí podobný: vytvářet a uchovávat sbírky, tvořící 

podstatnou část evropského kulturního dědictví.50 

 Od počátku fungování filmových archivů platilo, že se uchovávaly materiály 

nezávisle na žánru – do sbírek se zařazovaly hrané filmy, dokumenty, ale i zpravodaje, 

krátké filmy, experimentální snímky atd. Co je vlastně považováno za sbírku? Lorcan 

Dempsey sbírku definuje tak, že je to něco, co je sjednocené souvztažností, to znamená 

vztahem k jednomu tématu. Dále podtrhává, že velké instituce často k vytváření sbírek 

zahrnovaly kombinaci knihovny, archivu a muzea.51 To platí jistě i pro filmové archivy, 

jen kombinací výše zmíněných institucí je možné zajistit co možná nejširší pokrytí 

jednoho tématu. Druhou možností, která se reálně nabízí teprve v posledních letech díky 

digitalizaci, je propojení více institucí, které potenciálně uchovávají materiály 

k jednomu tématu, do jedné sítě. Tak by vznikaly sbírky, fyzicky opatrované několika 

institucemi. Tato možnost se zdá optimální, jak ale uvidíme dále, není bohužel 

jednoduše proveditelná a na její plné využití většina institucí teprve čeká. 

 Novinkou pro filmové archivy je pak fakt, že se zásadně mění technická povaha 

materiálů, ze kterých sbírky sestávají. Archivy nikdy nerozhodovaly, jakým způsobem 

se filmy budou vyrábět či na jakých nosičích se budou uchovávat – vždy obdržely až 

hotový produkt. Z hlediska dlouhodobého uchovávání to však nebylo problematické, 

protože vývoj filmového materiálu neprobíhal v extrémních skocích, vždy šlo spíš o 

kontinuální vývoj, odvíjející se od technických možností filmu.52 I během tak zásadních 

změn, které se zapsaly do filmového jazyka a proměnily celý filmový průmysl – jako 

např. přechod z němého filmu na film mluvený počátkem 30. let – se z technologického 

hlediska mnoho nezměnilo: pás, na kterém byl nahrán zvuk, měl velmi podobné 

                                                 
50EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Final Report, s. 10. 
51DEMPSEY (2000), Scientific, Industrial and Cultural Heritage..., s. 10. 
52CHRISTENSEN, Thomas C., KUUTTI, Mikko. A digital agenda for film archives. Dostupné online: 
www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-Film-Archives-2012.pdf [cit. 2013-
8-2]. S. 2. 
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parametry jako klasický pás filmový. Podobně se u přechodu na barevný film sice 

změnila jeho chemická a fyzická struktura, ale ne způsob uchovávání – z hlediska práce 

archivů tedy nedošlo k zásadní proměně charakteru práce.53 K této změně tak poprvé ve 

stoleté historii filmových archivů dochází dnes: filmy, ještě na počátku tisíciletí 

vyráběné klasickou cestou (sice za pomoci digitální postprodukce, ale konečný produkt 

byl opět na filmovém pásu, odtud i název digital intermediate, tzn. přeneseně „digitální 

mezistupeň“), se nyní stávají zcela digitální. Tím vzniká závažný problém – jestli 

archivy chtějí dostát svému závazku o vytváření ucelených sbírek, musejí se nutně 

zajímat o digitální kulturní dědictví. Čímž se dostáváme k uchovávání sbírek, protože to 

se s přicházející digitalizací komplikuje. 

 

III.II. Uchovávání 

Uchovávání sbírek je stejně důležité, jako jejich samotné vytváření, a patří také 

k základním činnostem archivů – bez patřičného uchovávání nebude existovat filmové 

dědictví, nebude co zpřístupňovat veřejnosti ani co restaurovat.54 Uchovávání 

klasického filmového materiálu není příliš finančně náročné, základní a největší 

investicí je vybudování odpovídajícího úložiště, které bude svými parametry splňovat 

dobře známá kritéria: temno, chlad a sucho jsou tři základní pojmy, pokud se uvažuje o 

dlouhodobém uchovávání celuloidového filmového pásu. Při dodržení těchto podmínek 

má filmový pás velmi vysokou životnost, počítající se na stovky let. 

 Jak ale naznačila předchozí kapitola, věnující se vytváření sbírek, k uchovávání 

klasického materiálu se nyní nově přidává uchovávání materiálu digitálního. U toho je 

situace opačná – je poměrně nenákladné ho vytvořit, na jeho uchování je ale potřeba 

vynaložit značné investice. Zásadní problém ale spočívá v tom, že většina filmových 

archivů (a paměťových institucí všeobecně!) nemá kapacity, kam by mohla ukládat 

velké množství dat, které v rámci národní kinematografie vzniká. Abychom měli 

povědomí, o jaká čísla se jedná, vraťme se k již citované zprávě Evropské komise: ta 

zmiňuje, že v EU ročně vznikne zhruba 1100 hraných filmů a 1400 krátkých filmů, což 

odpovídá číslu mezi 5,8 a 30 petabytů (PB).55 K tomuto číslu je třeba přičíst další 

                                                 
53Ibid., s. 1. 
54Ibid, s. 3. 
55EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 17. 
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digitální audiovizuální materiály, o kterých v tomto výpočtu komise neuvažovala, které 

ale, jak bylo naznačeno dříve, jsou také nedílnou částí kulturní paměti a tudíž 

předmětem zájmu filmových archivů. Uvažovali-li bychom o reklamě, dokumentu, 

televizní produkci, videoartu a dalších formátech, můžeme přidat několik dalších 

desítek petabytů ročně, které je nutné uchovat, i pokud by archivy chtěly uchovávat 

pouze vybraná díla, ne komplexní roční produkci. K tomuto již tak vysokému číslu je 

nutné připočítat úložní prostor pro původně analogová filmová díla, která bude 

v nejbližší době nutné digitalizovat, jinak (téměř či naprosto) zanikne možnost jejich 

prezentace (o této problematice více viz následující kapitola II.III. Restaurování). 

 Je nad rámec možností tohoto textu se dopodrobna zabývat možnostmi a 

omezeními, která s sebou nutnost digitální archivace přináší, natož navrhovat či 

hodnotit možná technologická řešení. Pro komplexnost textu je však nutné tuto 

problematiku zmínit – patřičná digitální archivace je nezbytným východiskem 

veškerých dalších aktivit filmových archivů (pokud o archivu neuvažujeme jako o 

místu, které se omezí na uchovávání „klasického“ filmového pásu a rezignuje jak na 

nové formáty, tak na zpřístupňování svých sbírek veřejnosti). Přitom je velmi důležité 

zdůraznit, že digitální archivace je spojená s reálným nebezpečím ztráty velké části dat. 

Odhaduje se, že filmového materiálu z pionýrských let 1895-1930 se zachovalo pouze 

10-20 %.56 Nemá-li dojít k obdobným ztrátám i v případě příchodu digitální éry, je 

nutné problém začít řešit. Digitální data jsou přitom náchylnější k poškození či ztrátě, 

než klasický analogový materiál, který trpí „pouze“ opotřebením a stárnutím.  

 Aby data zůstala „čerstvá“, je nutná jejich neustálá obnova, nejdelší perioda by 

neměla přesáhnout pět let. Migrace dat je přitom stále spojená s nebezpečím jejich 

ztráty. To samé nebezpečí provází změna formátů. Zpráva Evropské komise považuje 

za reálné (pokud se nezačne problematika řešit), že dvacet procent prací, vytvořených 

roku 2011, se ztratí do roku 2016, ten samý počet děl produkovaných roku 2012 přijde 

vniveč do roku 2017. Konkrétně se může jednat o nahromaděné ztráty v roce 2017 ve 

výši 330 hraných filmů a 420 krátkých filmů, přičemž tento trend se samozřejmě rokem 

2017 nezastaví.57 

 Tyto ztráty mají jak kulturní, tak ekonomický rozměr. Aby se minimalizovaly, je 

nutné problém začít řešit co nejdříve. V jiném případě je pravděpodobné, že se 

                                                 
56CHRISTENSEN, KUUTTI (2012), A digital agenda..., s. 3. 
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nedochová značný počet tzv. digital-born materiálů, vzniklých na přelomu analogového 

a digitálního věku (dojde-li ke ztrátám digitalizovaných „klasických“ filmů, přijdou 

vniveč „pouze“ poměrně vysoké náklady na digitalizaci, film jako takový však zůstane 

zachován).  

 

III.III. Restaurování 

Pod pojmem restaurování se v následujícím textu rozumí především digitalizace 

„klasického“ filmového materiálu a následné zpracování digitální stopy do takové 

podoby, která je identická či téměř identická s podobou, jakou mělo dílo v době svého 

vzniku. Jak již bylo řečeno, u filmů hraje podstatnou roli to, že jsou dokladem své doby, 

proto je na identickou podobu digitální kopie a originálu brán velký zřetel. Digitalizace 

stávajících filmů je finančně i časově náročná činnost, pro moderní fungování 

filmových archivů je ale stejně nevyhnutelná jako digitální archivace. 

 Evropská kina jsou počátkem roku 2013 digitální již ze 70 %.58 To je v porovnání s 

4 % z roku 200759 dramatický nárůst, který se bude dále zvyšovat. S postupující 

digitalizací kin a s faktem, že většina nových filmů je již dodávána v čistě digitálních 

formátech DCP nebo BluRay zároveň dochází k vyřazování zastaralé analogové 

techniky, jejíž provoz by pro kina byl příliš finančně náročný. Tím pádem postupně 

zaniká možnost prezentovat filmy původní analogovou cestou. A jestliže jedním ze 

základních bodů ACE je „podpora obecného přístupu k dědictví spravovanému a 

restaurovanému členy ACE“, je digitalizace nevyhnutelná. A podobně jako v případě 

digitálního úložiště existuje i v případě digitalizace stávajících filmů potenciál pro 

problémy. 

 Jedná se v první řadě o poměrně vysokou cenu, která je s digitalizací spojená. 

Digitalizovat jednu hodinu filmového záznamu stojí mezi 500,- a 2000,- € v závislosti 

na materiálu a jeho poškození60, počítat se musí i s vysokými nároky na personál. 

Digitalizační software sice v posledních letech dramaticky zlevnil a došlo i k výraznému 

                                                                                                                                               
57EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 17. 
58Industry Report: Distribution and exhibition . Dostupné online: 
www.cineuropa.org/dd.aspx?t=dossier&l=en&tid=1369&did=232967 [cit. 2013-8-2]. 
59Press Release (18. January 2011). Dostupné online: 
www.obs.coe.int/about/oea/pr/digitalcinemareport2011.html  [cit. 2013-8-2]. 
60EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 17. 
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zlepšení funkcí, není však pravděpodobné, že by došlo k naprosté automatizaci tohoto 

procesu. Druhým problémem, který je asi ještě závažnější než vysoká cena, je fakt, že 

s končící filmovou produkcí61 končí i výroba zařízení, která jsou s tímto tradičním 

materiálem spojená – a v tomto ohledu jsou zásadní filmové skenery. Odhaduje se, že 

pokud „klasické“ filmové dědictví nebude digitalizované během 7-10 let, může dojít 

k závažným technologickým problémům, které digitalizaci ztíží či naprosto znemožní.62 

Jinými slovy filmové skenery, kterých je dnes v Evropě dostatek, začnou pomalu 

dosluhovat a firmy, které je vyráběly, budou tou dobou už orientované na jiný segment 

trhu a nebudou starým strojům schopné zajistit servis a další fungování. Proto je 

zapotřebí, aby filmové archivy začaly s digitalizací co nejdříve. 

 

III.IV. Nový přístup k veřejnosti 

Možná největší výzvou, které budou filmové archivy čelit (či jí už v mnoha případech 

čelí), je nalézt novou cestu k publiku nebo spíše publikům. I tato výzva vychází ze 

stanov ACE, proč by tedy měla být složitější než problematika digitalizace či 

uchovávání digital-born materiálů? Z několika důvodů. Digitalizace a uchování 

digitálních dat jsou výchozí podmínky, teprve jejich splnění umožní nový přístup 

k veřejnosti. Pokud archivy nezačnou na těchto polích úspěšně jednat, nebudou mít 

základní potenciál, kterým by veřejnost a nová publika oslovily. A přestože digitalizace 

a uchování dat byly popsány jako problematické, pořád se jedná spíše o problémy 

technologické a finanční. V případě nového přístupu k veřejnosti jde však spíše o 

problém „psychologický“. Nejenom filmové archivy jsou vnímány (či se často samy 

vnímají) jako brick and mortar institutions – kamenné instituce se zavedeným 

fungováním a dlouhodobě nastaveným kurzem, které není jednoduché změnit. Určité 

změny jsou ale třeba. V posledních letech neustále klesají státní příspěvky kulturním 

institucím, archivy nevyjímaje. Archivy však mají potenciál nejen oslovit veřejnost, ale 

i skrze nová publika získat další zdroje financování. Kromě finanční stránky se jedná i o 

výzkum – podaří-li se nastavit nové standardy a propojit dříve oddělené instituce, 

otevřou se nové možnosti i bádání a (interdisciplinárnímu) výzkumu, což je další ze 

stanov ACE. 

                                                 
61Tzn. s končící produkcí filmového materiálu jako takového, což je důsledkem komplexní digitalizace 
výroby filmů. 
62EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 18. 
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 Jaké jsou tedy možnosti filmových archivů k oslovení veřejnosti? Vezměme si na 

pomoc opět text L. Dempseyho, který se problematikou zabýval jako jeden z prvních. 

Dempsey se ve svém textu zabývá výzvami, které přináší paměťovým institucím 

digitální éra, přičemž výzvy, týkající se změny přístupu k publiku, tvoří důležitou část 

textu. Hned v úvodu pak zmiňuje nutnost změny z „managementu sbírek, namířeného 

dovnitř instituce, k ven směřujícím službám uživatelům“.63 Autor tím má na mysli fakt, 

že zatímco „tradiční“ uživatel, jak ho paměťové instituce vnímaly v minulosti, pouze 

přijímal nabídku tak, jak mu byla předložena, dnešní uživatel je náročnější jak na 

služby, které jsou mu nabízeny, tak na formát sbírek a celkový přístup instituce. K této 

změně dochází proto, že na rozdíl od minulosti se ztrácí odstup, který od sebe paměťové 

instituce a jejich uživatelé tradičně měli. V digitalizovaném světě fungují uživatelé i 

instituce „na stejné úrovni“64 a uživatelé tak začínají mít na archivy, muzea i knihovny 

větší nároky, než dříve. Zajímavé přitom je, že Dempsey prozřetelně popisuje onu 

potřebu „vyjít vstříc novému uživateli“ již v roce 2000, tedy dlouho před nástupem 

sociálních sítí, které významným způsobem proměnili publikum a jeho přístup ke 

službám. 

 Zpráva Evropské komise identifikuje jako hlavní partnery či odběratele služeb dvě 

majoritní skupiny uživatelů: na jedné straně výzkumníky a akademiky, na straně druhé 

„vysilatele“ (broadcasters), tzn. provozovatele veřejných i soukromých televizních 

stanic.65 Široká veřejnost pak stojí v mimo hlavní cíl filmových archivů a jsou jí 

nabízeny buď filmové projekce, nebo řady DVD, vydávané jednotlivými archivy. 

Online přístup do sbírek archivů na principu VoD zpráva identifikuje jako zanedbatelný, 

předpokládá však velký potenciál tohoto zatím nevyužitého kanálu.66 Zajímavým 

zjištěním je to, že „dokonce ty části filmové historie, považované za ‚minoritní‘, 

nachází své zájemce na nějaké úrovni širokého publika“.67 Podobné je to i v případě 

„profesionálních“ uživatelů a vysilatelů, přičemž obě tyto skupiny rozšiřují svůj zájem 

přes hranice tradičního konceptu „filmového obsahu“.68 Zde tedy nacházíme dvě volné 

                                                 
63„From inward-looking collection management to outward-looking services to the user“, DEMPSEY 

(2000), Scientific, Industrial and Cultural Heritage..., s. 3. Překlad autora. 
64Ibid., s. 5. 
65EUROPEAN COMMISSION (Ed.) (2011), Challenges of the Digital Era... Executive Summary, s. 18. 
66Ibid. 
67Ibid., s. 19, překlad autora. 
68Ibid. 
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niky, kam by filmové archivy mohly rozšířit svou činnost, získat tak nová publika a 

s nimi zvýšit svůj kulturní a vzdělávací přínos a zároveň získat možnost dalšího 

financování. 

 Velmi často zmiňovanou možností, jak zaujmout nová publika a zároveň propojit 

různé instituce a obsahy, je vznikající portál Europeana.69Jedná se o projekt virtuální 

knihovny, jehož cílem je zpřístupňovat široké veřejnosti vědecké a kulturní dědictví 

Evropy. Formát „exponátů“ je vždy digitální, jedná se o obrazy, texty, zvukové 

dokumenty i vidoe. Pokud se portál podaří naplnit daty (zatím jsou zde sice miliony či 

desítky milionů položek, tento počet však stále tvoří pouhý zlomek celkové velikosti dat 

po komplexní digitalizaci), vznikne platforma, která má potenciál nejen zviditelnit 

sbírky jednotlivých archivů širokému publiku, ale i  kontextualizovat sbírky s dalšími 

druhy dokumentů, které sem postupně nahrávají další instituce (muzea, knihovny a další 

paměťové instituce). Tolik k teoretickým východiskům, které v současnosti k práci 

filmových archivů identifikuje odborná literatura. Jak situace vypadá v praxi nastíní 

následující část textu. 

 

 

IV. MEDIÁLNÍ JEDNÁNÍ FILMOVÝCH ARCHIVŮ NA PŘÍKLADU NÁRODNÍHO FILMOVÉHO 

ARCHIVU A DEUTSCHES FILMINSTITUT  

 

IV.I. Národní filmový archiv a Deutsches Filminstitut: struktura a historie 

Národní filmový archiv „byl založen roku 1943 a je jedním z největších filmových 

archivů na světě. Základ jeho sbírek tvoří filmy domácí produkce, včetně výjimečně 

rozsáhlé sbírky němých hraných filmů,“ dočteme se na webu filmarchives-online.eu.70 

Do roku 1992 fungoval pod názvem Filmový archiv, roku 1992 došlo k právní úpravě, 

změně jména a archiv se pod novým názvem Národní filmový archiv zařadil k předním 

paměťovým institucím České republiky jako je Národní muzeum, Národní technické 

muzeum, Národní galerie nebo Národní knihovna, které ochraňují a rozmnožují národní 

                                                 
69Homepage projektu viz www.europeana.eu [cit. 2013-4-29]. 
70Viz www.filmarchives-online.eu, dostupné online:www.filmarchives-online.eu/partners-1/narodni-
filmovy-archiv-nfa [cit. 2014-3-21]. 

Stojí za upozornění, že laický divák najde ucelenější text o NFA na externím webu (i když se jedná o 
webový projekt, jehož je NFA spoluautorem), a ne na vlastní homepage archivu. 
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kulturní dědictví. Pro bližší seznámení se s historií a náplní činnosti NFA může 

posloužit bakalářská práce Marka Bothy, která je v hodnotících pasážích poměrně 

nekritická, ale v historických a technických kapitolách faktograficky obsáhlá a přesná.71 

 Od samého počátku měl archiv „uchovávat a studovat filmovnictví“ v jeho 

komplexnosti, včasné založení archivu přispělo k tomu, že NFA má v několika 

disciplínách evropské či světové prvenství. Z novodobé historie je možné zmínit rok 

1995, po němž NFA „významně rozšířil své aktivity“: bylo zřízeno pracoviště orální 

historie, zachycující paměť české kinematografie, začaly se shromažďovat amatérské a 

rodinné filmy, začala se natáčet „soudobá filmová dokumentace na 35 mm negativ“, 

bylo zřízeno restaurátorské pracoviště (1996) a digitální laboratoř (1997) pro písemné 

archiválie a plakáty, NFA se zařadil do řady mezinárodních programů, začaly se sbírat 

audiovizuální (video) archiválie.72 Zajímavé je, že rozšíření činnosti NFA o provoz 

archivního kina Ponrepo do těchto „významných“ bodů podle webové stránky nespadá, 

ačkoliv k němu došlo roku 1996. 

 K dalším změnám pak dochází po změně vedení archivu na přelomu roku 2011 a 

2012. Jedná se především o zjednodušení organizační struktury NFA za účelem 

zefektivnění komunikace a tím i celého workflow uvnitř instituce, a o náznak prvních 

krůčků, které by měly v budoucnu řešit problémy, popsané v kapitole III. Výzvy 

digitální éry. Pro následující text jsou důležité především dvě skutečnosti. První je spíše 

konceptuálního charakteru: ředitel NFA si je dobře vědom problémů, které můžou 

nastat, pokud se ony „výzvy digitální éry“ nebudou řešit včas. To vyplývá jak 

z citovaného dokumentu, tak z několika interview, které Bregant po svém jmenování 

ředitelem poskytl médiím.73 Druhá skutečnost je ryze praktická, v Národním filmovém 

                                                 
71BOTHA, Marek. Národní filmový archiv, jeho služby a současná funkce v oblasti mediální politiky. 
Praha: Univerzita Karlova 2011. Dostupné online: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130028465/?lang=cs [cit. 2014-3-3]. 

Již neplatí v Bothově práci popisovaná organizační struktura NFA, která se změnila po nástupu Michala 
Breganta v roce 2012 a je k dohledání na webu www.nfa.cz, popř. popsaná v Bregantově dokumentu 
Možnosti rozvoje NFA 2012-2018. Viz BREGANT, Michal. Možnosti rozvoje Národního filmového archivu 
2012-2018 Praha: Národní filmový archiv 2012. Dostupné online: www.nfa.cz/res/data/015/001969.pdf 
[cit 2014-3-21]. 
72Historie Národního filmového archivu. Praha: Národní filmový archiv. Dostupné online: 
www.nfa.cz/historie-nfa.html [cit. 2014-3-22]. 
73Např. ŠICHANOVÁ, Bára, Michal Bregant: Rok v čele filmového archivu. Dostupné online: 
www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/michal-bregant-rok-v-cele-filmoveho-archivu--1166433 [cit. 
2014-3-22]. 
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archivu vznikla samostatná „Sekce vnějších vztahů“, jejíž založení může být chápáno 

jako vstřícný krok vůči řešení otázky získávání nových publik.74 

 

Na rozdíl od Česka v Německu neexistuje instituce, která by svou činností stoprocentně 

odpovídala českému Národnímu filmovému archivu. Neexistuje jeden „národní“ 

filmový archiv. Důvody je třeba hledat ve federalistickém rozdělení státu na spolkové 

země, v jejichž kompetenci je i péče o filmové bohatství. Dalším důvodem je fakt, že 

filmové materiály Třetí říše jsou značně roztroušené: velké části byly po konci války 

odvezeny do Sovětského svazu nebo do USA. A zatímco po rozdělení Německa vznikl 

v Německé demokratické republice Státní archiv, ve Spolkové republice Německo bylo 

zřizování archivů v kompetenci jednotlivých spolkových zemí, jak bylo naznačeno 

výše. V roce 1978 došlo k částečné centralizaci, kdy si mezi sebe úkoly centrálního 

archivu rozdělily Bundesarchiv Koblenz, Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin a 

Deutsches Institut für Filmkunde – DIF. Z těchto institucí, ke ketrým se po roce 1989 

připojily instituce východoněmecké, vznikl spolek německých kinematék, zabývající se 

problémy filmových archivů.75 

 Nejvhodnější archiv z palety stávajících německých filmových institutů, který by 

mohl posloužit jako vhodný referenční příklad, je Deutsches Filminstitut - DIF, který 

vznikl roku 1949 ještě pod jménem Deutsches Institut für Filmkunde. S NFA ho pojí 

obdobné stáří, bohaté sbírky a činnost, která dalece překračuje to, co si laik běžně 

spojuje s pojmem „archivnictví“. DIF je navíc v podobné organizační situaci, jako NFA. 

Pražský archiv je provozovatelem kina Ponrepo, DIF je v úzkém spojení s institucí ještě 

větší: pod jeho zastřešení spadá činnost Německého filmového muzea (Deutsches 

Filmmuseum), kde se mimo jiné – ale zdaleka ne v poslední řadě – nachází archivní 

programové kino. A co je pro následující text nejdůležitější, DIF dlouhodobě zvládá 

komunikovat s širokou i odbornou veřejností tak, aby činnost archivu působila 

současně, moderně a především tak, že láká k (virtuální nebo osobní) návštěvě stále 

nové publikum, které nemusí nutně patřit k ortodoxním cinefilům. 

 

                                                 
74Konkrétněji k plánovaným proměnám NFA viz BREGANT (2012), Možnosti rozvoje..., 13 s. 
75Archive, Museen, Kinamatheken (Goethe-Institut, Wegweiser Film, 2014), dostupné online: 
www.goethe.de/kue/flm/weg/weg/arc/deindex.htm [cit. 2014-3-23]. 
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IV.II. Filmové archivy a web: homepage 

Každý subjekt, účinkující ve veřejné sféře, má k dispozici několik možných kanálů nabo 

platforem, skrze které může prezentovat výsledky své činnosti, snažit se oslovit 

potenciální zákazníky, prodat svoje výrobky či „pouze“ šířit své myšlenky. Nejpozději 

od poloviny nultých let dvacátého prvního století se základní platformou sebeprezentace 

snad jakékoliv instituce stává internet. Vytvořit fungující a moderní homepage je sice 

relativně finančně náročné, přesto se ale jedná o investici, která je pro jakoukoliv 

instituci neocenitelná, a to nejen z hlediska propagace činnosti směrem ven, ale často i 

z hlediska zefektivnění práce v rámci samotné instituce76. Homepage se stala prvním 

místem, kam zavítá nejen znuděný student, brouzdající webem, ale stále častěji i 

příslušníci střední (40-60 let) a ne výjimečně starší (60+) generace. Na domovské 

stránce se můžou ocitnout náhodným kliknutím na odkaz nebo na základě cíleného 

vyhledávání – v obou případech je ale stejně důležité, aby stránka byla jasně 

strukturovaná, jednoduchá, pokud možno graficky poutavá a nabízela zajímavý a 

relevantní obsah. Pokud bude tyto parametry splňovat, je pravděpodobné, že na ní 

(náhodný i cílený) návštěvník zůstane delší dobu, než několik sekund. To by mělo být 

cílem každého majitele homepage, protože domovská stránka se stala výkladní skříní 

instituce, na kterou je upřen důležitý první pohled (potenciálního) zájemce mnohem 

silněji, než na nejrůznější letáky, programy a další tištěné propagační materiály.  

 První pohled na homepage Národního filmového archivu nepřinese žádná velká 

překvapení. Struktura webu sleduje zažitou syntax webových stránek s hlavním 

členěním na centrální panel v záhlaví stránky, dva sloupce po stranách a dva sloupce 

centrální (viz printscreen domovské stránky www.nfa.cz). Takovéto členění je ze 

současného pohledu již notně zastaralé, přesto ale odpovídá standardům a běžnému 

uživateli webu by nemělo činit větší problémy se na domovské stránce orientovat. 

Parametr čitelné struktury web splňuje do té doby, než se kriticky zaměříme na obsah 

jednotlivých sekcí, tedy na to, čím je vlastně struktura naplněna. Vezmeme-li v potaz 

ještě zmiňovanou jednoduchost, zajímavou grafiku a především obsah, najdeme mnoho 

míst, ve kterých web pokulhává.  

  

 

                                                 
76Myšlen je zde především intranet, který především u větších institucí může značně zefektivnit 
vnitrofiremní komunikaci a celé workflow. 
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Obr. 1: Printscreen domovské stránky Národního filmového archivu, 8.5.2014. 

 

V první řadě není zcela zřejmé, komu vlastně je web určen, protože předkládá 

informace pro různá publika, aniž by je od sebe významněji odlišoval. Centrální panel, 

u kterého by čtenář očekával proklik na uzlová místa webu NFA, nás zavádí na externí 

weby (na web kina Ponrepo, do digitální knihovny a do – opět knihovnického – systému 

Kramerius) a je tedy určen výhradně pro „insidery“ či „poučené čtenáře“. Klikne-li na 

tyto odkazy nepoučený návštěvník a bude-li zaveden mimo strukturu homepage, bude 

ho to motivovat spíš k opuštění stránky, než k jejímu dalšímu prozkoumávání. Jedinými 

logickýmia správně umístěnými odkazy v této zásadní části webu jsou tedy linky na 
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stránku programového kina Ponrepo77 a filmového magazínu Iluminace78. U obojího se 

jedná o projekty NFA, určené široké veřejnosti, a snaha o jejich zviditelnění je 

pochopitelná a správná. Umístění těchto odkazů společně s odkazy na knihovní systémy 

a kusými informacemi pro profesionály („Využití sbírek NFA“) jim ale ubírá na 

zajímavosti.  

 Pravý sloupec webu částečně nabízí náhled do organizační struktury NFA, přičemž 

je otázkou, komu tyto informace slouží a proč nejsou zahrnuty pod zastřešujícím 

odkazem „O nás“, jak je tomu zvykem u většiny webů – a který se nachází na 

homepage také. Proklik do jednotlivých „Sekcí“ ukáže směs kontaktů, textů plných 

odkazů na nejrůznější zákony, textů spíše popisných a dokonce odkazů na fotografické 

galerie. Zde se již o struktuře, jednoduchosti a přehledném a zajímavém obsahu nedá 

hovořit vůbec. Další odkazy v pravém sloupci jsou navíc duplikací toho, co se na webu 

již nachází – opět zde najdete odkaz na knihovnu, „Využití sbírek NFA“ a na další 

stránky, na které je odkazováno z jiných míst přímo z té samé obrazovky na homepage. 

 Levý sloupec je pak nejvýrazněji vizuální a zachovává chaos, vylíčený u 

předchozích částí webu. Skrze animované GIFy se čtenář může prokliknout k „Dárkové 

plechovce NFA“, k „Programu otevřeného filmového vzdělávání“ (oba odkazy 

zaměřené spíše na nové, neodborné návštěvníky), dále se seznámit s několika 

publikacemi a mezinárodními projekty NFA, které jsou ale zajímavé opět spíše pro 

poučené či odborné publikum (projekt European Film Gate, publikace Český hraný film 

apod.). Mezi těmito odkazy se skrývá „Partner digitálního restaurování – Nadace české 

bijáky“. Toto umístění jako by svědčilo spíš o tom, že NFA chtělo odkaz umístit na co 

nejméně nápadné místo – což je podezřelé vzhledem k tomu, že každoroční digitální 

restaurování a následná premiéra filmu na Mezinárodním filmovém festivalu 

v Karlových Varech je bez přehánění onou akcí roku, v souvislosti s níž je o Národním 

filmovém archivu slyšet v médiích zdaleka nejvíc. Nadace české bijáky79 je přitom již 

tradičním partnerem, zajišťujícím značnou část digitalizace a zaštiťující projekt i 

finančně. Celý levý „vizuální“ sloupec působí ještě o něco nešťastněji, než zbytek 

                                                 
77Domovská stránka kina Ponrepo: www.bio-ponrepo.cz[ověřeno 9.4.2014]. 
Sama stránka kina Ponrepo by ale zasloužila zásadní revizi či ještě lépe naprosté předělání, protože 
orientace na ní je ještě obtížnější a uživatelsky náročnější, než v případě domovské stránky NFA. 
78Domovská stránka magazínu Iluminace: www.iluminace.cz[ověřeno 9.4.2014]. 
Zde je nutné zmínit, že link vede na anglickou stránku magazínu – z české verze domovské stránky NFA 
– což opět není uživatelsky přátelské a zvyšuje se tím šance opuštění stránky čtenářem hned v prvních 
sekundách návštěvy. 
79Homepage viz www.bijaky.cz [cit. 2014-4-9]. 
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homepage. Kombinací chaoticky komponovaného a málo lákavého obsahu a 

nepovedené grafiky vzniká prostor, který čtenáře spíše ruší – o to více, že se jedná o 

hlavní a v podstatě jediný grafický prvek homepage. 

 Poslední ještě nezmíněnou částí homepage jsou dva centrální sloupce webu. Levý 

se zaměřuje na historii a poslání NFA a v odstavci, čitelném ještě před rozkliknutím 

odkazu, zahlcuje čtenáře čísly. Pokud se tento rozhodne odkaz rozliknout, dostane se 

k textu, u kterého už nepřekvapí odkazování na paragrafy zákonů ani opět zdvojené 

odkazování, kterým je text uzavřen. Text jako takový je ale smysluplný a může čtenáři 

poskytnout základní informace o fungování a historii archivu – dal by se ale napsat 

mnohem poutavěji. Levý centrální sloupec pak patří aktualitám, které jsou zde spíše 

nenápadné a schované. To je vzhledem k frekvenci, s jakou sem přibývají nové 

obsahy80, ale spíše pozitivní charakteristika. 

 Celkově web NFA působí na první pohled běžně, pokud se ale čtenář ponoří 

hlouběji do struktury, dojde s velkou pravděpodobností k jeho rozčarování. Zdvojené 

odkazy, texty, odrazující citováním paragrafů, nejasná struktura, zastaralé fotogalerie na 

místech, kdy by čtenář hledal stručné a faktické informace – to vše jsou věci, které se 

dají webu vytknout a nové čtenáře spíš odpudí. Přes veškerou kritiku je třeba zmínit, že 

pokud čtenář nějakou informaci potřebuje a dá si práci s jejím vyhledáním (rozuměj 

„proklikáním“ se webem NFA), tak ji s velkou pravděpodobností i nalezne. 

  

Odlišný pohled nabízí návštěva webu Deutsches Kinemathek. Základní struktura je 

jednodušší a více odpovídá současnému pojetí tvorby webnových stránek: panel 

v záhlaví s logem DIF a kontaktními informacemi (jak pro širokou veřejnost, tak pro 

zástupce médií) je následován centrální jednou (!) řádkou rozbalovacích odkazů, které 

jasně dávají na jevo, jakému publiku jsou určeny. „Filmmuseum“ odkazuje na stránku 

muzea, které zároveň provozuje kino a je největším „nearchivním“ projektem instituce. 

Záložka „Filmverleih“ („Půjčování filmů“) je pak určena spíše filmovým 

profesionálům, zajímajícím se o nabídku DIF pro festivaly a programová kina. 

„Projekte und Festivale“ („Projekty a festivaly“) zahrnují všechny mezinárodní i domácí 

projekty, na kterých se DIF podílí, a festivaly, které (spolu)organizuje. Toto menu 

v sobě zahrnuje jak body pro širokou veřejnost (např. festivaly), tak pro odbornější 

                                                 
80Za posledních 14 měsíců bylo zveřejněno celkem pět (!) novinek [cit 2014-4-9]. 
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publikum (European Film Gateway), způsob prezentace je ale naprosto přirozený a 

nerušivý. „Archive und Bibliothek“ („Archivy a knihovna“) je rozbalovací odkaz pro 

všechny filmové teoretiky a zájemce o filmovou literaturu a doprovodné materiály. U 

každé organizační podsložky (Archiv plakátů, Archiv obrazů apod.) je stručně popsána 

její činnost (aniž by byly zmiňovány paragrafy a zákony, na jejichž základě DIF funguje 

podobně, jako český NFA, ale jejichž znalost je pro široké publikum nezajímavá), 

zájemce může zároveň přímo kontaktovat konkrétního pracovníka, zodpovědného za 

činnost té které organizační podsložky.  

 V této jedné řádce s rozbalovacími odkazy se skrývá téměř celý obsah webu, který 

je tím pádem velmi přehledný, intuitivně dostupný a tím i lákající k důslednému 

prozkoumání (na rozdíl od situace, kdy na čtenáře „vyskakují“ nechtěné, např. 

organizační informace a ne to, co hledá). Pod hlavní řádkou se nachází banner, tvořící 

vizuální jádro stránky: zde se střídá zhruba patnáct obrazových odkazů, doprovozených 

stručným textem a odkazujících na hlavní činnost DIF (např. knihovna, EFG) či 

zmiňující specifické projekty, které DIF (spolu)pořádá: výstavy, festivaly a podobně. 

Částečně jde sice také o dvojité odkazování, které je ale mnohem funkčnější, než na 

domovské stránce NFA. Odkazy, které jsou duplikované, se nachází až v rozbalovacím 

menu hlavní řádky, a co je důležitější: v první řadě se jedná o vizuální ozvláštnění 

stránky. To funguje dobře, protože vizuál není nikdy stejný: na stránce se v dostatečně 

dlouhém intervalu střídá ca. deset různých bannerů, odkazujících na různá místa webu.  

 Poslední část hlavního prostoru homepage zabírá drobný panel vlevo, který 

upozorňuje na program kina ve Filmovém muzeu, pod ním pak probíhají aktuality. 

Chytré grafické řešení umožňuje to, že aktuality jsou – přestože zabírají velmi malou 

část stránky – dobře patrné, neztrácejí se v přemíře informací, jak je tomu u NFA. 

 A teprve pokud čtenář scrolluje dolů, nachází tu část stránky, kde se nachází 

několik velmi krátkých textů, které upozorňují na různé body činnosti a jsou 

doprovozené drobnými vizuálními prvky. Zdánlivě se jedná opět o zdvojené 

odkazování, protože odkazy jsou k nalezení i v hlavní rozbalovací liště. Ta ale v situaci, 

kdy čtenář scrolloval na spodek stránky, již není součástí okna. A konečně, 

v pokračování lišty s aktualitami se nachází odkaz na sociální sítě a na museumshop. 

Opět velmi efektivně, malým písmem a drobně a zároveň tak, aby nedošlo k přehlédnutí 

nebo příliš dlouhému hledání těchto odkazů.  
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Obr. 2: Printscreen domovské stránky Deutsches Filmarchiv, 8.5.2014. 

 

Velmi stručné srovnání a rozbor domovských stránek Národního filmového archivu a 

Deutsches Filminstitut ukazuje, že způsob, jakým se dvě podobné instituce prezentují, 

může být silně odlišný. NFA se skrze svou homepage ukazuje spíše jako ona v úvodu 

zmiňovaná „brick and mortar institution“, historicky pevná v základech, uznávaná a 

odvádějící poctivou odbornou práci, zároveň ale nepříliš ochotná vyjít vstříc širokému 

publiku v jeho touze s institucí komunikovat, být do ní zván a rozumět jí. Oproti tomu 

homepage Deutsches Filminstitutu přímo vyzývá, aby i neškolený čtenář/návštěvník 

webu o instituci zjistil co nejvíce, aby se začetl a v ideálním případě vypnul počítač a 
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navštívil instituci osobně. Stránka není historizující, nedává najevo nadřazenost 

instituce, zároveň ale není podbízivá a v žádném případě neurazí ani odborníky či ty, 

kteří zde hledají informace o odborné činnosti či minulosti Institutu. 

 

IV.III. Výskyt na webu 

Uvažuje-li se o prostoru internetu, není homepage jediný prostor, který může každý 

subjekt aktivně ovlivňovat. Ne každý uživatel vyhledá stránku instituce zadáním přesné 

webové adresy do příkazového řádku prohlížeče. Naopak, většina uživatelů – a 

především nových uživatelů, kteří nemají s institucí dosavadní zkušenosti – přichází 

k domovské stránce skrze webové vyhledavače, nejčastěji skrze Google. Způsob, jakým 

se web ve výsledcích vyhledávání zobrazí, se může jevit jako „shora daný“, i ten se ale 

dá ovlivnit a patří tak k podsložkám mediálního jednání.81 Důležité je nejen to, kde se 

výsledek vyhledávání zobrazí (hraje velkou roli, jestli je výsledek vyhledávání mezi 

prvními třemi možnostmi, které Google nabídne, nebo jestli uživatel musí scrollovat 

k patě stránky nebo dokonce hledat v dalších listech vyhledávání). Roli hraje i celkový 

dojem, který výsledek vyhledávání vytváří. Jinak působí, když se vyhledávaná 

homepage ocitne v sousedství článků z prestižních médií, nebo když je většina výsledků 

vyhledávání reklamního charakteru, sídlícího na neznámých – a tím pádem pochybných 

– webových stránkách. 

 Další, institucemi poměrně opomíjenou platformou, na níž je možno aktivně 

mediálně jednat a prezentovat se, jsou kolektivně vytvářené weby jako otevřená 

encyklopedie Wikipedie. Oblíbená univerzitní mantra zní „Wikipedie není vědecký 

zdroj“, archivy mají k akademické sféře velmi blízko a mnoho jejích principů přebírají. 

To však neplatí pro široké vrstvy (potenciálního) publika – zde se již Wikipedie plně 

etablovala a informace z ní bývají vnímány jako důvěryhodné. A podobně jako je široké 

webové publikum schopno poměrně spolehlivě identifikovat „dobrou“ a „špatnou“ 

webovou stránku, aniž by k tomuto hodnocení mělo jakékoliv odborné předpoklady, je 

schopné i vnímat, v jakém stavu je ta která stránka na Wikipedii. Pokud je stránka 

nekompletní, budou informace z ní brány s rezervou a nebude docházet k proklikům 

dále do struktury webu a ideálně na homepage instituce, které se stránka na Wikipedii 

                                                 
81Pro následující text není podstatný rozbor, jakým způsobem SEO (Search Engine Optimalization) 
funguje. Zájemce najde úvod do problematiky např. na podrobné stránce Wikipedie. Viz: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization [cit. 2014-5-8]. 
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věnuje. A naopak, pokud je stránka kompletní, obsahující relevantní a zajímavé 

informace, bude vnímána pozitivně i instituce, kterou popisuje. 

 Zadáme-li do vyhledavače82 výraz „Národní filmový archiv“, dostaneme výslednou 

homepage hned na prvním místě. Na druhém místě je odkaz na kontakty, umístěný také 

na homepage NFA. Třetí je odkaz na profil NFA na webu Ministerstva kultury ČR83, 

obsahující všeobecné informace o činnosti NFA, odkazy na web a především informace 

o „Oznamovací povinnosti k evidenci kinematografických děl“. Na čtvrtém místě je 

odkaz na Wikipedii, pátý a šestý link odkazuje shodně na profil NFA na filmarchives-

online.eu84 (jednou na českou, jednou na anglickou verzi). Prvních šest odkazů je tedy 

víceméně v pořádku, přestože dva linky odkazují na identické umístění, což je zbytečné 

– tímto způsobem jsou zablokovány dva nejlukrativnější sloty vyhledávání, které by 

mohly odkazovat např. na domovskou stránku kina Ponrepo, časopisu Iluminace nebo 

na jiný projekt, který je s činností NFA přímo spojen, má vlastní web a jehož 

zviditelnění by bylo pro NFA výhodné.  

 Další odkazy (stále z první stránky vyhledávání) jsou už problematičtější: jedná se 

o odkaz na portálu Firmy.cz85, následuje odborný text ze stránky Knihovna plus86, velmi 

podrobně popisující činnost knihovny NFA. Vyhledávání uzavírají odkazy na dva 

články z méně zajímavých zpravodajských portálů E1587 a Velká epocha88. 

Problematické jsou tyto odkazy především proto, že nejsou příliš aktuální, případně 

odkazují na duplikované informace. Odkaz na Firmy.cz je pro běžného uživatele 

zbytečný, protože vede k informacím, které jsou obsaženy ve vyšších výsledcích 

vyhledávání. Knihovnický text je sice aktuální, ale určený pouze odbornému publiku a 

                                                 
82Bylo pracováno výhradně s nejrozšířenějším vyhledávačem Google.com. Aby výsledky vyhledávání 
odpovídaly realitě nejběžnějšího uživatele, bylo heslo „Národní filmový archiv“ hledáno přes internetové 
připojení, poskytované českým providerem a přes stránky www.google.cz. Naopak výsledky pro heslo 
„Deutsches Filminstitut“ byly hledány přes internet, poskytovaný německým providerem a skrze 
www.google.de.  
83NFA na webu Ministerstva kultury: www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=514 [cit. 2014-4-9]. 
84NFA na filmarchives-online.eu: www.filmarchives-online.eu/partners-1/narodni-filmovy-archiv-nfa [cit. 
2014-4-9]. 
85NFA na Firmy.cz: www.firmy.cz/detail/481205-narodni-filmovy-archiv-praha-zizkov.html [cit. 2014-4-
9]. 
86JANÁSKOVÁ,  Pavla. Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky. Dostupné online: 
http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/janask.htm [cit. 2013-4-12]. 
87KÜTNER, Dušan. Filmový archiv spustí portál o české kinematografii, chystá i videopůjčovnu. Dostupné 
online: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/filmovy-archiv-spusti-portal-o-ceske-kinematografii-chysta-
i-videopujcovnu-1044784 [cit. 2013-4-12]. 
88DANKOVÁ, Zdeňka. Národní filmový archiv slaví 70 let své existence. 10 filmových perliček je zdarma 
online. Dostupné online: www.velkaepocha.sk/2013100321616/Narodni-filmovy-archiv-slavi-70-let-sve-
existence.-10-filmovych-perlicek-je-zdarma-online.html [cit 2014-4-12]. 
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pro průměrného čtenáře je spíše nezajímavý. Dva žurnalistické články jsou relativně 

aktuální89 a obsahují velmi zajímavé informace o činnosti NFA (oslava sedmdesáti let 

existence spojená se spoluprací s dokumentaristickým portálem DOC Alliance a 

s nabídkou nezpoplatněného Videa on Demand v článku prvním a plán na vybudování 

vlastní webové platformy ve článku druhém), proto je jejich výskyt nutné vnímat 

pozitivně. Podobné články by PR oddělení NFA mělo iniciovat pravidelně ve všech 

druzích médií, protože skrze ně se o činnosti (a mnohdy i existenci) Národního 

filmového archivu mohou dozvědět případní noví uživatelé. Podíváme-li se ale na další 

stránky vyhledávání, relevance odkazů spíše klesá, objevují se články staršího data 

(2012 popř. 2011) a odkazy, zmiňující NFA pouze sporadicky. 

 

Podíváme-li se na linky vyhledávání, které Google poskytne po zadání hesla „Deutsches 

Filminstitut“, dostaneme vyváženější výsledky. První odkaz je na homepage DIF, už 

zde je ale oproti odkazu na web NFA rozdíl: v případě DIF se hned ze stránky 

vyhledávání můžete dostat do jednotlivých nejnavštěvovanějších bodů stránky, např. na 

kontakty, na program kina a podobně. Tím se zvyšuje uživatelský komfort a šance, že 

návštěvník zůstane na stránkách delší dobu a především přijde do instituce i fyzicky. 

Následuje odkaz na článek o DIF na Wikipedii (podrobněji viz níže) a dva odkazy na 

Filmarchives-online.eu. Toto duplikované odkazování vyplývá z faktu, že DIF je hlavní 

zaštiťující organizací projektu, jeden odkaz tedy vede na stručný kontakt, druhý ma 

podrobnou stránku90, věnovanou historii a úkolům DIF. Dvojité odkazování na 

filmarchives-online.eu je tedy logičtější, než v případě NFA, přesto by se mu ale šlo 

vyhnout a slot nahradit zajímavějším odkazem. Následují dva odkazy, jejichž účelem je 

spíše informovat zájemce o knihovnické/archivní krajině Spolkové republiky Německo, 

jejíž je DIF nedílnou součástí, než propagace samotné instituce. Prvním je odkaz na web 

Netzwerk-mediatheken.de91, který shromažďuje německé paměťové instituce 

nejrůznějšího zaměření. Druhý odkaz je na web Goethe-Institutu92, kde jsou 

shromážděny základní informace o německých filmových archivech včetně odkazů na 

webové stránky. První stránku vyhledávání uzavírá odkaz na aktuální článek 

                                                 
89V době psaní textu uběhlo od jejich publikování zhruba půl roku. 
90DIF na webu Filmarchives-online.eu: www.filmarchives-online.eu/partner/deutsches-filminstitut-dif 
[cit. 2014-4-22]. 
91DIF na webu Netzwerk-mediatheken.de: www.netzwerk-mediatheken.de/html/zielsetzung/ziel.html [cit. 
2014-4-22]. 
92DIF na webu Goethe-Institutu: www.goethe.de/kue/flm/weg/weg/arc/dfi/deindex.htm [cit. 2014-4-22]. 
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Frankfurter Alllgemeine Zeitung (FAZ)93. FAZ jsou jedním z nejprestižnějších 

německých deníků a odkaz nabídne čtenáři rozsáhlý, dvoustránkový článek o filmové 

přehlídce, kterou DIF připravil v souvislosti se stoletým výročím zahájení první světové 

války.  

 Další stránka vyhledávání je pak směsicí odkazů na sociální sítě, odborné weby, 

výstavy a přehlídky, pořádané DIF a podobně. Čím dále se čtenář dostane od první 

stránky vyhledávání, tím více se smazává rozdíl mezi DIF a NFA. Při vyhledávání 

v Googlu se ale počítá především první stránka – a když uživatel dostane odpovídající 

výsledky, málokdy se obtěžuje proklikávat další výsledky vyhledávání, obzvláť pokud 

jde o tak všeobecné heslo, jakými jsou „Národní filmový archiv“ nebo „Deutsches 

Filminstitut“. Pohled na DIF na Googlu ukazuje, kterým směrem by se NFA mohl vydat 

(ačkoliv jeho první stránka vyhledávání není vyloženě špatná). 

 

Chybí ještě pohled na přítomnost obou archivů na Wikipedii. Článek, věnovaný NFA94, 

je jedním obecným odstavcem, ve kterém se střetávají informace o právní 

charakteristice instituce, její historii, pracovní náplni a přidružených projektech archivu. 

To může vést k tomu, že uživatel získá z instituce negativní dojem (ve smyslu myšlenky 

„NFA si nedá ani tolik práce, aby se pořádně prezentoval na Wikipedii, což je ta 

nejjednodušší možnost prezentace“). Z Wikipedie vedou odkazy pouze na domovskou 

stránku, stránku Ministerstva kultury a na Filmarchives-online.eu, které tuto negativně 

konotovanou myšlenku mohou ještě podpořit: weby Ministerstva kultury ani 

Filmarchives-online.eu jsou pro nepoučeného čtenáře spíše nezajímavé, problémy 

s domovsou stránkou NFA byly popsány v samostatné kapitole.  

 Srovnání wiki NFA s obdobnou stránkou DIF95 ukazuje, jak Wikipedii využívat 

efektivně. Článek o DIF je v rozsahu několika odstavců a tudíž je jen o málo delší, než 

v případě NFA – pro jeho vytvoření tak nebylo nutné investovat o mnoho více času 

a/nebo energie. Je členěn na pasáž „Geschichte“ (Historie), kde je nejen krátce popsána 

minulost DIF, ale jsou zde zmíněny i jednotlivé současné činnosti archivu včetně 

patřičných odkazů. Sekce „Weblinks“ pak zahrnuje všechny důležité linky, od 

                                                 
93MAGEL, EVA-MARIA. Krieg und Frieden in bewegten Bildern Dostupné online: 
www.faz.net/aktuell/rhein-main/deutsches-filminstitut-krieg-und-frieden-in-bewegten-bildern-
12765000.html [cit. 2013-4-12]. 
94NFA na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_filmov%C3%BD_archiv 
[cit. 2014-4-22]. 
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domovské stránky DIF, přes mezinárodní projekty (EFG), festivaly organizované 

institucí (Festival středo- a východoevropského filmu goEast96 a Mezinárodní festival 

dětského filmu Lucas97) až po odkazování na zastřešující archivní instituce (ACE - 

Association des Cinémathèques Européennes98). Takto strukturovaná stránka na 

Wikipedii velmi jednoduše zprostředkuje čtenáři, v jakém prostoru se archiv pohybuje, 

co je jeho hlavní náplní a jaká konkrétní část činnosti by mohla být zajímavá pro čtenáře 

osobně. Vše je doplněné jednoduchou možností prokliknutí se na patřičnou stránku, kde 

je možné dohledat bližší informace. Bonusem je pak fakt, že DIF má stránku i 

v angličtině. Ta je jen o málo stručnější, než původní stránka německá, a zachovává 

stejnou strukturu včetně linků na důležité projekty. DIF je tak na Wikipedii – na rozdíl 

od NFA, který má stránku jen v češtině – přítomný nejen pro „domácí“ publikum, ale i 

pro publikum mezinárodní. DIF tak pomocí jednoduchého nástroje, kterým je článek na 

Wikipedii, dokáže jak informovat o svých základních polích působnosti, tak posilovat 

svůj obraz profesionální a ověřené instituce. 

 

IV.IV. Sociální sítě a archivní činnost 

Pokud se uvažuje o komunikaci instituce s běžným, neodborným publikem, hrají 

v současnosti pravděpodobně nejdůležitější roli sociální sítě. Je takřka nemožné najít 

kulturní instituci, tvořící vlastní program pro veřejnost, která by zároveň neměla profil 

na Facebooku. Přes všechny námitky se z této sociální sítě stal nástroj, díky němuž 

mohou instituce velmi snadno komunikovat s širokou veřejností. Ta si na tento fakt 

zvykla natolik, že nepřítomnost určitého druhu institucí na Facebooku je vnímána 

minimálně jako podezřelá. Sociální sítě nemohou nahradit domovskou stránku99 ani jiné 

druhy komunikace díky tomu, že stále existuje široká skupina publika, která je 

principielně odmítá nebo minimálně nenavštěvuje. Zároveň se ale jedná o velmi funkční 

nástroj, nabízející nové modely komunikace s publikem. V Česku je nejdůležitější 

sociální sítí Facebook, proto se text této kapitoly zaměří na aktivitu archivů zde. 

 

                                                                                                                                               
95DIF na Wikipedii: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Filminstitut [cit. 2014-4-22]. 
96Homepage festivalu goEast: www.filmfestival-goeast.de [cit. 2014-4-22]. 
97Homepage festivalu Lucas: www.lucas-filmfestival.de [cit. 2014-4-22]. 
98Homepage ACE – Asociace evropských kinematék: www.ace-film.eu [cit. 2014-4-22]. 
99Vlastní domovská stránka dodává instituci či organizaci určitou vážnost. Nehledě na fakt, že spoléhat se 
pouze na Facebook může být velmi nebezpečné – cokoliv se na síť vloží, se stává jejím majetkem, 
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Národní filmový má vlastní facebookovou stránku100 poměrně krátkou dobu. Byla 

založena 11. 6. 2013, nicméně až do 3. 11. 2013 běžela paralelně se skupinou NFA101, 

což byla do té doby hlavní komunikační platforma NFA na Facebooku. Ta ale není 

z hlediska komunikace s publikem příliš vhodná. Už tento fakt je určitou výpovědí o 

stavu, v jakém se nacházely schopnosti NFA ve vztahu k sociálním sítím a komunikaci 

s publikem před příchodem nového ředitele na přelomu 2011 a 2012. Nicméně od svého 

založení profil funguje a po formální stránce je zde aktivita NFA v pořádku. V 

současnosti102 má 1109 fanoušků, což je téměř počet členů původní skupiny (1261), 

fanoušci navíc pomalým, ale vyrovnaným tempem stále přibývají. To je pro 

administrátora stránky jedním z ukazatelů toho, že stránku vede správným způsobem. 

Obsah je vyváženou kombinací odkazů na akce archivu, tematicky zajímavé 

události/projekty/instituce a články z médií, zmiňující NFA nebo se zabývající 

obsahově spřízněnými zprávami. Vše je doprovázeno vyváženým mixem obrázků 

(video až na výjimky chybí) tak, aby stránka nebyla nudná, ale ani aby nevznikal dojem 

bulvárnosti. Odpovídající je i frekvence postování. To vše odměněňuje publikum tím, že 

posty mají v průměru kolem dvaceti like a málokdy se dostanou pod deset. To je pro 

stránku podobné velikosti a zaměření lichotivý výsledek. Na Facebooku je k nalezení i 

stránka archivního kina Ponrepo103, která má 3651x like104. Nachází se zde výhradně 

obsah, související s programem kina a mající průměrně kolem deseti like na příspěvek. 

Obě dvě stránky je tedy možné považovat za dobře vedené a úspěšné.  

 Velký problém Facebooku a počítání fanoušků a like ale spočívá v tom, že nelze 

z absolutních čísel jednoduše odvodit korelaci s kvalitou obsahu – počty like svědčí 

především o početné skupině lidí, kteří jsou sympatizanty NFA a Ponrepa, činnost obou 

institucí dlouhodobě sledují a vyhovuje jim, jak obě instituce na sítích komunikují, 

případně to, jaký program nabízejí. Podíváme-li se například do minulosti 

facebookového profilu kina Ponrepo (založen 27. 1. 2010), můžeme směrem 

k současnosti bezesporu sledovat stále kvalitnější práci administrátora profilu. Ta se 

projevuje v práci s fotografií či vizuálními materiály obecně (fotografie jsou po roce 

2011 voleny tak, aby kompozičně odpovídaly facebookovému rozhraní, nejsou již 

                                                                                                                                               
příklady z poslední doby také ukazují, že nechat smazat či zablokovat stránku na Facebooku nemusí být 
zas tak náročné. Poté dochází nejen ke ztrátě vložených dat, ale především cenných kontaktů. 
100NFA na Facebooku: www.facebook.com/NFA.CZ [cit. 2014-4-22]. 
101Skupina NFA na Facebooku: www.facebook.com/groups/147843538662309 [cit. 2014-4-22]. 
102Ověřeno k 13.4.2014. 
103Kino Ponrepo na Facebooku: www.facebook.com/kinoponrepo [cit. 2014-4-22]. 
104Ověřeno k 13.4.2014. 
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používány výhradně černobílé fotografie apod.), v lepším zacházení s textovou částí 

příspěvků (formulování zajímavějších textů než jednoduché, ale nezajímavé „Program 

kina Ponrepo na další měsíc najdete v přiloženém odkazu“), a v promyšlenějším 

kombinování textu, obrazu a videa všeobecně. Stránka v průběhu let získává stále nové 

fanoušky, zvyšuje se i počet like, které získávají jednotlivé příspěvky. Fungující 

facebookový profil ale ještě nic neříká o faktickém fungování propagované instituce. 

Nejjednodušší sledovatelný kontrolní parametr můžeme nalézt ve výročních zprávách 

NFA: jedná se o průměrnou návštěvnost archivního kina Ponrepo. A ta se za období 

2010-2013 změnila jen málo: v roce 2010 přišlo na promítání do Ponrepa průměrně 

25,5105 diváků, o rok později 29106, v roce 2012 to bylo 27,5107 a konečně v roce 2013 

byla průměrná návštěvnost 26108 diváků. Z těchto čísel je zřejmé, že v roce, kdy byla 

práce kina na sociálních sítích nejsilnější, byl zároveň velmi slabý divácký průměr. 

 Z tohoto jednoduchého srovnání vyplývá, že vazby mezi virtuálním a reálným 

světem jsou komplikovanější a že i když se jedno objektivně zlepšuje (přítomnost a 

práce Ponrepa na Facebooku), nemusí to ještě mít plánovaný dopad (vyšší návštěvnost 

kina). Pro diváka je téměř vždy zásadní obsah programu, který instituce nabízí. Je-li 

nabízený obsah určený uzavřené skupině uživatel, případně pokud má většinový 

divák/čtenář/konzument pocit, že program není určen jemu, je velmi těžké program 

„prodávat“ – ani sebelepší reklama či komunikační a propagační strategie nezaručuje, že 

na akci přijde víc účastníků. A naopak, pokud instituce dlouhodobě nabízí silný 

program, má většinou stabilní publikum, které „si akci najde“ i bez velkých investic do 

PR. Pokud se ale instituce se silným programem rozhodne do PR přesto investovat, je 

velmi pravděpodobné, že dojde k poměrně strmému nárůstu diváků. Srovnání 

fungujícího facebookového profilu Ponrepa a nekolísajících, relativně nízkých 

diváckých čísel tedy naznačuje, že problém se nemusí nacházet ani tak na straně chybné 

či slabé komunikační strategie, ale spíše v obsahové stránce kina či celého NFA. A 

podobně, jako je kvalitní program důležitý pro kino, tak je nezastupitelný i pro celý 

                                                 
105Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2010. Praha: Národní filmový archiv 2010. 
Dostupné online: www.nfa.cz/res/data/011/001546.pdf [cit. 2014-4-22]. S. 16. 
106Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2011. Praha: Národní filmový archiv 2011. 
Dostupné online: www.nfa.cz/res/data/014/001871.pdf [cit. 2014-4-22]. S. 16. 
107Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2012. Praha: Národní filmový archiv 2012. 
Dostupné online: www.nfa.cz/res/data/015/002000.pdf [cit. 2014-4-22]. S. 17. 
108Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2013. Praha: Národní filmový archiv 2013. 
Dostupné online: www.nfa.cz/res/data/017/002150.pdf [cit. 2014-4-22]. S. 18. 
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NFA – kvalitní mediální komunikace pak tento fakt může podtrhnout a přilákat nové 

diváky a zájemce ze strany zatím neoslovené veřejnosti. 

 

Podíváme-li se na práci se sociálními sítěmi v případě DIF, musíme se opět zabývat 

dvěma profily. Jeden patří přímo Deutsches Filminstitut (761 like109), druhý pak 

Deutsches Filmmuseum (5154 like110). Profil DIF přináší aktuální informace ze světa 

(nejen) německého filmu, není orientovaný na „archivní“ obsahy tak vyhraněně, jako je 

tomu u NFA. Hlavní účel je ale velmi podobný jako u českého archivu: propagace akcí 

DIF nebo spřízněného muzea, ty se na profilu objevují nejčastěji. Správa profilu je ale 

zkostnatělejší, než je tomu v případě NFA – práce s textem, vizuálními prvky či videem 

není příliš nápaditá, nejvíce asi zaujme pro Facebook netypická nepravidelnost a velké 

rozestupy mezi jednotlivými příspěvky.111 To může vypovídat jak o práci administrátora 

stránky, tak o tom, jakou důležitost DIF připisuje tomuto komunikačnímu kanálu. Přesto 

je však možné tvrdit, že činnost NFA je na Facebooku silnější, než v případě DIF.  

 Stránka Deutsches Filmmuseum je pravým opakem – vedená s velkou pravidelností 

a pečlivostí zajišťuje informace pro více než pět tisíc fanoušků. Ti zde najdou 

především akce muzea: program kina, účast DIF a/nebo muzea na výstavách, 

spolupráce s festivaly... Pohled na tento profil odhaluje jeden z možných důvodů výše 

popsané strohosti a nepravidelnosti profilu DIF – je pravděpodobné, že administrátoři 

nechtějí drobit pozornost publika a připravovat se o síly na dvou frontách zároveň. Proto 

zvolili jako hlavní komunikační platformu na Facebooku profil Deutsches Filmmuseum, 

které má svou činností a programem blíže k neodbornému publiku. Letmý pohled na 

obsah, který je skrze profil komunikován, odhalí dva zásadní rozdíly od profilů 

NFA/Ponrepa. Zaprvé, program kina je mnohem víc orientován na současný film, 

nechybí produkce z nultých let 21. století ani odkazy na recenze nejnovějších 

německých filmů. A zadruhé, profil Deutsches Filmmuseum ukazuje, že tato instituce 

pravidelně a intenzivně spolupracuje s dalšími subjekty, ať už se jedná o filmové 

přehlídky a festivaly nebo další muzea a jiné výstavní instituce. Oba dva příklady 

bychom v rámci NFA a spřízněných institucí hledali spíše obtížně: program kina je 

                                                 
109Ověřeno k datu 19. 4. 2014. 
110Ověřeno k datu 19. 4. 2014. 
111Poslední příspěvek je z 28. 2. 2014 a je tedy starší než jeden a půl měsíce, což je pro facebookové 
rozhraní téměř věčnost [cit. 2014-4-22]. 
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téměř výhradně věnován archivním snímkům v ortodoxním slova smyslu a spolupráce 

NFA s dalšími subjekty je spíše záležitostí výročních zpráv, než divácké reality. 

 

IV.V. Jak prodat archiv – práce se žurnalisty a archivní témata v médiích 

Doposud se text zabýval možnostmi mediální komunikace, které jsou cele v rukou 

instituce a jejích schopností pro využití dané platformy. V případě Facebooku a 

sociálních sítí pak přibyl faktor aktivnějšího a náročnějšího publika, stále zde ale 

figuruje instituce jako hlavní producent obsahu, který může stoprocentně ovlivnit a 

určit, jaké zprávy chce vyslat do světa a co naopak má zůstat skryto. V případě 

tradičních médií (televize, tisk, rozhlas) je však situace nastavená jinak: o tom, co se 

bude vysílat popř. bude otištěno rozhoduje vnější subjekt. To ale neznamená, že takto 

nastavená situace je definitivní a že kulturní instituce zde musí vystupovat pouze 

pasivně. Je veřejným tajemstvím, že největší devizou špičkového PR managera jsou 

kvalitní kontakty na žurnalisty a schopnost přimět je k psaní o tom, co PR manager 

považuje za důležité. Existují ale i méně problematické a snáze měřitelné nástroje, 

způsobující, že se zvýší pravděpodobnost otištění či vysílání vybraného obsahu – 

například tiskové zprávy a tiskové konference, uzavřené filmové projekce pro žurnalisty 

a podobně. Jak vypadá práce filmových archivů s novináři a jaká archivní témata se 

dostávají do klasických médií? 

 

Otevře-li novinář domovskou stránku Národního filmového archivu, bude při hledání 

zavedeného odkazu „pro média“, „tisk“ či podobně neúspěšný. Na stránce se nachází 

odkaz na „Sekci veřejných vztahů“, kde je k dohledání kontakt na ředitele sekce Aleše 

Rumpela, ale ani jediná tisková zpráva. Pokud zájemce zadá heslo „tisková zpráva“ do 

interního vyhledavače webem NFA, dostane zarážející výsledek: na celém webu NFA 

jsou k dohledání celkem dvě (!) tiskové zprávy, obě přitom byly zveřejněny se zhruba 

měsíčním rozestupem a obě se týkají prvního restaurovaného filmu Marketa 

Lazarová.112 Z toho vyplývá, že NFA neposkytuje novinářům žádný servis, který 

(nejen) v kulturní oblasti patří k naprostému standardu. Zvláštní je, že tiskové zprávy 

neexistují (nebo nejsou k dohledání) ani u dalších projektů digitalizace filmů, které tvoří 

vlajkové lodě archivní činnosti posledních let. 

                                                 
112Odkaz na obě TZ viz web NFA: www.nfa.cz/press-kit.html [cit. 2014-4-22]. 
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 Zde by bylo vhodné udělat malou odbočku na stránku nadace České bijáky113, která 

je soukromým subjektem a hlavním partnerem digitalizace filmů. Web je jasně 

strukturovaný, graficky zajímavě řešený, podávající neinformovanému návštěvníkovi 

dostatečně informací o celém projektu. Kromě toho nabízí samostatnou „mediální“ 

sekci, tzv. press room. Zde je k nalezení výběr materiálů pro média (tiskové zprávy, ale 

i výběr fotografií či záběrů z restaurovaných filmů), tzn. DIF poskytuje žurnalistům 

servis, který maximalizuje možnost zveřejnění článku a zároveň ulehčí žurnalistům 

práci. Dále je zde možné dohledat i výběr zpráv z médií, které se tématem digitalizace 

zabývají. Proto není přehnané říci, že většinu „mediální práce“, týkající se digitalizace, 

nechává NFA na svém partnerovi, nadaci České bijáky. Na základě tiskových zpráv, 

které ale NFA pravděpodobně nemá příliš možnost ovlivnit, se archiv dostává se do 

médií, aniž by se o to zásadnějším způsobem zasadil. Tato strategie se může zdát 

výhodná, ale pouze z krátkodobého hlediska. Z hlediska dlouhodobého se situace může 

otočit proti NFA: pokud České bijáky zaniknou, nebude mít NFA know-how, které 

dostávalo archivní témata do médií. Pozornému čtenáři zároveň nemůže uniknout, že 

role NFA je v tiskových zprávách zmiňována spíše okrajově, konkrétní formulace se 

omezují na holé věty tipu „Národní filmový archiv pro restaurování Všech dobrých 

rodáků podnikl historický výzkum“114 nebo „Je dobře, že díky spolupráci s Nadací 

české bijáky a MFF Karlovy Vary můžeme zpřístupňovat klasická díla české 

kinematografie v nejvyšší dosažitelné kvalitě, [doplňuje ředitel NFA Michal 

Bregant]”.115 Takovéto informace jsou poměrně vágní a nepoučenému čtenáři příliš o 

roli NFA neřeknou. Celá situace tedy trochu připomíná problém, popisovaný v případě 

umístění loga Českých bijáků na stránce NFA – obojí přináší drobné náznaky, že 

spolupráce obou partnerů neprobíhá úplně optimálním způsobem. 

 Jen o málo lepší servis pro žurnalisty nalezne zájemce na webu kina Ponrepo. Zde 

je již k nalezení odkaz „Média a press“, kde se nacházejí tiskové zprávy ke stažení.116 

To je ve srovnání s webem NFA jistě krok správným směrem. Podíváme-li se ale na 

                                                 
113Homepage viz: www.bijaky.cz [cit. 2014-4-22]. 
114Ostře sledované vlaky od Jiřího Menzela budou digitálně zrestaurovány (tisková zpráva, 9.12.2013. 
Dostupné online: 
www.bijaky.cz/files/uploads/Download/1/131209_TZ_Ostře%20sledované%20vlaky%20budou%20digit
álně%20zrestaurovány.doc [cit. 2014-3-22]. 
115Projekt 100 vyvrcholí na LFŠ Uherské Hradiště uvedením digitalizované verze filmu Všichni dobří 
rodáci za účasti Vojtěcha Jasného (tisková zpráva, 9.12.2013). Dostupné online: 
www.bijaky.cz/files/uploads/Download/1/Projekt_100_vyvrcholí_na_LFŠ_Uherské_Hradiště.doc [cit. 
2013-4-29]. 
116“Média a press“ sekce kina Ponrepo viz www.bio-ponrepo.cz/media-a-press.html [cit. 2014-4-22]. 
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jednotlivé texty a jejich dataci blíže, vyjdou na jevo zásadní nedostatky: část textů jsou 

spíše tiskové podklady pro reklamní materiály a letáky (Přehlídka Jiřího Krejčíka, 

Evropské westerny a easterny), než klasické tiskové zprávy, chybí jednotný styl nebo i 

formát souborů. To vše by šlo snadno prominout, hlavním problémem ale zůstává, že 

tiskové zprávy jsou zveřejňovány nepravidelně a neinformují důsledně o každé akci, 

která se v Ponrepu odehrává. Při pohledu na sekci „Média a press“ může zájemce lehce 

nabýt dojmu, že v Ponrepu v letech 2012 (nejstarší tisková zpráva) až 2014 odehrálo 

celkem deset (!) přehlídek, festivalů nebo medailonů, hodných bližší pozornosti – a to 

není pro programové kino Národního filmového archivu příliš dobrá vizitka. 

 

Výsledky práce NFA se žurnalisty vychází najevo ještě silněji při pohledu na obdobnou 

činnost Deutsches Filminstitut. Sekce „Presse“ se nachází hned v záhlaví stránky, vedle 

kontaktů a tedy na místě, kde ji každý zkušenější uživatel webu očekává. Dále je 

členěna na podsekce „tiskové fotografie“ a „tiskové zprávy a mapy“ s důležitou 

poznámkou, že ke každé akci (výstavě, programu kina apod.) existují i dodatečné 

doprovodné materiály, o které se žurnalisti můžou přihlásit. Kontakt na PR-oddělení je 

samozřejmostí. Otevře-li zájemce sekci tiskových zpráv, dostane se mu úctyhodného 

seznamu, jehož začátek leží v roce 2011 (znovuotevření Dt. Filmmuseum) a kde je 

možné nalézt v průměru více než deset tiskových zpráv měsíčně. Již na základě 

přehledu tiskových zpráv je možné udělat si základní obrázek o bohatosti programu DIF 

a Dt. Filmmuseum (tiskové zprávy se vztahují k činnosti obou spřízněných institucí a 

jsou i k nalezení na jedné společné stránce). Tiskové zprávy mají navíc jednotnou 

strukturu i jazyk, což je další z elementů, usnadňující žurnalistům práci. V neposlední 

řadě je třeba zmínit i to, že tiskové zprávy nevychází jen k akcím, které se konat budou, 

ale výběrově i k akcím již proběhlým – i takové zprávy mají šanci dostat se do médií. 

Tiskový servis DIF je tedy možné označit za plně profesionální, což usnadňuje přístup 

„archivních“ témat do zavedených médií. 

 

Následující pasáž je analýzou „archivních“ témat, která se skutečně dostala do médií. 

Cílem není komplexní analýza všech článků ze všech médií, ale spíše výběrový pohled 

na to, která témata média zaujala natolik, aby došlo k zveřejnění konkrétní zprávy. Na 

základě takto identifikovaných témat bude odvozen obraz, který NFA v českém 

mediálním prostředí vzbuzuje a který z velké části utváří vnímání NFA širokou 
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veřejností. Vybraná média jsou zástupci tří hlavních mediálních kanálů: televize, tisku a 

rozhlasu. V případě TV a rozhlasu byla zvolena veřejnoprávní média (Česká televize 

potažmo Český rozhlas), v případě deníku byla zvolena MF Dnes jako dlouhodobě 

druhý nejčtenější titul na českém trhu117, který na rozdíl od nejčtenějšího Blesku není 

neodborným publikem vnímán jako bulvární deník. Rešerše se zabývala obdobím 

posledních dvou let, tzn. rozmezím leden 2012 až leden 2014, a byla provedena za 

pomoci madiálního archivu Newton Media Search. 

 V třech hlavních kanálech České televize (ČT1, ČT2 a ČT24) bylo v daném období 

zveřejněno 31 zpráv, obsahující klíčové heslo „Národní filmový archiv“.118 Více než 40 

% z tohoto počtu (13 zpráv) ale lze označit za obsahově irelevantní – NFA je zmíněn 

jedním slovem v souvislosti s nálezy historických filmů, s konáním festivalů, na něž 

zapůjčil tu či onu filmovou kopii, nebo v reportáži promlouvá (většinou jednou stručnou 

větou) odborník z archivu. Takovéto reportáže nelze brát z hlediska mediální 

komunikace NFA za relevantní, protože instituce v nich stojí naprosto mimo centrum 

pozornosti. Sedm zpráv (22 %) se týká konkrétního programu NFA. To je již konkrétní 

výsledek mediální a programové činnosti NFA. Zdánlivě slušných 22 % je ale 

zavádějících, protože se jedná pouze o tři konkrétní části programu: jedna zpráva je 

věnována přehlídce westernů a easternů v Ponrepu119, čtyři zprávy se zabývají 

nacistickou propagandou ve filmu a výstavou Pravda a lež, kterou NFA připravilo 

společně s Židovským muzeem v Praze.120 Poslední dvě programové zprávy jsou 

věnovány digitalizaci Menzelova snímku Ostře sledované vlaky a jeho uvedení na 

karlovarském filmovém festivalu.121 Poslední větší rozpoznatelný cluster (5 zpráv 

potažmo 31 %) se zabývá reorganizací a plánovaným stěhováním NFA, které je 

nejčastěji zmiňováno v souvislosti s kauzou Nákladové nádraží Žižkov (dále jen NNŽ) a 

voláním odborné veřejnosti po tom, že NFA by se neměl přesouvat z centra 

                                                 
117Informace o čtenosti viz Unie vydavatelů, dostupné online: 
www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/ctenost_deniku/239-deniky_celostatni [cit. 2014-
4-22]. 
118Kompletní výsledek vyhledávání viz Příloha č. 1, fulltext byl zachován pouze u relevantních zpráv. 
119Viz Příloha 1: Ponrepo: přehlídka westernových filmů. 
120Viz Příloha 1: Nacistická propaganda ve filmu, Pravda a lež o Terezíně, Ukázky nacistických filmů 
(2x). 
121Viz Příloha 1: Digitálně zrestaurované Ostře sledované vlaky a Ostřeji sledované vlaky.  
Zde je navíc role NFA zmiňována opět velmi okrajově a v celé reportáži se archivu dostává jen minimum 
prostoru, přesto byly obě zprávy zařazeny do relevantních z hlediska mediální komunikace, protože se pro 
NFA jedná o důležitý projekt. 
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metropole.122 Z hlediska mediální komunikace je třeba tento tematický cluster vnímat 

jako pozitivní, přestože je spíše dílem iniciativy ředitele NFA Breganta, než PR 

oddělení celého NFA. Přesto se ale NFA díky kauze NNŽ dostává do hledáčku širší 

veřejnosti a díky osobnosti aktivního ředitele působí na nezasvěceného diváka jako 

instituce činná a ambiciózní ve svých cílech. Zbylé zprávy jsou spíše technického 

charakteru a zabývají se důležitými – ale pro neodborného diváka okrajovými – 

otázkami financování, digitalizace a správy filmových práv. 

 Pohled na mediální výstup na šesti celorepublikových kanálech Českého 

rozhlasu123 přináší překvapivý výsledek: klíčový výraz „Národní filmový archiv“ se 

objevuje pouze v jedenácti zprávách.124 Z těchto jedenácti zpráv jich je navíc celá 

polovina (šest zpráv) obsahově nerelevantních, tři se týkají rekonstrukce NNŽ a 

možného stěhování NFA na toto místo a archiv také zmiňují velmi vágně. Pouze jedna 

zpráva je úzce spjata s programovou činností NFA pro široké publikum.125 Velký 

rozhovor o digitalizaci filmů126 je veden se dvěma členy nadace České bijáky. NFA je 

zde několikrát zmíněn jako důležitý partner a je chválena jeho práce, jeho zástupce 

v rozhovoru ale chybí – především v technických otázkách, spojených s digitalizací, oba 

tázaní trochu pokulhávají. 

 Posledním zkoumaným médiem je deník MF Dnes. Zde se objevilo v rozmezí 1. 1. 

2012 – 1. 1. 2014 celkem čtyřicet pět zpráv, zmiňujících NFA.127 Tento vysoký počet 

v sobě ale zahrnuje většinu zpráv irelevantních (37 zpráv potažmo 80 %), zmiňujících 

NFA pouze v rovině stručné citace a bez návaznosti na programovou činnost archivu. 

Programu se věnují pouze čtyři zprávy: dvakrát se zabývají digitalizací Všech dobrých 

rodáků128 Vojtěcha Jasného, jedna zpráva zmiňuje publikaci NFA věnovanou 

animovanému filmu129 a poslední zpráva se velmi stručně věnuje filmové přehlídce 

                                                 
122Pro získání základního přehledu viz Petice za NFA v centru metropole. Dostupné online: 
www.petice24.com/petice_za_narodni_filmovy_archiv_v_centru_metropole [cit. 2013-4-29] a článek 
Žižkovské nádraží se stane kulturním centrem. Dostupné online: 
www.ceskatelevize.cz:8008/ct24/regiony/269812-zizkovske-nadrazi-se-stane-kulturnim-centrem [cit. 
2013-4-29]. 
123Čro 6, Čro 7 – Praha, Čro Dvojka, Čro Plus, Čro Radio Česko a Čro Radiožurnál. 
124Kompletní výsledek vyhledávání viz Příloha č. 2, fulltext byl zachován pouze u relevantních zpráv. 
125Viz Příloha 2: V Židovském muzeu startuje výstava Pravda a lež, filmování v ghettu Terezín 1942-45. 
126Viz Příloha 2: Digitalizace filmů. 
127Kompletní výsledek vyhledávání viz Příloha č. 3, fulltext byl zachován pouze u relevantních zpráv. 
128Viz Příloha 3: Digitální Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného jsou tu a Všichni dobří rodáci prošli 
očistou políčko po políčku. 
129Viz Příloha 3: Kniha i DVD se věnují animovanému filmu. 
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evropských westernů a easternů v Ponrepu.130 Stejný počet zpráv (4) je věnován „kauze 

NNŽ“ a možnému stěhování NFA.131 

 Pohled na mediální výskyt NFA potvrzuje tezi, že slabý servis, který archiv 

poskytuje žurnalistům, může vyústit v nezájem médií o činnost archivu. Z programové 

činnosti se nejčastěji do médií dostala přehlídka evropských westernů a easternů. To je 

jednak mediálně lákavé téma, které má potenciál zaujmout i široké publikum (tzn. je 

větší šance, že bude zveřejněno), zároveň se ale jedná o jednu z mála programových 

sekcí, ke kterému existuje tisková zpráva (která pravděpodobně byla rozeslána 

mailinglistu relevantních médií, která si jí tudíž včas všimla a mohla informaci o 

přehlídce vypustit před jejím konáním). Zprávy, kdy NFA byl zmiňován jedním slovem 

jako partner festivalu/výstavy a jeho role nebyla blíže specifikována, neslouží 

k zviditelnění archivu a byly tudíž identifikovány jako zprávy irelevantní. Takových 

zpráv je většina. Posledním tematickým clusterem je skupina zpráv, zabývající se 

stěhováním archivu a „kauzou NNŽ“. Jak již bylo napsáno výše, tyto zprávy poutají 

k NFA pozornost širokého publika, NFA se navíc objeví v téměř každé mediální zprávě, 

která se kauzy NNŽ dotýká. To je dílem konzistentní činnosti ředitele Breganta, 

kterému se úspěšně daří využít příležitosti a „téma NFA“ dostat do médií skrze 

neprogramovou činnost. S činností tiskového/PR oddělení samotného archivu však tyto 

aktivity souvisí málo nebo vůbec. 

 

„Archivní“ témata, dostávající se do médií díky mediální práci Deutsches Filminstitut, 

může odhalit obdobná stručná analýza. Aby srovnání bylo odpovídající, zabývá se text 

mediálními výstupy, které se objevily v Hessischer Rundfunk, německém 

veřejnoprávním programu, který produkuje jak televizní, tak rozhlasové vysílání. 

Z tištěných médií byl vybrán prestižní celostátní deník FAZ (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung). 

 Výsledky rešerše, která se zabývala obdobným časovým obdobím, jako v případě 

NFA, a byla provedena skrze vyhledávací systémy na domovských stránkách 

jednotlivých médií, jsou překvapující: Skrze stránky Hessischer Rundfunk lze najít 

pouze pět zpráv, věnujících se DIF, na webu FAZ pak lze najít pouze dvě obdobné 

                                                 
130Viz Příloha 3: Krátce. 
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zprávy v daném časovém období. Celkem sedm zpráv se vždy věnuje programu, který 

instituce připravila, což je jistě pozitivní zjištění, celkové číslo je ale velmi nízké. Tato 

zprvu zarážející situace se ale dá pravděpodobně vysvětlit přísnou vnitroinstitucionální 

politikou jednotlivých médií, která redaktorům zakazuje účelově zviditelňovat 

jednotlivé instituce.132 Pokud totiž hledáme podle jiných klíčových slov, dostaneme 

zajímavější výsledky: hlavní festival goEast, který organizuje DIF, je ve FAZ i 

v Hessischer Rundfunk zmiňován pravidelně. Stejně tak se objevily články o probíhající 

výstavě „Fassbinder – Jetzt. Film und Videokunst“ a o dalších projektech DIF (např. 

Lichter-Filmfest, LUCAS Internationales Kinderfilmfestival apod.). Proto není 

přehnané tvrdit, že mediální komunikace a služby, které DIF poskytuje žurnalistům a 

které byly analyzovány výše, fungují dobře. Díky přísné vnitroinstitucionální politice je 

ale obížnější zjistit jejich dopad a absolutní čísla, než je tomu v případě Národního 

filmového archivu.133 

 

IV.VI. NFA: příležitosti a hrozby  

Poslední část textu vychází z rešerší a rozhovorů, které byly vedeny v přípravné fázi 

práce a o jejichž správnosti se autor přesvědčil při bližším pohledu na fungování 

referenční instituce Deutsches Filminstitut. Jednotlivé body souvisí s mediálním 

jednáním pouze nepřímo, přesto ale mohou silně ovlivnit jeho úspěšnost. V souvislosti 

s mediálním jednáním byly identifikovány jako stěžejní především následující body: 

                                                                                                                                               
131Viz Příloha 3: Úřad žádá novou studii, nádraží tak bude chátrat dál, Z „ocelového města“ lázně. Jak 
vrátit život zrušeným nádražím?,Nákladové nádraží uschová 150 tisíc kilometrů filmu a Nechte Národní 
filmový archiv v centru města, žádá petice. 
132Zde se jedná o pouhou tezi, podpořenou osobní zkušeností autora: při organizování promítání němého 
filmu Pražský student při příležitosti sta let od natočení snímku došlo k podobné situaci. Česká televize se 
na základě tiskové zprávy ozvala s žádostí o reportáž. Od organizátora (Goethe-Insitut) dostala 
ukázkovou stopáž, kterou bylo možné použít v reportáži, organizátor také zajistil dva odborníky (jeden 
z nich byl z NFA, který se tak symptomaticky dostal do hlavních zpráv na základě cizí mediální práce). 
Bylo ale striktně odmítnuto zmínit v reportáži organizátora s odůvodněním, že veřejnoprávní médium 
nemůže instituci dělat reklamu. Autor předpokládá, že v případě německých médií a činnosti DIF dochází 
k obdobné situaci, neexistuje ale nástroj, jak tento fakt zjistit přímo. Správnosti teze ale napovídá fakt, že 
jednotlivá archivní témata se do médií dostávají pravidelně. 
Popisovaná reportáž ČT viz: První horory slaví sto let, dnešní divák se u nich spíše pobaví. Dostupné 
online: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/254853-prvni-horory-slavi-sto-let-dnesni-divak-se-u-nich-
spise-pobavi/?mobileRedirect=off [cit. 2014-5-8]. 
133Aby analýza byla vyčerpávající, musel by zájemce vyhledat klíčová slova každé zveřejněné tiskové 
zprávy DIF z daného časového období a poté projít všechny konkrétní články, které by vyhledavač 
přinesl. Na základě toho by se rozhodl, zda ten či onen článek tematicky souvisí s prací DIF a byl 
(pravděpodobně) zveřejněn na základě tiskové zprávy. Teprve celková suma takto vybraných článků by 
dala konkrétní obraz dopadu mediální komunikace DIF. Protože pro tento text nejsou tato absolutní čísla 
nijak zásadní, byla provedena pouze bodová zkouška, která odhalila, že vybraná témata se do médií 
dostávají, aniž by byl doslovně zmiňován DIF. 
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program NFA potažmo Ponrepa, spolupráce soukromých subjektů s NFA, plán na 

vytvoření rozsáhlého portálu českého filmu, plán na vytvoření vlastní služby VoD, 

mediální komunikace provázející vizuální přerod NFA. Následující odstavce vychází 

především z autorových „field notes“,  které nashromáždil za více než dva roky, po 

které se tématem zabýval. 

 Každá instituce v kulturní sféře (a nejen zde) musí před tím, než zvolí vhodnou 

mediální strategii, uvažovat o svém poslání, o tom, co a komu chce nabízet. Teprve 

poté, co je vyřešena programová část, lze řešit strategii mediální komunikace. Přestože 

bychom se v PR a marketingových příručkách nejspíše dočetli, že prodat lze všechno, je 

autor textu přesvědčen o tom, že programová část práce stojí nad částí mediální: je 

velmi vhodné nejdřív vyřešit program, a teprve poté se snažit najít optimální mediální 

platformu, skrze kterou se široké publikum o tomto programu dozví. V případě 

Národního filmového archivu je ale programová stránka134 poměrně nejasná, což 

ukázala i analýza jednotlivých částí mediální komunikace. NFA je přitom institucí 

s velkým potenciálem vytvářet kvalitní program pro široké publikum. Při pohledu 

zvenčí se ale zdá, že dochází pouze k jednotlivým drobným akcím, jako příklad je 

možné uvézt filmy doprovázené živou hudbou (projekt začal roku 2012 a nepravidelně 

pokračuje dodnes) nebo poměrně čerstvě založená filmová promítání pro rodiče s dětmi. 

To jsou vítaná oživení programu, která mohou přivézt nové publikum. Při pohledu 

z většího odstupu je ale stále patrné, že chybí celková koncepce směřování instituce 

vůči široké neodborné veřejnosti. Přitom oblastí, které dovolují práci s publikem, je celá 

řada. V prvním plánu by měla být přehodnocena funkce kina Ponrepo, které je 

dlouhodobě kritizováno za nepříliš originální program.135 Je faktem, že konkurence 

programových kin v Praze je silná, to by ale neměl být důvod k rezignaci NFA na 

oživení vlastní nabídky. Kromě pouštění novějších filmů a silnější dramaturgie je 

dobrou strategií i silnější zapojení kina do festivalové krajiny, která je v Praze a v ČR 

všeobecně na poli filmu až přebujelá. To může do kina přivézt zcela nové diváky, kteří 

se mohou na základě kvalitního nefestivalového programu do kina pravidelně vracet, o 

což by měl NFA usilovat. Dalším potenciálním programovým bodem, zvyšujícím 

                                                 
134Uvažujeme stále o programu pro široké a neodborné publikum. V případě odborné činnosti, která se 
v podstatě také dá zařadit do „programové“ sekce, je Národní filmový archiv dlouhodobě a na 
mezinárodní úrovni identifikován jako špičková instituce. 
135Naposledy např. in KOSNAR, Ondřej. Herbář archivní rozpačitosti: Umí se NFA otevřít veřejnosti? 
Dostupné online: www.indiefilm.cz/2014/01/24/herbar-archivni-rozpacitosti-umi-se-nfa-otevrit-
verejnosti/ [cit. 20134-12]. 
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atraktivitu archivu, je organizace vlastního festivalu – je vlastně s podivem, že instituce 

s tak dlouhou historií žádný festival neorganizuje. Realizace takového projektu nyní 

bude extrémně obtížná díky výše zmíněnému festivalovému přetlaku, který Česká 

republika zažívá. Opět by se nabízela možnost inspirace v činnosti DIF: např. festival 

dětského filmu v Praze doposud chybí a mohl by být onou dírou na trhu, kterou by NFA 

mohl využít a zaplnit. A v neposlední řadě jsou to „nefilmové“ projekty, kterých se ze 

strany NFA veřejnosti dlouhodobě nedostává. Ve výročních zprávách lze sice každý rok 

dohledat spolupráci s několika výstavami, tak ale probíhá na bázi zápůjček. Vlastní 

výstavy, kde by NFA figuroval jako jeden z hlavních organizátorů (např. o zanikající 

filmové technice ve spolupráci s Národním technickým muzeem či podobně) nejsou 

běžné. Zdá se, že program archivu pro širokou veřejnost vzniká bez dlouhodobější 

koncepce, což se následně promítá i do rozpačitého mediálního obrazu instituce, jak 

ukázala analýza jednotlivých částí mediální komunikace. 

 Druhou problematickou oblastí je spolupráce NFA se soukromými subjekty. Tato 

situace má kořeny v době před rokem 2012, kdy byl ředitelem Vladimír Opěla a kdy 

bylo velmi složité např. získat od archivu kopie pro festivaly a všeobecně navázat s 

archivem fungující spolupráci. Rozhovory, vedené během posledního roku, ale ukázaly, 

že situace se doposud nijak zásadně nezměnila a že NFA má stále pověst 

problematického partnera – ať už se jedná o spolupráci televizní, festivalovou, v rámci 

vzdělávacích projektů nebo při přípravě výstav. Kromě určité nepružnosti jsou 

nejčastěji zmiňovány vysoce nadhodnocené ceny, které si NFA za své služby účtuje. 

Není cílem této práce zkoumat oprávněnost těchto námitek, autor se je ale rozhodl do 

textu zahrnout vzhledem k tomu, jak často k nim docházelo a jak širokým spektrem 

nejen filmových profesionálů byly vyslovovány. NFA by měl přehodnotit svou cenovou 

politiku, nebo se alespoň snažit dostatečně vysvětlit, proč jsou ceny nasazeny tak 

vysoko. Součástí mediální komunikace je i určitá „šeptanda“, která utváří celkový obraz 

instituce. A šeptanda, obalující na poloprofesionální a partnerské úrovni NFA, není 

příliš pozitivní, což samozřejmě může mít vliv i na navazování dalších partnerství se 

soukromou sférou. Národní filmový archiv by neměl zneužívat svého jedinečného 

postavení na českém trhu, protože se z dlouhodobého hlediska nemusí jednat o 

výhodnou strategii.  

 Velkou příležitostí a zároveň hrozbou je touha NFA po vytvoření vlastní webové 

platformy, věnované českému filmu. Je pravděpodobné, že autoři myšlenky se 
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inspirovali v Německu, kde funguje velmi praktický Filmportal.de (shodou okolností 

vytvořený a spravovaný právě DIF). Situace v Česku ale není se situací v Německu 

analogická: Filmportal.de vznikl v roce 2005, kdy neexistovalo velké množství 

profesionálních webů, věnovaných filmu, neexistovaly ani sociální sítě a stránky, 

stavějící na jejich možnostech. V roce 2014 jsou ale v Česku podmínky naprosto 

odlišné. Především je nutné při přípravě finančně i organizačně velmi náročného 

projektu počítat s konkurencí, která má v Česku silné postavení. Nejsilnějším 

konkurentem je web Československé filmové databáze (ČSFD)136, který v Česku bez 

nadsázky plní roli, kterou v Německu zastává Filmportal.de. Web má velmi silnou 

fanouškovskou základnu, která se navíc sama podílí na jeho tvorbě. ČSFD si nebude 

chtít nechat podkopávat své majoritní postavení, protože si je dobře vědoma, že není 

pravděpodobné, aby uživatelé sledovali dva weby, věnované filmu – a bude si proto 

snažit pevně hájit své pozice. Proto by NFA měl zvážit, zda se v případě tohoto projektu 

nesnažit jít cestou kooperace – přestože, jak bylo naznačeno výše, není český archiv na 

spolupráci s externími subjekty z komerční sféry zvyklý. Pokud se dá cestou 

konkurence, hrozí reálné nebezpečí, že nákladný a pracně vytvořený nový web bude 

mrtvým projektem, který v porovnání s konkurenčními webovými stránkami užívá jen 

minimum návštěvníků. 

 V několika článcích nastíněný plán na tvorbu vlastní služby VoD (Video on 

Demand, viz úvod) je podobně ambiciózní projekt, jako výše popsaný web. Liší se ale 

v tom, že tato služba je v Česku zatím jen málo rozšířená, což by NFA umožnilo plnit 

pionýrskou úlohu, která s sebou nese řadu pozitiv. NFA by se např. mohl zásadním 

způsobem podílet na edukaci publika a celkově na tom, jak služba VoD bude v Česku 

vnímána. Kromě jiného by VoD z dlouhodobého hlediska mohlo přinést i další finance 

archivu. Nebezpečí zde spočívá především v cenové politice NFA – ta by se v případě 

nově vytvořené platformy VoD měla ubírat jiným směrem, než jak je tomu v případě 

festivalových zápůjček, popsaných výše. V situaci, kdy téměř každý může bez většího 

úsilí (nelegálně) stáhnout filmy z webu, musí být ceny legálního stahování nastaveny 

citlivě. Zásadním benefitem je kromě legalizace celého procesu stahování také 

usnadnění této činnosti, celá platforma proto musí být uživatelsky přátelská. NFA by 

v otázce VoD měl také uvažovat o hranice překračující spolupráci např. v rámci sítě 

                                                 
136Homepage www.csfd.cz [cit. 2014-4-29]. 



  
 

 

52

  

ACE nebo FIAF – zpřístupnění nejen českých, ale i zahraničních filmů na nově 

vzniklém portálu by široká veřejnost jistě přivítala. 

  

                          

  Obr. č. 3: Staré a nové logo Národního filmového archivu, ©NFA 

 

Poslední odstavec kapitoly se zabývá způsobem, jakým NFA prezentuje svou novou 

vizuální identitu. Celá kapitola rebrandingu NFA je poměrně neprůhledná a dá se bez 

nadsázky považovat za promarněnou příležitost. Změna loga nebo celého designu 

zavedené firmy je většinou vnímána jako příležitost k oslavě, uspořádání speciálního 

eventu či celé série akcí a především k zviditelnění firmy či instituce. V případě NFA se 

ale zavedený a fungující scénář neodehrál. K projetu nového designu neexistuje žádná 

tisková zpráva a je proto obtížné dohledat bližší informace. Podíváme-li se ale na 

facebookový profil NFA, najdeme první fotografii s novým logem s datem 12. 6. 2013. 

Další fotografie jsou z 49. karlovarského filmového festivalu, kde se NFA prezentuje 

také novým designem (bannery apod., příklad viz příloha). Autor textu se domnívá, že 

důvodem změny loga a celého designu bylo výročí sedmdesáti let fungování NFA a 

snaha archiv zviditelnit. Toto tvrzení ale nelze potvrdit, k tématu nechybí nejen tiskové 

zprávy, ale i jakékoliv zprávy z médií. Ať již byl důvod jakýkoliv, nabízí se několik 

otázek: proč NFA nevyužil změnu loga efektivně tak, aby se o archivu dozvěděli i 

případní noví uživatelé? Proč NFA používá jedno logo (nové) na sociálních sítích a na 

svých akcích v rámci festivalů, ale na své domovské stránce má stále logo staré? 

Samostatná událost proměny loga a s tím spojené možnosti zviditelnění NFA je 

promarněnou příležitostí i v případě, že se v současnosti jedná o přechodný stav – 

pokud by archiv chtěl připravit událost třeba se spuštěním nového webu (což je událost 
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o řád méně atraktivní, než změna loga), bude se muset potýkat s logickou otázkou, proč 

jako „nové logo“ prezentuje něco, co veřejnost už déle než rok zná. Problematický je 

nový design i po stránce obsahové: NFA opouští kvalitní a elegantní typografické 

logo137 a pouští se do experimentu, založeném na ilustraci, chemických vzorcích, 

usušených rostlinách a spíše konvenční typografii. Fotografie z karlovarského festivalu 

(viz příloha) navíc odhalují, že čitelnost bannerů, na kterých se překrývají texty v jedné 

barvě, je nevyhovující – z celého vizuálu nejvíce vystupují slova „adrenalin“, 

„dopamin“ a „serotonin“, samotný „Národní filmový archiv“ se ve vizuálním zmatku 

ztrácí. Otázka, jak vzorce neurotransmiterů a usušené rostliny souvisí se světem filmu a 

zda vyvolají v souvislosti s NFA u uživatelů, diváků a čtenářů správné konotace a 

budou archiv spolehlivě a dlouhodobě reprezentovat, by měla být položena spíše 

grafickému odborníkovi. K takovéto konzultaci mělo ale dojít před samotným 

navržením vizuálu. Nehledě na sporné grafické kvality nového grafického designu je 

celá kauza „nové logo NFA“ příkladem nepříliš zdařilého mediálního jednání. 

 

 

V. ZÁVĚR 

 

Cílem první části práce je ukázat, v jakém rámci se dnes v Evropě pohybují paměťové 

instituce, konkrétně filmové archivy. Nastínění archivního diskurzu včetně teoretické 

diskuze o významu a budoucím směřování archivů slouží jako úvod k hlavní části textu, 

k analýze mediálního jednání dvou konkrétních významných filmových archivů: 

českého Národního filmového archivu a německého Deutsches Filminstitut. Práce se 

soustředí na mediální jednání z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že paměťové 

instituce musí s nástupem sociálních sítí a všeobecně digitalizace čelit nové situaci, na 

kterou nejsou ze své podstaty zvyklé: donedávna pasivní publikum se díky internetu a 

sociálním sítím stává náročnějším a (nejen) od kulturních institucí začíná vyžadovat 

aktivní komunikaci a utváření programu na míru. Instituce, neschopné čelit této nové 

výzvě, musí počítat s odlivem publika. Druhým důvodem jsou konstantně se snižující 

státní příspěvky kulturním institucím a velká pravděpodobnost toho, že takto nastavená 

situace se v nejbližší době nezlepší. To nutí kulturní instituce všeho druhu nejen silněji 

                                                 
137Přičemž je současným trendem stavět vizuální identitu instituce/firmy na kvalitní typografii, spíše než 
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se snažit o získání (evropských) grantů, ale také uvažovat nad partnerstvím se 

soukromým sektorem. Opět se jedná o situaci, která je pro mnoho institucí doposud 

nepoznaná. Mediální jednání je nástroj, který dokáže – spolu s kvalitní programovou 

náplní, což je vždy výchozí bod – přivézt do instituce nové publikum a zároveň vysílat 

směrem k případným sponzorům zprávu, že právě vybraná instituce je vhodným 

partnerem, se kterým se vyplatí kooperovat. Podstatným momentem je také určitý 

přechodný stav, ve kterém se NFA v současné době nachází: na přelomu let 2011 a 

2012 došlo po velmi dlouhé době k výměně vedení archivu a nový ředitel Michal 

Bregant od začátku avizoval, že otevření NFA veřejnosti je jednou z jeho priorit. Dva 

roky jsou z hlediska instituce NFA pravděpodobně velmi krátká doba, to však pro 

neodborné publikum, neznalé vnitřních procesů, není pádný argument. Práce tak může 

být i určitou bilancí toho, k jak velkému posunu a „otevření“ instituce za poslední dva 

roky došlo.  

 Ve čtvrté kapitole se tak text kriticky zaměřuje na jednotlivé podsložky mediálního 

jednání a vyvozuje konkrétní kroky, které by v případě realizace vedly k optimalizaci 

mediální komunikace NFA. Jako referenční instituce byl zvolen německý Deutsches 

Filminstitut, jehož mediální jednání je téměř ve všech částech profesionální a slouží tak 

jako příklad „best practise“, kterým se NFA může nechat inspirovat. Analýza odhalila 

několik oblastí, jejichž zlepšení by profesionalizovalo celkovou mediální komunikaci 

archivu. Konkrétně se jedná především o přítomnost na webu, práci s klasickými médii, 

spolupráci se subjekty soukromé sféry a programovou činnost. Přítomností na webu je 

myšlena zaprvé a především domovská stránka NFA, která je zastaralá a kromě toho, že 

není uživatelsky příliš přátelská, tak není ani zřejmé, jakému publiku je určená. Kromě 

homepage lze ale optimalizovat i podpůrné webové kanály, jako např. profil NFA na 

Wikipedii – i tímto způsobem může instituce komunikovat svůj moderní přístup a 

připravenost využívat nové komunikační cesty. Naopak potenciál, který nabízí sociální 

sítě, využívá NFA téměř beze zbytku. Facebookový profil archivu, fungující od léta 

2013, funguje bez větších problémů a je nejsilnějším kanálem, skrze který NFA 

komunikuje s širokou a neodbornou veřejností. Zásadní zlepšení by však zasloužila 

tradiční disciplína mediálního jednání, zaměřující se na práci se žurnalisty a 

„protlačování“ vybraných témat do tradičních médií. V této oblasti může NFA 

investovat poměrně nízkou energii, díky které se začnou „archivní“ témata častěji 

                                                                                                                                               
na ilustraci či všeobecně obrazu. 
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objevovat v médiích, což by mělo pozitivní dopad i na celkový obraz, jakým NFA na 

širokou veřejnost působí. Současná činnost NFA na tomto poli je ale zanedbatelná – 

chybějící tiskové zprávy a neexistující servis pro novináře nejsou pro NFA dobrou 

vizitkou. Závěrečná část textu je pak věnována příležitostem a hrozbám, které 

s mediálním jednáním souvisí nepřímo a které vykrystalizovaly během dvou let, kdy se 

autor věnoval přípravě práce. Konkrétně se poslední pasáž věnuje programu NFA 

potažmo Ponrepa, spolupráci soukromých subjektů s NFA, plánu na vytvoření 

rozsáhlého portálu českého filmu, plánu na vytvoření vlastní služby VoD a mediální 

komunikaci provázející vizuální přerod NFA , přičemž vždy je stručně nastíněno riziko 

spojené s problémem i potenciál, který daný problém nabízí, pokud bude správně 

vyřešen. 
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Summary 

 

The aim of the thesis Memory institutions on the threshold of the 21st century: media 

activities of the National Film Archive and the Deutsches Filminstitut is to explain the 

contemporary context in which the archives are acting, and in particular explore specific 

media operations of two leading European film archives. The first part briefly describes 

the history of film archives and explains the nowadays role of this institutions, not 

excluding the economical part of the working process. The first part of the text also 

focuses in chapter III. on the challenges of the digital era and how film archives and 

memory institutions generally shoud react on the rapidly changing conditions. The 

position of most papers of European Union which are dealing with this topic is 

consistent: the traditionally rigid institutions must adapt to this new conditions if they 

want to conform to the standards of cultural institutions of the 21st century and be able 

to compete on the field of turbulent cultural market.  

The main part of the text then focuses on the analysis of media actions of the National 

Film Archive and the reference institution Deutsches Filminstitut. The thesis analyzes 

the specific media actions from online-presentation of the institution, activity on social 

networks up to the work with journalists and, if necessary, proposes the optimization of 

existing processes. The reason of focusing just on media activities is the increasing need 

to develop new audiences, recruited from persons who were up to this moment not 

interested in the activities of the archives. Different media actions may helt to develop 

these new audiences, but must be at the same time connected with strong and high-

quality program for non-proffesional audience. Last but not least can a good and strong 

media activity be a compelling argument when approaching sponsors from the private 

sector. In the perspective of continual reduction of state contributions to cultural 

institutions, film archives not excluded, it is a work to which memory institutions have 

to focus ever more strongly. Resources from the private sector can than be used to 

develop new audience-oriented projects, or to strenghten the scientific activities of the 

particular institution. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Výskyt zpráv o NFA v České televizi (1.1.2012-1.1.2014) 
 

Ostřeji sledované vlaky 
9.12.2013    ČT 1    str. 11    19:00 Události_ 

    _         

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ostře sledované vlaky budou čtvrtým digitálně zrestaurovaným českým filmem. Za sebou už to mají snímky Všichni dobří rodáci,  
Markéta Lazarová a Hoří, má panenko. Na obnově oskarového díla Jiřího Menzela se podílí Nadace Český biják a Národní filmový 
archiv. Premiéru bude mít na festivalu v Karlových Varech.  
 
/ Ukázka / 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Rok 1966 a Jiří Menzel dokončuje svůj úplně první celovečerní film. Jen o několik měsíců později za něj jako druhý československý 
režisér dostane Oscara.  
 
/ Ukázka / 
 
Jiří MENZEL, režisér /1968/ 
-------------------- 
No, co je na tom zaujalo, to jsem taky přemejšlel, protože to je film natočenej pro Čechy.  
 
/ Ukázka / 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Když mně nabídli vlaky, já to znal jenom z úryvků, který popisuje to, jak Zdenička Svatá líčí, co s ní pan přednosta, pan výpravčí 
dělal. A tenkrát mě to velice vzrušilo. To bylo velmi nemravné.  
 
/ Ukázka / 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Na těchto 6 kotoučích jsou Ostře sledované vlaky teď. Než se z takového filmového pásu stane film v digitální podobě, trvá to až 
půl roku. Nejprve se snímek nascanuje do počítače.  
 
Jan KRUPIČKA, grafik 
-------------------- 
Takže procházíme film, poličko po políčku, kde najdeme špínu, třeba tady, tak si jí označíme, vyčistíme, zmizí.  
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
My se snažíme dostat, co nejblíž té původní podobě, co viděli diváci v 60. letech v kinech na plátně.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Cena restaurování jednoho filmu se pohybuje kolem milionu korun. A podpora od státu je zatím hlavně morální. Od příštího roku si 
ale na obnovu svého oblíbeného filmu podle vlastního výběru budou moct přispět sami diváci. Tereza Radváková, Česká televize.  
_ 
 

Digitálně zrestaurované Ostře sledované vlaky 
9.12.2013    ČT 24    str. 12    22:00 Události, komentáře_ 

    _         

Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
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A poslední téma. Ostře sledované vlaky budou čtvrtým digitálně zrestaurovaným českým filmem. Za sebou už to mají snímky 
Všichni dobří rodáci, Markéta Lazarová a Hoří, má panenko. Na obnově oscarového díla Jiřího Menzela se podílí Nadace český 
biják a Národní filmový archiv. Premiéru bude mít na festivalu v Karlových Varech. 
 
osoba /ukázka - Čs. filmový týdeník, 1966/ 
-------------------- 
Režiséra Jiřího Menzela a kameramana Šofra jsme zachytili při posledních záběrech nového filmu. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Rok 1966 a Jiří Menzel dokončuje svůj úplně první celovečerní film. Jen o několik měsíců později za něj jako druhý československý 
režisér dostane Oscara. 
 
Jiří MENZEL, režisér /1968/ 
-------------------- 
No jo, vlastně. Co je, co je na tom zaujalo? O tom jsem taky přemejšlel, protože to je film natočenej pro Čechy. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Když mně nabídli vlaky a já to znal jenom z úryvku, který popisuje to, jak Zdenička Svatá líčí, co s ní pan výpravčí dělal. A tenkrát 
mě to velice vzrušilo. To bylo velmi nemravné. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na těchto šesti kotoučích jsou Ostře sledované vlaky teď. Než se z takového filmového pásu stane film v digitální podobě, trvá to až 
půl roku. Nejprve se snímek naskenuje do počítače. 
 
Jan KRUPIČKA, grafik 
-------------------- 
Takže procházíme film políčko po políčku a kde najdeme špínu, například tady, tak si ji označíme, vyčistíme a zmizí. 
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
My se snažíme dostat co nejblíž té původní podobě, co viděli diváci v 60. letech v kinech na plátně. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Cena restaurování jednoho filmu se pohybuje kolem milionu korun a podpora od státu je zatím hlavně morální. Od příštího roku si 
ale na obnovu svého oblíbeného filmu podle vlastního výběru budou moct přispět sami diváci. Tereza Radváková, Česká televize. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Režisér Jiří Menzel v Událostech, komentářích, dobrý večer. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ahoj, dobrý večer. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Platí pořád to, co jste říkal v tom materiálu, který jsme viděli, že Ostře sledované vlaky jsou zejména pro českého diváka? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Jo. byly dělaný pro českýho diváka. Jinej cíl jsme neměli. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Co to znamená, že ho obtížně můžou chápat jinde? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ne, ale když člověk něco dělá, tak si představuje, kdo se na to asi bude koukat, že jo. A určitě jsem si nepředstavoval, že se na to 
budou koukat Korejci nebo Američani. Já jsem chtěl... 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
A oni se na to Korejci dívají. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ano. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Před 5 lety to vrátili váš film do distribuce. 
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Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ano, ano, ano. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Ale to musí být pro vás překvapující. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Je, je to milý. Jsem na to pyšnej. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Co na tom, co bylo šito ne na českého, ale československého diváka, co na tom mohou Korejci vidět? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Asi je to takovej od pana Hrabala univerzální příběh, protože ty problémy, co má hrdina toho filmu, to si každej mužskej trošku 
prožil taky, že jo, takže, takže je to, je to ... je to obecný, no. Ale ten záměr byl natočit film českej. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Českej? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Českej. My jsme, my jsme s panem Šofrem jsme si řekli, že to musíme udělat tak dobře, aby nás nechali dělat další film. To byl náš 
cíl. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Možná ta myšlenka je úplně mimo. Ale neudělali vám potom trošku problém ve Spojených státech, když vám dali Oscara? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ne, tady byly jiný věci, tady přijeli Rusové a ten Oscar už nebyl tak zajímavej tady. Tady bylo Pražský jaro, tak jsme všichni byli 
nadšený, že jo, pak přišli Rusové a měli jsme všichni úplně jiný starosti. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Ta otázka směřovala k tomu, že za normálních okolností, řekněme, jiných, jiného režimu je Oscar prostě něco, co s čím se ten daný 
filmař pyšní, co mu možná pomůže k další práci, protože tady má důkaz toho, že... 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, ne. Je to dobrý pro prestiž, ale důležitej je ten film ne ta cena. To je, já jsem rád, že ten film se všude promítá, že se na něj lidi 
koukaj. A to, že dostal tenhle predikát, to je dobrý pro moji ješitnost, ale, ale s kvalitou toho filmu to tak úplně nesouvisí, protože je 
spousta dobrejch filmů, který Oscara nedostaly, a spousta špatnejch filmů Oscara dostaly. To je, to je taková móda nebo takový, 
taková snobárna. Já vždycky říkám, že rok předtím dostal v Polsku tenhle film cenu za nejlepší zahraniční film, kdo o tom dneska 
ví. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Víte, co by mě zajímalo, pane režisére? Teď cituji list Times of India, která vás citoval z festivalu v indickém Goa, kde jste měl 
prohlásit, že, a teď cituji přesně: "Podporuji cenzuru, protože někteří lidé nejsou dostatečně dospělí." 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ano. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Jak to myslíte? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, je to tak, že cenzuru máme mít každej v sobě. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Autocenzuru. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
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No, to se. Ne, to je špatný slovo. Je to takt. Máte dělat věci a říkat věci, který nikomu neublíží, který nekazej hlavy, který, který 
neučí vulgaritu, který, jo, je dneska strašně snadný tu svobodu zneužívat, jo. A ta cenzura je sice ošklivý slovo, ale ona byla 
vždycky. Vždycky bylo nějaký tabu v kultuře ve všem, vždycky byly nějaký zákazy, který tak jako udržovaly určitou míru, aby ten, 
aby ty autoři nebyli bezuzdní. A dneska ta, dneska ta svoboda je... 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
A můžete mi říct, pane režisére, nějaký příklad toho, kde jako něco, co bylo, co bylo možná zakázáno a co udržovalo nějaké tabu, 
aby to nebylo, jak vy říkáte, bezuzdné? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, všechno, co vzniklo do tý doby, než nastala ta éra absolutní svobody, všechno mělo, bylo děláno podle podmínek, který byly, 
ale vznikaly dobrý věci. Ta cenzura vlastně svým způsobem provokovala k tomu, aby se člověk snažil trošku líp vyjadřovat. A 
hlavně celou kulturní historii světa a Evropy provázely vždycky nějaký zákazy a vznikaly dobrý věci. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Můžu to chápat tak, že považujete proto, aby vznikaly opravdu dobré věci, nutné, nutné... 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Vždycky musí být nějaký... 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
...ty mantinely, ty zákazy? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ano, vždycky, pro každou práci musí být mantinely a člověk tím, že ty mantinely překonává, tak tím vlastně získává určitou sílu, ale 
nesmí bejt bezuzdnej. Dneska je strašně snadný ta svoboda nebo ten ... to je hrozně jednoduchý. Je to laciný. Je to bezuzdný. A 
stejně tak jako se ta cenzura kdysi snadno zneužívala, jako bolševik to, ale ta cenzura není jediná. Před válkou byla taky cenzura a 
vždycky za tou cenzurou byl někdo, kdo za ni odpovídal, ne jako za bolševika. Vždycky byly zákazy. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Jenom pardon. Mluvíte stále, pane režisére, o umělecké cenzuře? 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Mluvím o cenzuře vůbec. Vy sám si dáváte cenzuru k tomu, co řeknete, co uděláte, každej z nás má mít nějaký meze, limity, aby 
neubližoval. Ale jsou lidi, který prostě tohle neberou na vědomí a tu svobodu zneužívaj a promítají sprosťárny, učí lidi k vulgaritě, k 
násilí, že jo, píšou a pošklebujou se a dělají věci, který by normální slušnej člověk nedělal, protože nejsou dospělí. Dokud jste dítě, 
tak musíte se podrobovat zákazům, jo, musíte si čistit zuby, chodit spát a tak. Najednou potom jste dospělej a když si myslíte, že teď 
si můžete dělat, co chcete, tak prostě nejste dospělej a lidi nejsou dospělí, protože ta svoboda okamžitě způsobila, že tady byly 
kasína, že se tady rozmohla alkohol, že se rozmohly spoustu věcí. A hlavně spousta lidí začlo vydělávat na prasečinách. Pan doktor 
Železný, že jo, začal pouštět do televize laciný věci, aby on na tom vydělal. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Přiznám se, že se mi úplně nechce souznít s myšlenkou, že bez cenzury nelze dosíct ať už v umění, nebo v čemkoliv jiném něčeho 
dobrého. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Ale vždycky musíte mít nějaký meze, vždycky. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak v tom případě se bavíme o slovech. Vy to nazýváte cenzurou. Ale to přece má minimálně tady v kontextu České republiky 
velice negativní konotaci. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
Cenzura je ošklivý slovo, cenzura je ošklivý slovo, blbě to vypadá, protože tady byla bolševická cenzura, která vlastně ten, to 
omezování zneužila. Ale stejně tak... 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Pardon, pane režisére, abychom si to demonstrovali. Tak jak byste nebo postupoval nebo jaký mantinel by měl být dán v momentě, 
kdy se, řekněme, nevhodně byť nevěda, že na zapnutý mikrofon vyjadřuje český premiér. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, já bych to ne, to prostě ukazuje, jakej ten člověk je. To se nedá cenzurovat, tohle je v pořádku. 
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Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
To se mělo pustit. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, samozřejmě. Protože se tím objevil, ten člověk dává, ten člověk ukazuje, jakej opravdu je, že je buran, no, to je dobře, že to 
víme. A přitom je to člověk, který je jako, má vysoké místo, že jo. Dovedete si představit, že by takhle mluvili třeba, já nevím, 
slušní politici v jiný zemi? 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak je několik případů, řekněme, mírně řečeno neslušné mluvy při zapnutých mikrofonech, například od amerického prezidenta. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, tak ten nemluvil nevhodně. Ten akorát vyhlásil válku Sovětskýmu svazu a myslel to jako vtip. Ale neříkal ty vole a do prdele. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
Tak, pane režisére, děkuju pěkně za rozhovor. 
 
Jiří MENZEL, režisér 
-------------------- 
No, rádo se stalo. 
 
Martin VESELOVSKÝ, moderátor 
-------------------- 
To je z dnešních Událostí, komentářů všechno. Zítra začínáme v 10 večer na ČT24. Díky za pozornost a dobrou noc. 
_ 
 

Ukázky nacistických filmů 
30.8.2013    ČT 24    str. 06    06:30 Zprávy_ 

    _         

Jan ZIKA, moderátor 
-------------------- 
Dosud nezveřejněné filmové záběry a fotografie ze židovského ghetta v Terezíně dokumentuje výstava Pravda a lež. Ukázky toho, 
jak vypadaly nacistické propagandistické filmy za 2. světové války, připravilo pražské Židovské muzeum ve spolupráci s Národním 
filmovým archivem.  
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Pořád přicházíme s novými materiály. I díky téhle výstavě koneckonců dostaneme nějaké další nové objevy. Historikové a archiváři 
velice pracně zpracovávali, aby dokázali z toho sestavit nějaké aspoň zdání celku. Ty fragmenty jsou na té výstavě všechny 
zpřístupněny a jsou digitálně zpracovány tak, abysme vlastně mohli to svědectví udělat co nejkomplexnější.  
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
V případě Terezína, tam asi hraje důležitou roli vlastně jeho status propagandistického tábora. Do něj byly nuceně transportovány 
prostě výrazné osobnosti evropské kultury. To znamená, že oni hodlali využít pravě těch renomovaných jmen pro to, aby zaštiťovali 
ty svoje filmové projekty.  
_ 
 

Ukázky nacistických filmů 
30.8.2013    ČT 24    str. 06    07:30 Zprávy_ 

    _         

Jan ZIKA, moderátor 
-------------------- 
Dosud nezveřejněné filmové záběry a fotografie ze židovského ghetta v Terezíně dokumentuje výstava Pravda a lež. Ukázky toho, 
jak vypadaly nacistické propagandistické filmy za 2. světové války, připravilo pražské Židovské muzeum ve spolupráci s Národním 
filmovým archivem.  
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Pořád přicházíme s novými materiály. I díky téhle výstavě koneckonců dostaneme nějaké další nové objevy. Historikové a archiváři 
velice pracně zpracovávali, aby dokázali z toho sestavit nějaké aspoň zdání celku. Ty fragmenty jsou na té výstavě všechny 
zpřístupněny a jsou digitálně zpracovány tak, abysme vlastně mohli to svědectví udělat co nejkomplexnější.  
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Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
V případě Terezína, tam asi hraje důležitou roli vlastně jeho status propagandistického tábora. Do něj byly nuceně transportovány 
prostě výrazné osobnosti evropské kultury. To znamená, že oni hodlali využít pravě těch renomovaných jmen pro to, aby zaštiťovali 
ty svoje filmové projekty.  
_ 
 

Pravda a lež o Terezíně 
29.8.2013    ČT 1    str. 24    19:00 Události_ 

    _         

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Film jako nástroj propagandy a manipulace. Dosud nezveřejněné záběry a fotky z nacistického natáčení v Terezíně představuje 
výstava Pravd a lež. Židovské muzeum v Praze ji připravilo ve spolupráci s Národním filmovým archivem.  
 
/ Ukázka / 
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Terezín, ve skutečnosti ghetto, kde zemřelo přes 30 tisíc Židů. Dalších 90 tisíc jich odtud poslali dozorci na smrt. V nacistickém 
filmu místo, kde nikomu nic nechybí. Vězni hrají fotbal, chodí do knihovny nebo sklízí úrodu na zahrádce.  
 
Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Nacisté svým způsobem byli průkopníky, co by totalitní režim, který film zcela zapojili zcela do své propagandy.  
 
Eva STRUSKOVÁ, kurátorka, Národní filmový archiv 
-------------------- 
Šlo v podstatě o hrané scény. Ty podmínky v nich žili ti Židé, se samozřejmě neshodovali s tím, co bylo na plátně.  
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Inscenované dokumenty v kulisách zkrášleného ghetta natáčeli s Němci i Češi. A spolupracovali na nich taky samotní Židé z 
Terezína. Díky vězněné režisérce Ireně Dodalové, přežily tyto unikátní záběry prvního filmu z roku 1942. Z ghetta je vyvezla s 
odpadem.  
 
Eva STRUSKOVÁ, kurátorka, Národní filmový archiv 
-------------------- 
Mnozí lidé, kteří tam vystupovali, se domnívali, že nebudou zařazeni do transportu. Bohužel, krátce po natáčení se uskutečnily 
poslední transporty z Terezína.  
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Cenné informace o natáčení v ghettu přinášejí i dosud nepublikované kresby holandského vězně, nebo tyto fotky. Ze střižny je v 
lednu 1945 vynesl filmař Ivan Frič.  
 
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, kurátorka, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Vzpomínal na to, že všechno se dá natočit, všechno se dá zrežírovat. Ale výrazy lidí a jejich oči, to se nedá.  
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Ze 3 filmů, které SS v Terezíně natáčely, se žádný nezachoval celý. Ten první nechali zničit sami nacisti. Pavla Sedliská, Česká 
televize.  
_ 
 

Nacistická propaganda ve filmu 
29.8.2013    ČT 24    str. 09    22:00 Události, komentáře_ 

    _         

Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Film jako nástroj nacistické propagandy a manipulace. Dokumentují ji dosud nezveřejněné fotografie a filmové záběry z židovského 
ghetta v Terezíně za druhé světové války. K vidění jsou na výstavě Pravda a lež, kterou Židovské muzeum v Praze připravilo ve 
spolupráci s Národním filmovým archivem. 
 
osoba 
-------------------- 
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Aby se uspokojilo co nejvíce diváků, konají se zápasy na dvoře velkých kasáren. 
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
-------------------- 
Terezín, ve skutečnosti ghetto, kde zemřelo přes 30 000 Židů, dalších 90 000 jich odtud poslali dozorci na smrt. V nacistickém filmu 
Místo, kde nikomu nic nechybí vězni hrají fotbal, chodí do knihovny nebo sklízí úrodu na zahrádce. 
 
Leo PAVLÁT, ředitel, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Nacisté svým způsobem byli průkopníky coby totalitní režim, který film zcela zapojili do své propagandy. 
 
Eva STRUSKOVÁ, kurátorka, Národní filmový archiv 
-------------------- 
Šlo v podstatě o hrané scény. Ty podmínky, v nichž žili ti Židé, se samozřejmě neshodovaly s tím, co bylo na plátně. 
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
-------------------- 
Inscenované dokumenty v kulisách zkrášleného ghetta natáčeli s Němci i Češi a spolupracovali na nich také samotní Židé z 
Terezína. Díky vězněné režisérce Ireně Dodalové přežily tyto unikátní záběry prvního filmu z roku 1942. Z ghetta je vyvezla s 
odpadem. 
 
Eva STRUSKOVÁ, kurátorka, Národní filmový archiv 
-------------------- 
Mnozí lidé, kteří tam vystupovali, se domnívali, že nebudou zařazeni do transportu. Bohužel krátce po natáčení se uskutečnily 
poslední transporty z Terezína. 
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
-------------------- 
Cenné informace o natáčení v ghettu přinášejí i dosud nepublikované kresby holandského vězně nebo tyto fotky. Ze střižny je v 
lednu 1945 vynesl filmař Ivan Fryč. 
 
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, kurátorka, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Vzpomínal na to, že všechno se dá natočit, všechno se dá zrežírovat, ale výrazy lidí a jejich oči, to se nedá. 
 
Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ze tří filmů, které SS v Terezíně natáčely, se žádný nezachoval celý. Ten první nechali zničit sami nacisti. Pavla Sedliská, Česká 
televize. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Filmový historik Michal Bregant, ředitel Národního filmového archivu, dobrý večer. 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
A Jana Havlíková z Židovského muzea v Praze, i vám dobrý večer. 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Jaké metody se pro účel této nacistické manipulace v dobových filmových dokumentech a záběrech používaly například? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
No, to je taková zásadní otázka o tom, co je fikce a co je skutečnost. Film jako technika vznikl na sklonku 19. století, ale nic není 
věrnějším zrcadlem 20. století než právě film jakožto médium. A to je vždycky zneužitelné jako každé jiné médium. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
No, a když se vrátím k mé otázce, ty metody konkrétní, dají se nějak popsat? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Jsou to v podstatě inscenace. To znamená, že ten obraz, fotografický obraz, kdy vypadá jako autentický, je stylizovaný poměrně 
rafinovanými způsoby. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
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Už bylo zmíněno, že na těch nacistických propagandistických filmech se jako autoři podíleli i Češi, jak to bylo časté? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Tak vlastně výstava pojednává o dvou základních filmových projektech, v obou dvou se účastnili Češi nebo řekněme věznění v 
Terezíně, takže tady můžeme říci, že to bylo stoprocentní účast. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Na těch dvou. A obecně? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Právě že to je výjimka. Vlastně filmy, které byly věnovány terezínskému ghettu, tak jsou výjimečné tím, že se na nich měli i v 
proklamované rovině podílet právě věznění Židé anebo případně i civilní Češi. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
A lze v těchto případech mluvit o kolaboraci? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
To bych si určitě netroufla tvrdit. Říkám, musíme si uvědomit, že ty filmy se točily v ghettu Terezín. První film, který se natáčel na 
podzim 1942, tak se točil v době, kdy začaly odjíždět první transporty do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Nikdo z nich, 
nikdo z těch aktérů to nevykonával jako svojí vlastní iniciativu, vždycky to bylo na příkaz německých nacistických orgánů, takže o 
kolaboraci, si myslím, není možné vůbec mluvit. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Takže u těch Čechů jako spoluautorů možnost odmítnout nebyla. 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Neumím si to představit. I v rámci toho druhého filmu, na kterém se podílela společnost Aktualita, tak jednou z podmínek bylo 
samozřejmě to, podepsaný slib mlčenlivosti, všechno probíhalo pod dozorem SS, střih i jakékoliv natáčení. Spíše si myslím, že tady 
je potřeba zmínit, že oba dva ty tvůrčí týmy se snažily sabotovat záměry nacistů tím, že protahovaly to natáčení, protože na jedné 
straně nechtěly ten výsledek jakoby odevzdat, protože tušily, k čemu asi může sloužit, a zároveň doufaly, že právě tím, že ten film se 
bude protahovat, tak jak pro členy toho štábu, tak i řekněme pro ty herce nucené a statisty to znamená prodloužení případného 
transportu někam na východ. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Jakým způsobem to třeba protahovali? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
No, tak se samozřejmě říkalo, že je to komplikované, že práce musí probíhat ještě takhle, vyžádaly se ještě nějaké další propriety, 
které byly nezbytné pro natáčení, třeba pro první film se v ghettu Terezín vyráběl pohyblivý nebo pojízdní vozík na kameru, 
objednávaly se šminky z Německa. Vemte si to, polovina někde října, listopadu 42, co se děje, jak probíhá druhá světová válka a z 
Německa se do Terezína převážejí šminky, aby se tam točil film. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Měnily se nějak během války, během okupace metody těch inscenovaných natáčení a přístup SS k natáčení? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
To záleželo v podstatě na rozpočtu, jako vždycky u filmu. A tam, kde byly rozpočty vyšší, tak byly i lepší možnosti. Ke konci války 
peníze docházely a tudíž i propaganda se do jisté míry primitivizovala a s těmi nižšími možnosti finančními také byla, řekl bych, 
čím dál tím průhlednější. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Čili jakoby i na té, řeknu, kvalitě to takto bylo vidět. 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Se to pozná, no. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Podle čeho si nacistické štáby vybíraly spolupracovníky nebo i ony nucené herce pro své dokumenty? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
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Tak, v případě Terezína tam zase hraje důležitou roli vlastně status propagandistického tábora. Do něj byly nuceně transportovány 
prostě výrazné osobnosti evropské kultury, to znamená, že oni hodlali využít právě těch renomovaných jmen pro to, aby zaštiťovali 
ty svoje filmové projekty, takže v tom prvním případě to byla producentka, filmová režisérka Irena Dodalová, která třeba u nás není 
moc známá, ale vlastně díky práci Národního filmového archivu se o ní teď podařilo objevit mnoho zajímavého. A v případě toho 
druhého filmu, tak to byl slavný německý kabaretiér divadelní a filmový režisér Kurt Gerron. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Jak se ty dosud nezveřejněné záběry podařilo objevit? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Ono se pořád daří něco objevovat. Je to neuvěřitelné, i když se zdá, že všechno už z 20. století bylo nalezeno, tak pořád přicházíme s 
novými materiály a i díky téhle výstavě koneckonců dostaneme nějaké další nové objevy. Ty materiály, které Irena Dodalová, zde 
zmíněná, poslala z Argentiny, což byla země, kde nakonec žila v závěru svého života, tak historikové a archiváři velice pracně 
zpracovávali, aby dokázali z toho sestavit nějaké aspoň zdání celku. Ty fragmenty jsou na té výstavě všechny zpřístupněny a jsou 
digitálně zpracovány tak, aby jsme vlastně mohli to svědectví mohli udělat co nejkomplexnější. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Poslední propagandistický film z Terezína byl natáčený nebo natočený ještě před koncem války, ten se někdy někde promítal? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Ten se promítal soukromě, nebyl sice natáčen pro propagandistické účely, ale tím, že to bylo v dubnu 45, tak vlastně už nemoh 
sehrát tu roli, pro kterou byl vytvářen. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
A když říkáte, že se promítal soukromě, kde a komu? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
To si promítal, myslím, Frank s Henleinem? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
No, ono pokud já si dobře vybavuji, tak byly tři uzavřená představení. To první právě bylo pro K. H. Franka v Černínském paláci, a 
pak byly další, myslím, že dvě. Jedno bylo v Praze, druhé bylo v Terezíně a toho se účastnil třeba Adolf Eichmann nebo i zástupci 
Červeného kříže. A jeden jediný židovský vězeň vlastně viděl ten konečný film, což byl tehdejší židovský starší Benjamin 
Murmelstein. A jenom jestli mohu doplnit vlastně kontext k té věci, tak když mu ho tam s takovým, jako s takovou pýchou 
předváděli a ptali se ho na to, jak se jim, jak se mu ten film líbí teda, jako jestli odpovídá realitě nebo ne, tak on se jenom tak 
pousmál a řekl, no, že vlastně neví, jak se ty současné filmy dneska točí, protože už dlouhou dobu nebyl v kině. No, a to je ta 
paradoxní situace, že vlastně od nástupu nacistů Židé za a) nesměli pracovat ve filmovém průmyslu a později nemohli ani do kina. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Proč vůbec nacistické úřady film v Terezíně natáčely ještě na jaře roku 45, v době, kdy už byla osvobozená Osvětim? Mělo to pro ně 
vůbec nějaký smysl? 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
No, tam aspoň autorky výstavy vlastně přišly k tomu, že to byla jedna, jeden z úkolů, které se podařilo splnit právě té společnosti 
Aktualita. To byla zpravodajská agentura, která byla velmi profesionální, byla zvyklá vlastně zpracovávat zakázky velice rychle a i 
když vlastně to natáčení vlastní skončilo, tuším, že v září 44, tak oni protahovali ty postprodukční práce. Ještě se vlastně, což na tu 
dobu to byla taky velká novinka, nahrával se k tomu autentický zvuk, takže to je taky vlastně mimořádná záležitost, protože to je 
opravdu soudobá židovská hudba, částečně i skládaná v Terezíně. A oni to pořád odsouvali, odsouvali, takže pak byl velký tlak, 
vlastně pod dohledem SS se definitivní střih toho filmu odehrával až na konci března 45. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Jak v reportáži řekl Leo Pavlát, nacisti byli svým způsobem průkopníci ve zneužívání filmu jako nástroje propagandy. Lze říct nebo 
lze identifikovat, že by třeba totalitní komunistický režim po roce 48 používal tyto metody jako mustr, jako vzor? 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Tak, ta blízkost, příbuznost těch dvou totalitních režimů z hlediska jejich estetického vkusu a z hlediska nástrojů, jak pracovaly s 
médii, je celkem známá. Samozřejmě že oni tu propagandistickou práci dotáhli do určitého stupně takového, takové dokonalosti, 
která je trochu jiná než třeba ten revoluční patos raného sovětského filmu. Ta slavná neslavná Leni Riefenstahlová, to je případ, na 
kterém se vlastně historikové nikdy neshodnou, protože je to na jednu stranu dokonalá řemeslná práce, na druhou stranu je to 
naprosto zvrácený přístup k používání filmu, takže jistěže nacistická estetika vypracovala ten propagandistický nástroj do, vlastně 
vyleštila do vysokého žáru a lesku, ale komunistická propaganda potom po 48. roce se potýkala spíš s tím, že začal postupně klesat i 
ta úroveň řemesla. A bez řemesla propaganda vypadá vždycky hodně jako slabě a bezzubě skoro. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
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Tak já vám oběma děkuji a přeji vám hezký večer, na shledanou. Hezký večer. 
 
Jana HAVLÍKOVÁ, Židovské muzeum v Praze 
-------------------- 
Děkujeme. 
 
Michal BREGANT, filmový historik, generální ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Na shledanou. 
 
Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Vážení diváci, děkuji i vám, i vám přeji hezký večer a zítra na shledanou. 
_ 
 

Nákladové nádraží Žižkov 
29.6.2013    ČT 1    str. 06    12:00 Z metropole_ 

    _         

Lucie KLÍMOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Jako nádraží už z technických důvodů dál fungovat nemůže, a tak by se po vzoru třeba ostravských Vítkovic mohlo do budoucna 
proměnit 
v kulturní a společenské centrum. Nákladové nádraží Žižkov. Největší dochovaná funkcionalistická průmyslová stavba z roku 1936 
je dnes kulturní památkou. Přes 10 let už funguje jen jako překladiště. První krátkodobou akcí, na tři měsíce, která se koná na 
Nákladovém nádraží  
Žižko je přehlídka současného umění Prague Biennale. 
 
Blanka PROCHÁZKOVÁ, organizátorka Prague BIENNALE 
-------------------- 
Běžně je tady krásné denní osvětlení a v podstatě každý, kdo sem přišel, převážně z těch zahraničních umělců, tak tohle nejvíc 
komentovali, že to je opravdu profi výstavní prostor, co se týče toho světla. A samozřejmě ta architektura interiéru, tady ty sloupy, 
jsou prostě jedinečný. 
 
Lucie KLÍMOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podle Městské části Prahy 3 by v rozlehlém areálu mohly v ideálním případě sídlit galerie, restaurátorské dílny nebo třeba otevřené 
depozitáře. 
 
Matěj STROPNICKÝ, zástupce starosty Městské části Praha 3 
-------------------- 
Ta budova je velmi dobře rozdělitelná na nějakých asi 14 dílů včetně 
nebo plus průčelí s tím, že každá ta jednotka, takhle je oddělená tím schodištěm, ve kterým jsou zároveň taky technický výtahy, a 
ideální představa by byla, že by každý ten díl potom vlastnila jiná ta instituce. 
 
Lucie KLÍMOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nejjasnější představu o využití průčelí Nákladového nádraží má Národní filmový archiv. Vypracovanou už má i studii a doufá, že s 
pomocí ministerstva kultury by se vše mohlo zrealizovat do čtyř let. 
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Ta dvě křídla budovy by se dala využít k tomu, aby třeba přízemí bylo otevřené veřejnosti do nejvyššího možného stupně, včetně 
jednoho, dvou kin, výstavních prostor, kavárna a tak dál - to, co je potřeba k životu kulturní instituce. A další prostory by byly 
určené spíš pro nějaký odborný provoz a potom pro ten úplně badatelský, uzavřený provoz,  který potřebuje ticho a soustředěnou 
práci. 
 
Lucie KLÍMOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Další už naplánovanou akcí na podzim letošního roku je Designblok. Ten využije téměř veškeré budovy Nákladového nádraží a 
bude mít i speciální vagony. 
_ 
 

Obchod s filmovou klasikou 
11.3.2013    ČT 1    str. 25    19:00 Události_ 

    _         

Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
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Kdo bude mít zisk z filmové klasiky, to je teď otázka pro Státní fond kinematografie. Koncem roku skončí smlouva s Ateliéry 
Bonton Zlín, které do teď obchodovaly s veškerými českými filmy natočenými od 60. do 90. let. Je proto třeba najít nového správce 
a ze zlatého fondu kinematografie se rázem stává zlaté vejce.  
 
/ Ukázka / 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Tři oříšky pro Popelku, jen jedno promítnutí stojí 470 tisíc. Část z toho získá správce, buď soukromá firma nebo Národní filmový 
archiv.  
 
Petr VÍTEK, předseda Rady Státního fondu kinematografie 
-------------------- 
Rada Státního fondu měla usnesení, že nejlepším správcem v tuto chvíli by měl být Národní filmový archiv.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Archiv je schopný snímky digitálně restaurovat a patří mu už první polovina pokladů. České filmy do roku 64.  
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
V případě, že by se povedlo spojit ty dvě části do jednoho celku, tak potom by to obchodování taky bylo úspěšnější.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Přesto Ministerstvo kultury připravuje na roli správce výběrové řízení. Vyhrát zlaté vejce, by pak mohla třeba televizní nebo 
producentská společnost. A filmy prodávat sama sobě.  
 
František MIKEŠ, 1. náměstek ministryně kultury 
-------------------- 
Jsme ve stádiu rozhodování se.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Státní fond a s ním i tisícovka českých filmů už ale od ledna pod ministerstvo nepatří.  
 
Richard NĚMEC, Asociace producentů v audiovizi 
-------------------- 
Nechápeme, proč Ministerstvo kultury, respektive pan náměstek a jeho externí spolupracovník Michal Šlachta zákulisně tlačí na 
nesmyslé a bezdůvodné koncesní řízení.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
S podnikatelem Michalem Šlachtou mají příspěvkové organizace Ministerstva konzultovat výběrová řízení na zakázky nad 10 tisíc. 
Přestože byl před 5 lety odsouzený za nekalou soutěž. A ekonomický náměstek Sankot s ním připravoval i konkurz na správce 
filmu.  
 
Martin SANKOT, ekonomický náměstek, Ministerstvo kultury 
-------------------- 
Tím, že má podepsanou smlouvu se Státním fondem kinematografie, připravujeme výběrové řízení, ale je otázkou, zda to tak bude.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka ČT 
-------------------- 
Na ministerstvu se o filmech bude jednat ve čtvrtek. A to 3 měsíců musí padnout rozhodnutí, jinak věc skončí u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Ten by prodej českých filmů mohl zablokovat a třeba Tři oříšky pro Popelku by pak na čas nikdo neviděl. 
Tereza Radváková, Česká televize.  
_ 
 

Kdo bude mít zisk z filmové klasiky? 
11.3.2013    ČT 24    str. 03    21:10 Ekonomika_ 

    _         

Přemysl ČECH, moderátor 
-------------------- 
Kdo bude mít zisk z filmové klasiky? To je otázka pro Státní fond kinematografie. Koncem roku skončí smlouva s ateliéry Bonton 
Zlín, které do teď obchodovaly s veškerými českými firmy natočenými od 60. do 90. let. Je proto třeba najít nového správce a ze 
zlatého fondu kinematografie se rázem stává zlaté vejce.  
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tři oříšky pro Popelku, jen jedno promítnutí stojí 470 tisíc. Část z toho získá správce. Buď soukromá firma nebo Národní filmový 
archiv. 
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Petr VÍTEK, předseda Rady Státního fondu kinematografie 
-------------------- 
Rada státního fondu přijala usnesení, že nejlepším správcem v tuto chvíli by měl být Národní filmový archiv. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Archiv je schopný snímky digitálně restaurovat a patří mu už první polovina pokladu, české filmy do roku 1964. 
 
Michal BREGANT, ředitel, Národní filmový archiv 
-------------------- 
V případě, že by se povedlo spojit ty dvě části jednoho celku, tak potom by to obchodování také bylo úspěšnější. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Přesto ministerstvo kultury připravuje na roli správce výběrové řízení. Vyhrát zlaté vejce by pak mohla třeba televizní nebo 
producentská společnost a filmy prodávat sama sobě. 
 
František MIKEŠ, 1. náměstek ministryně kultury 
-------------------- 
Jsme ve stádiu rozhodování se. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Státní fond a s ním i tisícovka českých filmů už ale od ledna pod ministerstvo nepatří. 
 
Richard NĚMEC, Asociace producentů v audiovizi 
-------------------- 
Nechápeme, proč ministerstvo kultury, respektive pan náměstek Sankot, externí spolupracovník Michal Šlachta zákulisně tlačí na 
nesmyslné a bezdůvodné koncesní řízení. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
S podnikatelem Michalem Šlachtou mají příspěvkové organizace ministerstva konzultovat výběrová řízení na zakázky nad 10 tisíc. 
Přestože byl před pěti lety odsouzený za nekalou soutěž a ekonomický náměstek Sankot s ním připravoval i konkurz na správce 
filmů.  
 
Martin SANKOT, ekonomický náměstek, ministerstvo kultury 
-------------------- 
Myslím, že má podepsanou smlouvu se Státním fondem kinematografie. Připravujeme výběrové řízení, ale je otázku, zda to tak 
bude. 
 
Tereza RADVÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Na ministerstvu se o filmech bude jednat ve čtvrtek a do tří měsíců musí padnout rozhodnutí. Jinak věc skončí u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Ten by prodej českých filmů mohl zablokovat a třeba Tři oříšky pro Popelku by načas nikdo neviděl. Tereza 
Radváková, Česká televize. 
_ 
 

Budoucnost české kinematografie 
1.7.2012    ČT 24    str. 04    13:05 Otázky Václava Moravce II._ 

    _         

Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Čekání na nový zákon, i to jsou uplynulá léta českého filmového průmyslu. V posledních 20 od vzniku státního fondu byla 
největším zásahem do jeho fungování takzvaná diginovela. Jak její zavedení v roce 2008, tak konec platnosti vloni v listopadu. 
Podle této úpravy putovalo ročně do fondu zhruba 150 milionů korun z reklamních výnosů České televize. Od letošního ledna má jít 
o dvě procenta z ročních reklamních výnosů komerčních stanic. Ovšem až po roční účetní uzávěrce. Letos v únoru Ministerstvo 
kultury předložilo návrh nového zákona o audiovizi. Vládou prošel. Momentálně je v Poslanecké sněmovně. Na nový zákon čekají 
čeští filmaři už víc než 15 let. Dosavadní úprava je natolik zaostalá, že je už neslučitelná se základními principy evropské 
sedmadvacítky.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, ředitelka odboru médií a komunikace, MK ČR 
-------------------- 
V současný době zhruba tři roky se mírně dohadujeme s Evropskou komisí o tom, že ten náš starý zákon z roku 92 nesplňuje vůbec 
žádné znaky veřejné podpory tak, jak se říká ve Sdělení o filmu, což je dokument určující Bruselem, jakým způsobem lze či nelze 
poskytovat peníze na výrobu a na filmy obecně. Už několikrát jsme o tom jednali s DG Competition v Bruselu, kteří se zdviženým 
prstem říkali: dobře, vy už to máte rozdělaný hodně dlouho, tak my budeme ještě chvilku čekat. Obávám se, že čím déle to budeme 
prodlužovat, tím víc na nás bude tlak něco s tím udělat.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
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Nový zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie čeká v následujících týdnech v Poslanecké sněmovně závěrečné 
schvalování. A už teď se nad některými návrhy vedou spory. Například podnikatelům v internetovém prostředí vadí úvahy o 
povinném odvodu příspěvku do státního fondu kinematografie za stahování filmů a audiovizuálních děl. Helena Fraňková odmítá 
úvahy, že by šlo o zdaňování internetu ve prospěch filmařů.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, ředitelka odboru médií a komunikace, MK ČR 
-------------------- 
Ten model zpoplatnění těch děl na internetu spočívá v tom, že vlastně tak, jako když jdete do kina, tak vám z té vstupenky v 
současné době fond odebere jednu korunu, tak úplně to samé je navrženo pro to stažení toho filmu, které vy jste na online půjčovně 
někde na online webu, tam si najdete film, zaplatíte SMS-kou 5,50 nebo 40 korun. A z toho vám 0,5 procenta odejde do tohoto 
fondu. Takže se nejedná o zpoplatnění internetu ani náhodou.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Nová pravidla financování českého filmu jsou pravděpodobně nejzásadnější změnou, kterou zákon o audiovizuálních dílech a 
podpoře kinematografie může přinést. Státní fond kinematografie, který má veřejné peníze jdoucí do filmového průmyslu v Česku 
spravovat, má dostávat procento z každé prodané vstupenky do kina. Dosud měl nárok na jednu korunu ze vstupenky. Fond by měl 
získávat peníze také od komerčních televizí a ze zpoplatnění filmů, které spravuje. Sečteno, podtrženo, dohromady by mělo jít do 
fondu až 230 milionů korun ročně. V současnosti je však fond v nejhorší finanční situaci za posledních několik let. Důvod? Po 
omezení reklamy vysílané v České televizi do fondu stále nedoputovala dvě procenta z čistých ročních příjmů komerčních stanic.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, ředitelka odboru médií a komunikace, MK ČR 
-------------------- 
To, že fond vyschl, říkáme, že letos je takzvaný bod nula, kdy vlastně končí ten starý systém a měl by začít ten nový systém. Česká 
televize přestala dávat finanční prostředky na základě takzvané druhé diginovely. Soukromé subjekty, neboli soukromí vysílatelé 
ještě nedávají, protože zákon je napsán, a musel být tak napsán, že za vlastně více méně rok 2012 se dá platit až po roce, v roce 2013 
poté, co subjekty vědí, jaké to, jaká je jejich výše výnosů z reklamy. Takže ten letošek je vykryt 50 milionovou dotací z Ministerstva 
financí.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Premiér Petr Nečas už před časem konstatoval, že komerční televize by měly do fondů na podporu kinematografie poskytnout asi 
150 milonů korun.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, ředitelka odboru médií a komunikace, MK ČR 
-------------------- 
V současné době, když se podíváme na servery, které se zabývají reklamou a prodejem reklamy, tak zjišťujeme, že se možná 150 
milionů nedočkáme, nicméně Ministerstvo kultury dopisem prvního náměstka ministryni kultury vyzvalo soukromé vysílatele, aby 
nám sdělili, zdali předpokládají obraty takové, jaké předpokládá ta, nebo jsme předpokládali, když jsme tvořili tu druhou diginovelu, 
tedy 150 milionů. Zatím dopisy znějí ano, předpokládáme. Samozřejmě, jaká bude realita, uvidíme. Nicméně v souvislosti s tímto 
byla i debata v tom mediálním výboru o tom, co s tím a jak dál. A tam se jednoznačně poslanci shodli na tom, že v momentě, kdy 
dvě procenta nebudou stačit, tak není pro ně zas až tak velký problém z dvou procent udělat třeba tři.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Říká v rozhovoru pro Českou televizi zástupkyně Ministerstva kultury Helena Fraňková. Dalšími hosty Otázek jsou předseda 
sněmovního výboru pro média Václav Mencl z ODS.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Dobrý den.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Vítejte v České televizi, hezký dobrý den. Vítám i generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Dobrý den.  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Dobrý den.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Komerční televize zastupuje šéf TV Prima Marek Singer. Vítejte.  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
Dobrý den.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
A hostem Otázek zůstává šéf producentů v Audiovizi Jan Svěrák. Ještě jednou vítejte. Pane předsedo, začněme u vás. Ministerstvo 
kultury počítalo s tím, že vstup platnosti nového zákona o audiovizi, že by to měl být datum prvního ledna příštího roku. To už je 
šibeniční termín? To se téměř nedá stihnout.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
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No, tak to se stihnout dá. My jsme v situaci, kdy jsme prošli první čtení koncem března a předpokládáme, že druhé, třetí čtení bude v 
září. To znamená, že by od nás odešel ten zákon do senátu v září.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Nemůže se stát, tady jsou všechny připomínky, které má váš výbor k dispozici, 24 stránek pozměňovacích návrhů. Nemůže se tedy 
stát, že se to ještě oddálí? 
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Já bych především řekl, že ten zákon v prvním čtení a vůbec ani v dalším projednávání výborovém a tak dále, nenarazil na žádný 
odpor. Takže má plnou podporu napříč politickým spektrem.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ale odpor, odpor začíná ve chvíli, kdy jsou pozměňovací návrhy.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
No tak s pozměňovacími návrhy se určitě nějak vyrovnáme. A myslím si, že tam nenacházím nic, s čím bychom si prostě nedokázali 
poradit, samozřejmě i v souladu a v diskuzi s těmi, kteří ty pozměňovací návrhy předložili. Musím říct, že je jich opravdu hodně, ale 
to je naprosto běžné, protože ten zákon přichází po 20 letech od původního zákona. Já bych spíš řekl, co ještě teda řešíme navíc. My 
jsme si zvali za své, že se pokusíme vyřešit problém s pobídkami, s filmovými pobídkami. A v této chvíli, protože ty v tom zákoně 
nejsou obsaženy a oni nemají vlastně žádné, žádnou legislativní oporu, takže bychom filmové pobídky včlenili také do fondu 
kinematografie.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
O tom tedy uvažujete, že by filmové pobídky a institut filmových pobídek se stal součástí zákona o audiovizi? 
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Ano, no problém je v tom, že filmové pobídky jsou součástí ročního rozpočtu. A to filmařům velmi nevyhovuje. Protože během 
toho roku nejsou schopni, nejsou schopni ti zájemci prostě ten film u nás připravit, natočit a vyúčtovat.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
No ale vyhovuje to ministru financí Miroslavu Kalouskovi, kterého raní mrtvice, pokud to dáte do zákona o audiovizi.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
No ale je to s Ministerstvem financí už předdomluveno a, nebo skoro domluveno. A jsme připraveni to tam dát. My jsme i.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
A to Ministerstvo financí bude garantovat i nějakou částku, která.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Ne, částku tam dávat nebudeme. Ano, částka se.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ještě se klidně může stát, že bude institut filmových pobídek v zákoně, ale bude nulu dávat Ministerstvo financí, proto ministra 
financí nemusí ranit mrtvice.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Pane redaktore, od té doby, co vláda premiéra Nečase řekla, že budou filmové pobídky, tak každý rok jsou filmové pobídky v nějaké 
výši. Samozřejmě asi to není v té výši, jak by si filmaři představovali, protože jejich představa je asi miliarda a bavíme se asi o 400 
milionech. Ale prosím, co není, může být. Ale nechci tady mluvit za ministra financí. My chceme ten institut tam vložit. A další věc, 
kterou bychom chtěli, a to je třetí problém české kinematografie v této chvíli. A to je, co s Národním filmovým archivem, s 
digitalizací filmů. Včera tady byla, byla předvedena, byla předvedena, pardon, Hoří, má panenko.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Hoří, má panenko, Formanům film digitalizovaný.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Omlouvám se. Tak to jsem teď zaběhl jinam. Hoří, má panenko digitalizovaný. Ale úvaha je, že by se v první etapě zdigitalizovalo 
200 takovýchto filmů, takovýchto špičkových děl. A to prostě je asi 500 milionů korun a na to v současné chvíli ty finanční 
prostředky opravdu i v takovém střednědobém a dlouhodobém výhledu nejsou. Takže s tím si chceme ještě také poradit. A to máme 
samozřejmě do září docela dost práce. Takže my jsme si dali opravdu tu laťku velmi vysoko.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
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-------------------- 
Ale první leden 2013 garantujete za Poslaneckou sněmovnu?  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
No tak já garantuju, že to v září odejde do Senátu. Ten další průběh samozřejmě já garantovat nemůžu, protože můžu mluvit pouze 
za Poslaneckou sněmovnu.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Jane Svěráku, dobrá zpráva, že se filmové pobídky, ať ukončíme téma filmových pobídek, dostane do zákona o audiovizi?  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Samozřejmě je to dobrá zpráva. Já bych jenom vysvětlil ty pobídky, co to je. Protože možná diváci si myslí, že když chceme 
miliardu, že chceme miliardu ze státního rozpočtu. Pobídky jsou jakýsi, jakési lákadlo pro zahraniční investory, aby přišli natáčet 
filmy k nám, že dostanou slevu 20 procent z těch peněz, který tady nechají. Ne, když zaplatěj Bruce Willise, z toho ne, ale když 
zaplatěj místní techniky, zaplatěj hotely, benzín, na co si vzpomenete. 75 procent rozpočtu jde mimo filmový průmysl, jde to právě 
do služeb a jde to do nájmů, takže to jde obcím. Takže z těchto peněz, když tady nechají několik miliard korun, tak z toho 20 
procent dostanou zpátky. Abychom je nalákali. To jenom, abych doplnil. Dobrá zpráva to je.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Teď se podíváme na Státní fond kinematografie, financování filmu, reklama versus komerční televize. Provizorium v zákonech 
způsobilo pro letošní rok to, že významně poklesly příjmy Státního fondu kinematografie. Ten je výrazným zdrojem financování 
českého filmu. Sami vidíte, že Státní fond kinematografie v roce 2003 podpořil žádosti v celkové hodnotě 72 milionů korun. V roce 
2005 to bylo necelých 70 milionů. O rok později fond přiznal žadatelům nárok na skoro 112 milionů, v roce 2008 rekordních 307 
milionů. Od té doby částky opět klesají. Předloni činila přiznaná podpora 224 a 3/4 milionu. Vloni pak 212,5 milionu korun. Tedy 
sami vidíte méně, než v roce 2007. Dodejme, že přiznané částky se jednotlivým producentům proplácejí postupně. Organizace s 
dlouhodobým a také dlouhým názvem Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vloni rozdělil 212,5 
milionu korun. Největší díl, skoro polovina putovala do celovečerních hraných filmů. Asi 34,5 milionu dostali tvůrci animovaných 
filmů. 24 milionů pak dokumentaristé. Organizátoři filmových festivalů úspěšně žádali o podporu v celkové hodnotě skoro 25 
milionů korun. A poslední data, která máme k dispozici, aktuální data ze Státního fondu pro podporu kinematografie. Ta říkají, že už 
těch zmíněných 212,5 milionu korun je možné znázornit i podle toho, do které fáze vzniku díla směřovaly. U položky výroba tak 
najdeme za loňský rok zhruba 142 miliony, další v pořadí byli žadatelé o podporu při propagaci a o podporu pro technický rozvoj. 
Sami vidíte ta data. Pane řediteli Singře, připouštíte, že se může ještě ta novela změnit o 3 procenta, tedy na 3 procenta oněch 
čistých reklamních výnosů? Protože nebudete schopni dodat těch 150 milionů v té 2 procentní hranici?  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
To, myslím, že není otázka připouštění, to je prostě otázka toho, až ta uzávěrka proběhne. A jak tady bylo zmíněno, v tuto chvíli 
nikdo nedokáže říct, jak ten rok 2012 s tržbami dopadne. Takže si myslím, že to je otázka předčasná. A prostě ten zákon je teď 
napsán na dvě procenta. S tím všichni počítáme.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
No spíš filmaři počítali s částkou 150 milionů. To tady před rokem v Otázkách sliboval váš komerční kolega, nebo ředitel televize 
Nova Jan Andruško.  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
Jasně. Já myslím, že komerční televize se nechtějí vyvázat z toho, co bylo dohodnuto ... 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Takže případně přistoupí i na tři procenta.  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
Víte co, to je jednoduchý. To je čistě o tom, že prostě ten systém procent je jediný možný nastavitelný, aspoň zatím nejlepší možný 
nastavitelný. Pokud máte subjekty, kterým se mění jejich vzájemné tržby. Protože jinak jako fixní částkou to celkem nejde, neb by 
někdo byl znevýhodněn a někdo zvýhodněn. Takže se jedná jak o Novu, tak o Primu, tak koneckonců o televizi Barrandov. A já 
bych počkal na tu uzávěrku toho roku a uvidíme.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Pane předsedo, spokojíte se s tím čekáním v rámci projednávání zákona o audiovizi až na závěr toho letošního roku, protože co když 
se ukáže, že 150 milionů komerční televize do toho fondu nedají? 
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
My, když jsme loni dávali ty dvě procenta, tak na to bylo expertní stanovisko Ministerstva kultury, kteří počínali skutečně 
ekonomové. A uvidíme, jak to vyjde. A my jsme připraveni samozřejmě to procento upravit.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
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Ještě v září?  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Ne, to v září ne. Protože to nebudeme vědět v září. To budeme vědět skutečně příští rok. A pokud to nebude dostatek, pokud to 
nebude těch 150 milionů, tak to upravíme. Ale konstatuji, že tady.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ale tím byste mohli způsobit provizorium, respektive horší příjmy z fondu kinematografie.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Já teď tady, já teď tady nechci mluvit za ministerstvo kultury, protože Ministerstvo kultury konstatovalo, že vykryje propad 
letošního roku, a že vykryje případný propad, pokud teda to nebude těch 150 milionů. Ale prosím, nejsem tady za Ministerstvo 
kultury.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
No zatím se tak nestalo, protože Ministr financí dal 50 milionů korun. Česká televize, pane řediteli, právě dnes tady na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech představila filmové centrum. Je to bezesporu krok, který jde v návaznosti na 
to, že Česká televize je dlouhodobě největším koproducentem českých filmů? Počítáte s tím, že v rámci vzniku filmového centra 
bude i Česká televize dávat víc peněz do české kinematografie?  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Je to tak, že česká televize v tuhle chvíli se mnohem více, než kdy v minulosti bude snažit o aktivní spolupráci s filmaři jako 
takovými. To filmové centrum, které jsme dnes vlastně tady představili, představuje skupinu lidí, kteří budou vyčleněni v rámci 
české televize prioritně pro spolupráci s českými filmaři, ať už v oblasti, ať už v oblasti celovečerních filmů, tak v oblasti 
dokumentů, tak v oblasti třeba animovaných filmů. Co se týče celkového rozpočtu na filmové koprodukce, my tam nemáme nějaké 
pevné číslo, přes které nemůžeme jít, protože se snažíme prosazovat ten princip, že se budeme snažit hledat peníze na všechny dobré 
projekty, které se do České televize dostanou, a které vyhodnotíme jako takové, na kterých bychom chtěli podílet. Každopádně ale 
ty koprodukční vklady dělala, nebo dávala Česká televize i v minulosti. A myslím si, že tu situaci kolem toho fondu tak, jak je tady 
definovaná, tak že jí asi nevyřeší. Protože to, že bychom najednou z ničeho nic ten objem zdrojů, který jsme dávali do koprodukcí v 
minulosti, že bychom třeba zdvojnásobili, tak to zatím neočekáváme.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Takže vznik filmového centra automaticky neznamená větší investice České televize do filmové výroby? 
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Vznik filmového centra přináší s sebou aktivnější účast České televize na jednotlivých koprodukcích. Zároveň znamená to, že se 
budeme chtít mnohem víc podílet na těch projektech už od začátku. A samozřejmě, pokud bude možnost investovat do zajímavých 
filmových projektů, tak je možné, že najdeme ty zdroje. Je potřeba ale zmínit, že Česká televize má omezený rozpočet, který je 
dlouhodobě limitovaný, a který průběžně nenarůstá. To znamená, my si musíme udržet i peníze na to, co prioritně musíme dělat. A 
to je televizní vysílání.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Uvažujete o tom, že by, vy říkáte, žádná fixní částka v České televizi není na filmovou produkci, ale zároveň v souvislosti s 
výpadky toho Státního fondu kinematografie padají úvahy, že by Česká televize mohla ty případné výpadky od komerčních televizí 
zafinancovat z koncesionářských poplatků, že by se lidově řečeno část poplatků České televize uloupla právě do státního fondu na 
podporu kinematografie?  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Tak já jsem tuhle teorii taky slyšel v rámci kuloárních jednání, ale zatím ke mně oficiálně nepřiputovala. A myslím si, že by to 
nebylo dobře.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Uvažujete o tom, pane předsedo?  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Já bych především řekl, jak to teda vlastně s tím rozpočtem fondu kinematografie je. Především je potřeba říci, že dneska je z 
minulých let přislíbeno závazek, příslib na filmování za 220 milionů korun. To se táhne z minulých let. Letošní rozpočet, jak tedy 
jsem si to spočítal, tady z podkladů ministerstva a fondu, by se mohl pohybovat mezi 160, 170 miliony. A jestliže loni to bylo 220, 
tak já to zase nepovažuju za tragické. Pokud jde o budoucnost, já bych trošku prosil, abychom si tady teda už dneska neříkali, že 
bude nějaký výpadek. Bylo to skutečně spočítáno experty, ekonomy, mimo Ministerstvo kultury, tak prosím, teď už mluvíme stále o 
výpadku, jako že příští rok prostě bude výpadek. Já konstatuji, že to nikdo z nás nemůže v tuto chvíli vědět. Komerční televize se k 
tomu staví velmi seriózně, podali jsme si nejen ruku, je to už dneska v zákoně zakotveno. A určitě, určitě bude podle mého názoru 
udržen tedy ten závazek, že to bude 150 milionů.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
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-------------------- 
Vy vnímáte, Jane Svěráku, za producenty v Audiovizi a za filmaře jako zajištění těch peněz pro kinematografii jako stabilní, 
dostatečné, když bude v září sněmovna schvalovat zákon o audiovizi?  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Já to nechci rozbourat, ale my tady.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ale chystáte se teď k tomu.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Ale chystám se k tomu. Víte, ono těch 220 milionů zní jako obrovská suma. Kdybyste si představili, kolik bychom si za to koupili 
asi superbů a kolik bychom mohli mít piva za to, my, tady jak sedíme. Ale když to rozdělíte na ty festivaly, na digitalizaci filmů a 
zbyde vám teda, řekněme, 100 milionů na celovečerní filmy. Tak abyste si udělali představu, v Čechách se natočí 30 celovečerních 
filmů ročně. Z toho 1/3 dostane podporu. Z nich, řekněme, z těch 10, což je ta třetina, 7 filmů dostane na výrobu. A ta podpora je od 
5 do 25 procent. Čili je to opravdu fragment té výroby, která dostává tu podporu. A jsme jediná země v Evropě, kde stát nepřispívá 
na národní kinematografii ani korunu.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Promiňte, ale stát vytváří podmínky. Když se podíváme na to, že v minulých letech to byla Česká televize, která z reklamy vám jako 
filmařům zajišťovala peníze, takže stát zajišťuje podmínky. To, že nutně to nedává ze státního rozpočtu, protože to financoval 
zákonem.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Je to bezvadné, ale my bychom těch peněz potřebovali víc.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
A ten nový zákon, myslíte, že vám je nezajistí, když se na to podíváte.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
220 milionů je v podstatě, no 240, kdyby se podařilo, je v podstatě to samé, co jsme měli v minulosti. Jenom abyste si udělali 
takovej pohled do tý český kinematografie. Po rozpadu Barrandova, který měl tvůrčí skupiny, měl dramaturgy, scénáristy, kteří byli 
placeni měsíčním platem, a kteří se domu věnovali, po rozpadu této instituce tady vlastně nic takto profesionálního není. A my se 
pohybujeme ze setrvačnosti, jsme se pohybovali, řekněme, deset let, ale dnes jsme skupina amatérů, my nemáme dramaturga v 
podstatě, který by nám poradil se scénářem. Protože tato profese vymizela. Ta kinematografie, ty zdroje vysychají a talenty také. 
Protože ti mladí lidé v podstatě už tvoří jenom, že napíší scénář, dají to přečíst kamarádovi: co tomu říkáš?  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Proto podle vás také ty filmy v mezinárodní konkurenci, ta hraná tvorba tak neuspívá na mezinárodních festivalech na rozdíl od 
dokumentů Heleny Třeštíkové či animované tvorby?  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Ano, myslím si, že to je proto, protože jsme všichni nadšení amatéři.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Petře Dvořáku?  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Jeden z cílů právě toho zavedení, zavedení toho filmového centra, je právě být u filmových projektů od začátku. To znamená právě 
vytvářet tu protistranu, stavět tu dramaturgii, pomáhat těm tvůrcům vlastně vytvářet ty systémy, ten systém toho filmu už od 
začátku. Protože dneska my jsme v situaci, kdy za námi ti jednotlivý producenti chodí ve chvíli, kdy už je hotový scénář, jsou 
většinou nasmlouvány nějaké koprodukční vklady. V řadě případů ten filmař má nějaký příspěvek od fondu. Ať už je to, ať už to 
jsou reálné peníze, nebo v dnešní situaci ta symbolická koruna, kterou ti filmaři dostávají. A my už jako vlastně koproducent 
nemáme šanci do toho příliš vstupovat. Proto chceme vytvořit tenhlecten systém. A proto i budeme hledat právě odborníky, kteří 
společně s Českou televizí by vytvářeli tu protiváhu a pomáhali dělat filmy, které budou na dostatečné kvalitativní úrovni a které 
snesou srovnání nejenom v tom českém, ale mnohdy i v mezinárodním měřítku.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
To znamená bojovat proti tomu amatérismu, o kterém mluví Jan Svěrák, že vzniknou ve filmovém centru oni dramaturgové, kteří 
dříve byli na Barrandově, když byl Barrandov ještě státním podnikem?  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 



  
 

 

81

  

Ale možná jenom, abych podpořil pana Svěráka tady, ten problém, který vzniká z hlediska toho oběhu peněz, je ten, že dnes vlastně 
se nikdo nepouští do větších nebo ambicióznějších projektů, protože na ně prostě nejsou peníze. Průměrná cena českého filmu se 
pohybuje někde kolem 25 až 35 milionů korun. A když se někdo pustí do odvážnějšího, odvážnějšího počinu jako například David 
Ondříček, který teď bude uvádět film z 50. let, kde ten rozpočet je dvojnásobný v porovnání proti těm průměru. Tak zajistit 
financování takovéhleho projektu je neskonale těžší.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ano?  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Já bych jenom řekl, že to nemusí být jenom dražší projekty. Ani nemusíme točit víc filmů. Ale aby se ten film stal nezávislý na trhu. 
Tady kdysi někdo řekl, že film je zboží jako každé jiné. A pokud si na sebe nevydělá, nemá být. A to si myslím, že je obrovská 
chyba. Protože film pro nás dokáže udělat hrozně moc jako umění. Protože nám zprostředkovává tu skutečnost bla, bla. Ale že to 
můžou bejt filmy, které budou originální, budou zobrazovat naší současnost, ale budou to dělat originálním způsobem. My dnes 
můžeme točit v podstatě jenom komerční snímky, které na sebe vydělají. Jsou celé protknuté product placementem a reklamou, aby 
na ty filmy bylo. Ale když někdo chce natočit nezávislý originální autorský snímek, tak prakticky nemá šanci.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Nemluvě o velkých, o velkých historických výpravných, výpravných snímcích.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Víte co, na rozdíl třeba od ostatních druhů umění, divadla jsou buď městská nebo krajská, galerie také, i architekti mají státní 
zakázky. Filmaři nic takového nemají. Kdyby stát si objednal ročně dvě pohádky, celé je zaplatil, a jeden historický film, tak proč 
ne. Ale to se neděje. Tak aspoň.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Podívejte se do archivu Československé televize, když se zadávaly státní zakázky, jak to vypadalo. To byste se pak bouřili zase 
kvůli, kvůli cenzuře a námětům.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Ano, nechci to, ale říkám jenom, že my tuto šanci nemáme. A pro nás by bylo ideální, kdyby ten rozpočet státního fondu byl 
dvojnásobný. A řešením je, že by to, co vybere fond od soukromých subjektů, od kterých to zatím vybírá, kdyby to stát ozrcadlil z 
rozpočtu. To znamená, kdyby přidal dalších 200 milionů.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
V rámci asi současné rozpočtové situace na to bezesporu stát nemá. Když se podíváme ještě na další data, tak do kinematografie v 
České republice jako takové přicházejí peníze také z Ministerstva kultury. Nejde však o finance přímo na výrobu filmů. Ministerstvo 
platí například příspěvky na činnost Národního filmového archivu, který tady vzpomínal pan předseda Mencl. Celková částka, ta 
je teď na vašich obrazovkách a máte ji šanci vidět. Pane předsedo, existuje i nějaká možnost, protože experti spočítali v souvislosti 
se změnou vysílání reklamy v České televizi, že využije zhruba tu půl miliardu, že ji využijí obě dvě komerční televize. Ukázalo se 
však, viz týdeník Euro, že došlo k propadu těch příjmů. A že polovina z těch peněz zmizela v jiných segmentech. Uvažujete o tom, 
že by se mohl nějak ještě měnit zákon o vysílání reklamy v České televizi s tím, že by ty peníze šly také do státního fondu?  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Tak já myslím, že si jistě analýzu můžeme nějakou zase nechat dát udělat. Ale tím to zdržujeme. Já jenom konstatuji, že to jsme už 
udělali loni, čili těch 150 milionů je zabezpečeno už dneska zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. Takže ty nejsou 
předmětem teď tohoto zákona, ale samozřejmě.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Jaké máte vysvětlení proto, že tady polovina příjmů propadla, a šla do jiných segmentů?  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Promiňte, to jsou odhady a nikdo to neví přesně. Takže samozřejmě.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Marku, jsou to odhady, nebo to je. Vy jste přece nebyli schopni, alespoň ta data, která jsem viděl od poskytovatelů,  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
Přesně to pochopitelně říct nejde. A nicméně je tam určitý propad, který je spojen s propadem celého reklamního trhu. Otázka je, na 
kolik by to mělo dopad na těch 150 milionů, protože před námi je podzim, což je poměrně rozhodující období pro jakýkoliv, 
jakýkoliv výsledek reklamního roku. Plus já bych tady řekl ještě jednu věc, která možná v tuhle situaci, v této situaci nezazněla, ale 
je důležitá. V okamžiku, kdy se reklamní trh zvedne a poroste, jako že v této geografii se to dá i očekávat, tak na ten film bude čím 
dál víc. Protože dvě procenta jsou, když je větší základ, dvě procenta jsou více. To znamená, my jsme se fixli na 150 milionů, ale to 
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může být, to je prostě. Je pravda, že v okamžiku, kdy stát chce, aby financování filmu probíhalo od soukromých subjektů, a naváže 
to na jejich hospodaření. Tak když je to hospodaření lepší, i filmaři jsou na tom lépe. Když je horší.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ono, když jsme u soukromých subjektů, tak v rámci toho projednávání zákona, tak soukromé televize se snaží získat jako 
přispěvatelé do fondu pro podporu kinematografie i větší vliv nad radou tohoto fondu, respektive nad výborem tohoto fondu. To 
však odmítá Ministerstvo kultury. Tady jsou slova zástupkyně ministryně kultury Heleny Fraňkové.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, ředitelka odboru médií a komunikace, MK ČR 
-------------------- 
Ten zákon, ta konstrukce je napsaná tak, že prostě rada je ta, která rozhoduje o umělečnu, výbor kontroluje ve smyslu, může nahlížet 
do vyúčtování udělených dotací. Ale o tom, jestli byl podpořen ten nebo onen, to je na radě, která má za úkol hodnotit tu kulturnost 
toho projektu. Už vůbec nejde kontrolovat to, jestli v tom rozpočtu v uvozovkách, já nevím, režisér točil, měl kameru na nohách, 
nebo na jeřábu, a jestli jako budem polemizovat o tom, jestli tam měl bejt jeřáb, nebo stačily nohy. Todlencto prostě nemůže. To je 
zasahování do toho uměleckého díla. To už vůbec není možný.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Pozměňování, pozměňovací návrhy ve sněmovně počítají i s tím, že by se změnil způsob nominace členů toho dozorčího výboru, 
protože by nebyla ta nominace v rukách poslanecké sněmovny, ale přímo ministra kultury, stejně by došlo i ke snížení počtu členů 
výboru. Tady jsou opět slova Heleny Fraňkové.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, ředitelka odboru médií a komunikace, MK ČR 
-------------------- 
Přemýšlí se o tom, že výbor, kde je navrženo devět lidí, že by se zúžil a byli by tam pouze tři a nejmenovala by je Poslanecká 
sněmovna, ale jmenoval by je ministr. Což samozřejmě zúží a zrychlí administrativu. Co se týče rady, tak tam nikdo žádnou změnu 
zatím neinicioval. A já jsem tomu ráda, tak by měla zůstat takhle, jak je.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Vysvětluje v rozhovoru pro Českou televizi Helena Fraňková z českého Ministerstva kultury. Pane předsedo, zvednete ruku pro ten 
pozměňovací návrh?  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Je to teď otázka debaty. Kontrolní výbor je podle mého názoru výborná věc, protože ty donoři, když to tak řeknu, byť jsou určeni ze 
zákona, by měli mít právo vědět, že ty finanční prostředky jsou rozumně využívány. To neznamená, že budou zasahovat do práce 
rady fondu, která je na to, aby vybírala ty, kteří mají být podpořeni.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Tohoto rizika se ale bojí filmaři.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Ne, ale měli by si. Tak já jsem to zatím neslyšel. Měli by si ale mít právo kontroly nad tím, jestli to celkové hospodaření, jestli ty 
prostředky skutečně jdou tím směrem, které podle, který předpokládá zákon. Pokud jde o složení toho výboru, to není věc 
Poslanecké sněmovny, to je skutečně věc, že teď ukážu na televizi Prima jako významného přispěvatele do toho fondu, televize 
Prima by si měla sama říci, koho tam chce. A myslím si, že není věcí Poslanecké sněmovny, aby volila tohoto člověka, kterého si 
řekne televize Prima, nýbrž například paní ministryně.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Takže souhlasíte s tím, aby toto právo neměla sněmovna, ale aby výbor, dozorčí výbor rady fondu kinematografie.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Jmenovala například paní ministryně. Ano. Je to samozřejmě.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Tři zástupci, to znamená.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
No, to jsme si neřekli zatím. To je otázka, co všechno v tom rozpočtu, jaké příspěvky tam budou. A myslím si, že tři je teda málo. 
Ale prosím, může jich být také 9. To opravdu není podstata věci, kolik jich je. Podstata věci je, kdo je bude jmenovat. Možná, že je 
obava z toho, že když to, že když nebudou jmenováni Poslaneckou sněmovnou, že nebudou mít dostatečnou váhu. To je, prosím, 
otázka ale taková podle mě trošku druhotná jo. To není podstata věci. Podstata věci je, že ti, kteří tam dávají peníze, mají možnost se 
prostě dívat, jak ten fond hospodaří.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ale pravomoci výboru oproti, nehodláte měnit oproti... 
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Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Provoz výboru podle mého názoru, podle mého názoru jsou to v zákoně vyvážené. Uvidíme, co k tomu řeknou další kolegové. Ale 
podle mého názoru jsou vyvážené.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Jako komerční televize, souhlasíte s tím, že jsou vyvážené? Protože CET 21, majitel televize Nova, dal pozměňovací návrh, kde 
chce rozšířit pravomoci výboru. Je to postoj i televize Prima?  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
Nemůžu mluvit za CET 21, já si myslím to, co říkal tady pan Mencl, je asi nejlepší možné nastavení. Já si myslím, že i ten 
pozměňovací návrh vůči změna z Poslanecké sněmovny na ministra, na ministryni kultury je rozumný. A upřímně řečeno, ten 
pozměňovací návrh CET-u 21 neznám do detailu. Ale stejně se nedá očekávat, že by ty komerční přispívatelé nějakým způsobem 
mohli zvrátit rozhodování té, té komise. To prostě v reálném světě stejně není možné. A upřímně, ještě jedna poměrně, to tady 
nezaznělo. Vy jste říkal, co všechno do českého filmu. Já teď budu mluvit za komerční televize a možná ve skutečnosti trošku 
paradox, ale Petr by mohl k tomu říct ještě víc ... přesnější čísla, ale co my tak víme, tak komerční televize přispívají na český film 
ještě mimo tento fond poměrně značnou částkou. A za televizi Prima můžou říct, že to neustále roste. A vím, že televize Nova 
přispívala a stále ještě přispívá taky poměrně významnou částkou. Pochopitelně určitě je tam potom to komerční hledisko, o kterém 
mluvil pa Svěrák. Protože komerční televize chtějí filmy, které jim potom budou vydělávat, ale myslím si, že to je další zdroj a ne 
nevýznamný, protože když se potom podíváte na sledovanost, tak většinou jsou to ty filmy, které jsou velmi navštěvované.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Teď ... o kterých Jan Svěrák mluvil jako o komerčních, protože logicky je pak chtějí vysílat komerční televize.  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
Přesně tak. No, já bych teda, ano, lehounce jenom oponoval. Většinou vy máte naprostou pravdu. Masové televize, velké stanice 
jako Nova, Prima, pochopitelně se snaží o takovéto filmy. Ale jsou stanice, a je to trošku i naše snaha teď v tuhle chvíli, jako je 
třeba Prima Cool, že se snažíme filmy podporovat velmi jiného druhu. A musím zase říct, že je v tomto národě, koneckonců většina 
jich je asi dneska tady, je tady poměrně značná skupina spíš mladších diváků, kteří mají zájem o jiné filmy. A musím říct, že třeba to 
co dokázal film Bastardi ... a tak dále, je prostě pro tento druh televizních stanic velmi významný programový počin. A určitě se mu 
budeme nadále věnovat.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Byl by pro vás zásadní problém, pokud by došlo k novele zákona v případě, že by byl tady výpadek příjmů toho fondu a 
nezvyšovalo by se procento, pokud by třeba reklama z ČT2 byla přesunuta  na jedničku? Pokud by se ukázalo, že tady je výpadek 
příjmům v tom televizním reklamním průmyslu jako takovém?  
 
Marek SINGER, generální ředitel FTV Prima 
-------------------- 
To by byl poměrně značný zásah, protože pochopitelně jakousi dohodu jsme poměrně pracně ustanovily. A toto je v podstatě návrat 
do bodu nula. A zase, já vím, že teď je tak trošku tendence malovat čerta na zeď. Ale jenom co my vidíme, tak ten reklamní trh jako 
takový se z roku na rok významně nezměnil. Jsou tam nějaký výpadky jako tu a tak, spíš přesuny mezi zadavateli. Ale jaká byla 
očekávání různých komerčních zadavatelů, různých komerčních televizí versus teď realita. To je jedna věc. Druhá věc je, že 
počítáme, že všechny komerční televize přispějí dvěmi procenty a ten trh je plus mínus na svém. Tak pak by to mělo, jak říká tady 
pan Mencel, mělo by z toho vypadnout na konci 150 milionů a všichni by měli být šťastní.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Jane Svěráku, někteří zástupci reklamních agentur. Přes některé filmaře naznačují, že by bylo dobré znovu sahat i na reklamu a 
možná přesunout vysílání reklamy ze dvojky, ze které je financování Státní fond kultury, na jedničku a ty výnosy by pokryly oba 
dva, oba dva fondy. Budete to navrhovat jako asociace nebo by to byla dohoda, která by, řekněme, zbourala předchozí diginovelu?  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
My se nechystáme na tento krok. Ale uvidíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet, kolik peněz jednak se vybere. A jak velký 
tlak budou komerční televize vyvíjet na radu fondu, aby ty peníze, které do toho dají, šly zpátky do jejich projektů.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Počkejte, ten tlak nemohou vyvíjet, pokud se nebudou měnit ty navržené pravomoci výboru, jak je upravuje Ministerstvo kultury v 
návrhu zákona.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Podívejte se, když jste bohatý subjekt, jste médium velice vlivné, tak máte ty i své lobbisty a máte i určitou moc, protože se vás 
třeba i poslanci můžou bát jako média.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
U vás filmařů se prý také bojí, byť se neprosadili zákon kinematografie.  
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Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Čili takové médium má možnost pro, určitým způsobem i protlačit svoje lidi, kam potřebuje. Čili uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ta 
situace, pak bychom když tak teda museli reagovat.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Předpokládám, že pro Českou televizi je dobře, že nevysílá na jedničce reklamu?  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Je to tak, že ta původní dohoda, která byla vlastně udělaná tady v minulém roce, kdy se umožnilo vysílání reklamy jenom na ČT2. 
Tak Českou televizi dostala do trošku složité pozice. Protože ta reklama na ČT2 je trošku protimluv proti zaměření toho kanálu tak, 
jak vlastně byl původně nastrukturován. My jsme měli šanci, v době, kdy já jsem přišel do České televize v říjnu loňského roku, tak 
jsme měli šanci udělat to tak, aby na ČT2 z reklamy jsme dokázali získat úplně. Znamenalo by to ale, že bychom museli úplně 
přeformátovat ten program. Když to řeknu ad absurdum, tak vlastně pořady, které se vysílají na ČT1, přesunout na ČT2. Ty, co jsou 
na ČT2 přesunout ta ČT 1. Tím pádem bychom asi se nedostali na celkový objem výnosů, který jsme předtím generovali na ČT1, 
ale myslím si, že by to bylo. Víte, my jsme se rozhodli tou cestou nejít, protože jsme si říkali, že ČT2 má svoji úzce zaměřenou, ale 
velmi věrnou skupinu diváků, kterou jsme nechtěli zklamat. Takže proti jsme vlastně nechali ČT2 tak, jak je. Samozřejmě, že jsme ji 
trochu přeformátovali. Samozřejmě jsme tam přinesli nové projekty, které dnes ti diváci velmi, velmi oceňují. Ale ten celkový 
objem peněz, který dnes převádíme do fondu kultury, rozhodně není ani v těch rámcích, které původně byly v těch záměrech, když 
se ten zákon tvořil. Pokud by mělo dojít k něčemu takovému, jako že by se přesouvala reklama ze dvojky na jedničku, pak já bych 
ale velmi horoval pro to, aby to bylo opět jenom v nějaké omezené, omezeném rozsahu tak, jak to bylo maximálně předtím. To 
znamená, rozhodně bych nebyl pro, aby se navyšoval. A slyšel jsem to z řady i reklamních agentur, že by se jim to líbilo. A že by to 
nebylo do formy, která je adekvátní komerčním televizím. To znamená, myslím si, že těch 12 minut v hodině reklamy, které 
půlnoční televize smí využívat, by rozhodně neměly být na ČT1, ale mělo by to být maximálně těch 6, co bylo předtím. A rozhodně 
bych nechtěl, aby, kdyby nám to někdo povolil, tak bych to nenechal naše obchodní oddělení. Že bychom přerušovali reklamou 
některé pořady nebo filmy. To bych rozhodně nechtěl.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Já jsem kvůli tomu se přestal dívat na televizi.  
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Kvůli tomu, že chodí v oddělení České televize fungovalo tak, jak fungovalo.  
 
Jan SVĚRÁK, režisér, šéf Asociace producentů v Audiovizi 
-------------------- 
Ne, ale že když jsem chtěl vidět film a on trval 3,5 hodiny kvůli těm reklamám.   
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Pane předsedo, poslední.  
 
Václav MENCL, poslanec, předseda mediálního výboru /ODS/ 
-------------------- 
Já jsem chtěl říct, že teď tady chvilkama to vypadá, jako že to mezi náma jiskří. Já musím říct, že minimálně náš výbor, ale i jsme do 
toho zatáhli rozpočtový výbor a přes něj Ministerstvo financí. Opravdu má velký zájem na tom, abychom se co nejrozumněji 
domluvili. Samozřejmě v mezích možného. A teď to znamená, že asi nejsme v této chvíli schopni překlopit třeba ten státní 
příspěvek tam v té stejné výši. Ale a tak dále, ale samozřejmě jsme připraveni se o tom dál bavit a jako tím, že teď ho to prvního 
leda bude schváleno. Ta věc není jako uzavřena. My jenom chceme, aby se, aby se na nějakou dobu uzavřely všechny ty tři okruhy, 
o kterých jsem mluvil. To znamená podpora pro filmování, aby se udělaly pobídky, vyřešily. To jsme na dobré cestě. A teď nám 
ještě zbývá ten archiv. My jsme původně dostali skutečně na stůl pouze návrh na fond kinematografie. A snažíme se to teda vyřešit 
jako celek. Protože tohle to jsou skutečně tři základní problémy, byť každý má nějakou jinou dimenzi a jiný rozměr. Takže na tom 
spolupracujeme. A já myslím, že tady rozhodně nejsme jakoby v nějakém protikladném postavení. Samozřejmě každej bojuje za své 
a tomu já naprosto rozumím. A rozumím filmařům, o co jim jde. A snažíme se jim v tom maximálně pomoct, ale je tam určitá mez, 
do které my zase na základě třeba spolupráce nebo názoru komerční televize ve spolupráci s tou televizí můžeme jít.  
 
Petr DVOŘÁK, generální ředitel České televize 
-------------------- 
Já bych chtěl jenom k tomu podotknout, že do budoucna mys budeme snažit o mnohem bližší spolupráci s filmovým průmyslem 
jako takovým. Což jsme ukázali tím dnešním založením toho filmového centra. Ale my na konci festivalu v pátek plánujeme 
oznámení spolupráce s nadací RWE a Barrandov studia, která podporuje už vlastně scénáristy. Plánujeme poměrně blízkou mediální 
spolupráci s tou nadací České bijáky, která vlastně z privátních peněz pomáhá dofinancovávat digitalizaci těch vrcholných děl české 
kinematografie. A myslím si, že ta cesta může vést k tomu, že se do českého filmu dostání víc peněz. Samozřejmě ale je k tomu 
potřeba to, co říkal pan předseda, spolupráce všech zúčastněných stran. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
To my uvidíme, až se sejdeme za rok na 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jaké jsou první 
zkušenosti s novým zákonem o audiovizi, a podpoře kinematografie. Protože pokud platí první leden roku 2013, pane předsedo, 
alespoň za Poslaneckou sněmovnu, tak díky bohu za to. Děkuju, že jste byl hostem Otázek. Předseda sněmovního výboru pro média 
Václav Mencl z ODS. Generální ředitel televize Prima, respektive Prima Family Marek Singer. Děkuji i generálnímu řediteli České 
televize Petru Dvořákovi a děkuji i šéfovi asociace producentů v Audiovizu a také režisérovi Janu Svěrákovi. Děkuju. Vám děkuji 
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za to, že jste se dívali na Otázky, že se díváte na zpravodajskou ČT24. Uvidíme se opět příští týden v neděli, pokud možno hezký 
zbytek této neděle ve společnosti zpravodajské  ČT24 a České televize.  
_ 
 
 

Stopy byznysu: Barrandovské filmové ateliéry 
4.6.2012    ČT 24    str. 17    21:10 Ekonomika_ 

    _         

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
V nové rubrice Stopy byznysu jednou měsíčně sledujeme historii institucí, které jsou páteří českého hospodářství. Tentokrát se do 
hledáčku Ekonomiky plus dostaly Barrandovské ateliéry, bez kterých by český filmový průmysl nemohl existovat. Ode mě je to 
všechno. Přeji hezký večer a na viděnou někdy příště.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Americký Hollywood na Barrandovském kopci. I takové označení mají Barrandovské ateliéry, které letos slaví 81. narozeniny. 
Přesto, že přirovnání k americkým filmovým studiím je nadsázka, patří Barrandovské ateliéry k jednomu z nejrozsáhlejších 
komplexů v Evropě, kde se natočilo přes 2,5 tisíce českých a zahraničních filmů.  
 
Pavel JIRAS, autor knihy o barrandovských filmových ateliérech 
-------------------- 
Za vznikem barrandovských ateliérů stojí firma, která vznikla sloučením dvou bývalých nezávislých firem. Jedna se jmenovala 
American Film, ta dovážela americké filmy do republiky a druhá se jmenovala Biografia a ta se zabývala podnikáním v distribuci. 
American Film vlastnil Miloš Havel a rodina. 
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Firma vlastnila filmové ateliéry na Vinohradech, které ale na konci 20.let přestávaly stačit. Proto už v té době na druhém břehu 
Vltavy stavebníci pokládali první základy nové filmové továrny. Barrandov si vyhlédl stavebník a bratr Miloše Havla Václav, který 
se rozhodl vybudovat po americkém vzoru novou zahradní čtvrť boháčů. Vedle toho vznikl i plán na moderní ateliéry pro výrobu 
zvukového filmu.  
 
Radomír DOČEKAL, bývalý ředitel Barrandov Studios /1995-2005/ 
-------------------- 
Za vznikem Barrandova je vlastně geniální podnikatelskej záměr Miloše Havla a Václava Havla, jeho bratra a samozřejmě 
financování, který částečně získali jako půjčku od členů Rotary klubu, protože si pamatuju, že vlastně první, co udělali, že udělali na 
tý ploše, kde dneska stojí ateliéry, udělali obrovskou takovou zahradní slavnost, kde pozvali členy Rotary klubu, aby jim vlastně 
pomohli to financovat.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Stavět se začalo 23.listopadu 1931 a filmaři si vyzkoušeli nové ateliéry poprvé už o dva roky později. První snímek natočený na 
Barrandově byla Vražda v Ostrovní ulici.  
 
Radomír DOČEKAL, bývalý ředitel Barrandov Studios /1995-2005/ 
-------------------- 
Druhej důvod, proč vlastně založili Barrandov bylo, podpora filmu, která tenkrát fungovala za první republiky, kdy vlastně v 
rozpočtu, kterej byl cca tenkrát, že jo, okolo milionu korun, velký filmy byly až milion 200, ty menší filmy, který se točily byly 
okolo 800 tisíc, tak ty filmy mohly získat podporu od státu vlastně až 200 tisíc. 
 
Eva URBANOVÁ, filmová historička, Národní filmový archiv 
-------------------- 
Bylo to podobné, jako je to dneska. Prostě někdo se, někdo přišel se scénářem, nebo s nějakým nápadem, nebo s knihou a začal 
financiér nebo producent prostě shánět peníze. Filmaři, zvláště ti méně nároční, samozřejmě hledali zdroj financování, kde se dalo. 
Takže obecně se to zjednodušuje tak, že když prostě si chtěla dcera nějakého úspěšného velkouzenáře zahrát ve filmu, tak tatínek 
prostě podpořil nějakou produkci a dcera si tam zahrála.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Za okupace se barrandovské ateliéry staly válečnou kořistí Němců, kteří je využili k vytváření propagandistických filmů. Těch za 
války vzniklo celkem 80. Ani v poválečném období však neměly barrandovské ateliéry na růžích ustláno.  
 
Pavel JIRAS, autor knihy o barrandovských filmových ateliérech 
-------------------- 
Byla to doba, kdy byl veliký entusiasmus, veliké oči, spoustu diletantů se hrnulo k tomu, aby mohli pracovat a ty první tři roky byly 
jakž takž. Nenatáčelo se mnoho filmů, napřed to byl první rok to byly asi 3 filmy, pak to vzrostlo o něco víc a ten třetí rok už se to 
tak nějak stabilizovalo.  
 
Eva URBANOVÁ, filmová historička, Národní filmový archiv 
-------------------- 
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V roce 1945 byla kinematografie znárodněná, československá, ve všech složkách, distribuce i produkce. Přineslo to samozřejmě 
určitým způsobem velkou podporu filmu, protože sice byl velký ideologický diktát, ale zase, když už se podařilo tomu filmaři se 
těmi postupnými schvalovacími komisemi probojovat k tomu, že to měl schváleno, tak měl peníze jisté.  
 
Pavel JIRAS, autor knihy o barrandovských filmových ateliérech 
-------------------- 
Ta situace byla pro Barrandov nesmírně složitá, protože, jak sami víte, film můžete buď natáčet s dobrým režisérem, nebo s 
vynikající filmovou hvězdou, nebo na vynikajícím třeba románu, na vynikající scénáristické předloze. No a tyto věci tady dost jaksi 
haprovaly, protože byl zájem ze strany komunistů, aby se plnil program. 
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Trochu naděje nejen pro film znamenala léta 60. Podobně jako ve Francii i v barrandovských ateliérech se k tvorbě dostala mladá 
generace. Například režiséři Forman, Menzel, nebo Chytilová.  
 
Eva URBANOVÁ, filmová historička, Národní filmový archiv 
-------------------- 
Do dneška z toho československá, potažmo česká kinematografie žije, protože pořád se ty filmy hrají, Menzelovy, Formanovy, 
Chytilové v celém světě. Protože ti filmaři, mimo to, že byli talentovaní, tak měli peníze. 
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Divokou etapu si barrandovské ateliéry prožily po revoluci, když ležela na stole jejich privatizace. Lidé, kteří tehdy ve studiích 
působili, se značně liší ve výkladu událostí, proto nechme mluvit strohá fakta. Řízení Barrandova se ujal v roce 1990 Václav 
Marhoul. O rok později vznikla firma Cine Pont a. S., pozdější akciová společnosti AB Barrandov, která získala při privatizaci 
většinový podíl. Rozpory mezi akcionáři vyvrcholily v dubnu 1994 odvoláním Marhoula z funkce ředitele. On sám se ještě jednou 
do křesla generálního ředitele vrátil, následně ale prodal akcie ateliéru a od roku 1996 vlastní Barrandovské ateliéry třinecká 
Moravia Steel.  
 
Radomír DOČEKAL, bývalý ředitel Barrandov Studios /1995-2005/ 
-------------------- 
Kdyby ta privatizace nebyla, tak by dneska nebyl Barrandov jako a nebyl by vlastně filmovej průmysl vůbec v Český republice, jo, 
protože by se to úplně rozpadlo a vlastně to je situace, která třeba byla na Slovensku, filmového Studia Koliba, která do dneska jako 
vlastně se potácí a myslím, že dneska už ani neexistuje.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
V polovině 90. let měla barrandovská studia 600 interních zaměstnanců. A jejich obrat se pohyboval okolo 300 milionů korun. Pro 
srovnání, v roce 2005 měla studia 300 zaměstnanců a obrat okolo 800 milionů korun.  
 
Radomír DOČEKAL, bývalý ředitel Barrandov Studios /1995-2005/ 
-------------------- 
Se zeštíhlil vlastně ten aparát, jako vlastně ty odpovědnosti, odpovědnosti se přenesly na ty jednotlivý divize. Ty měly naprosto 
samostatný hospodaření a musely se starat samy o sebe. Musely bejt schopný prostě konkurence a musely prostě bojovat o ty 
zakázky samostatně.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
V České republice mají barrandovské ateliéry konkurenci v Letňanech, kde fungují Prague Studios. Zahraničí musí o filmaře 
bojovat s Maďarskem, Chorvatskem nebo Velkou Británií.  
 
Petr TICHÝ, obchodní ředitel Barrandov Studios 
-------------------- 
Moje největší konkurence totiž to není ani, to nejsou ani studia, ale jsou to vlády jednotlivých zemí, protože v tuto chvíli opravdu o 
budoucnosti a o možnosti přežití na Barrandově, je to především na pobídkách. To znamená na podpoře filmového průmyslu té dané 
země, která to nabízí. Vůbec takové to období, kdy jsme byli bez pobídek, kdy začínaly pobídky například v Maďarsku, tak 
pravděpodobně byly vůbec ten nejhorší čas pro vůbec Barrandov, aby dostal sem nějaký zajímavý projekt a byl schopnej 
samozřejmě vytvořit nějaký zisk významný.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
Situace se na Barrandově zlepšila v polovině roku 2010, kdy Český stát zavedl v souladu s evropskými směrnicemi pro filmaře 
pobídky. Zájem o Česko jako filmovou destinaci ihned vyskočil o třetinu. Filmaři v loňském roce na pobídkách vyčerpali přes 260 
milionů korun.  
 
Petr TICHÝ, obchodní ředitel Barrandov Studios 
-------------------- 
Určitě to jsou zahraniční projekty, který pomáhají k přežití barrandovským ateliérům a celýmu tomu obrovskýmu kolosu. Protože, 
když vezmete, že to je víc jak 300 tisíc metrů čtverečních, desítky budov, tak to není opravdu jednoduchý a nákladově je to těžký 
vůbec uživit. Co se týče českých filmů, tak ty příliš aktivně v tuto chvíli u nás na Barrandově nenatáčí. Samozřejmě je to dáno i tím, 
že Česká republika je plná krásných lokací a možnosti natáčet jinde než v ateliérech. Každý rok je to trochu jinak. Vloni to bylo 
primárně postaveno na televizních projektech, natáčely se tady takové televizní projekty, jako jsou právě Borghiovci a nebo 
americký seriál Missing. Další celkem jako významnou rolí tady u nás je natáčení reklam.  
 
Petr JANEČEK, redaktor 
-------------------- 
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V současnosti jsou ateliér plné jihokorejských filmařů. Ke konci roku by k nim s novým velkofilmem mohli přibýt Američané. S 
nimi je smlouva na spadnutí. Vedle toho vedení společnosti připravuje transformaci některých divizí, třeba filmových laboratoří, 
které negativně ovlivňuje digitalizace filmu.  
 

Na nákladovém nádraží Žižkov budou úpravy 
27.3.2012    ČT 1    str. 12    18:00 Události v regionech - Praha_ 

    _         

Jan HRUBEŠ, moderátor 
-------------------- 
Na nákladovém nádraží Žižkov s možná v budoucnu odehrají o stavební úpravy, npřestože by se mohlo jednat o památkově 
chráněné území. Na tom se shodli ministři dopravy a kultury se zástupci hlavního města. Úředníci resortu už léta nemohou najít 
společnou řeč s developerem a majitelem pozemků. 
 
Luděk JÍRA, redaktor 
-------------------- 
Ministerstvo kultury budovu nákladového nádraží Žižkov už dvakrát prohlásilo za památku. Pokaždé se proti tomu odvolali vlastník 
České dráhy i developer. Posledním odvoláním se teprve bude zabývat rozkladová komise a ministr nyní nechce spekulovat o 
výsledku. Nádraží si v úterý prohlédla společně s ministrem dopravy a zástupci developera. 
 
Pavel DOBEŠ, ministr dopravy /VV/ 
-------------------- 
Já osobně si myslím, že by bylo záhodno i s ohledem na zkušenosti z Evropy nějakým způsobem umožnit zásah do té budovy. 
 
Luděk JÍRA, redaktor 
-------------------- 
Městská část Praha 3 i developer, který v areálu plánuje postavit několik tisíc bytů se stále ohánějí územním plánem. Ten počítá s 
protažením Olšanské ulice a vytvořením takzvané Jarovské spojky, která by vedla skrz nádraží a zřejmě by se neobešla bez 
demolice čelního objektu. 
 
Leoš ANDERLE, ředitel developmentu, Sekyra Group 
-------------------- 
Existuje jakýsi výpočtový dopravní model Prahy. A ten existenci Jarovské spojky požaduje. 
 
Luděk JÍRA, redaktor 
-------------------- 
Praha i ministerstvo ale říkají, že na stavbu nové silnice nemají peníze. A podle nezávislých expertů je navíc zbytečná.  
 
Ivan VAVŘÍK, nezávislý architekt 
-------------------- 
Doprava jak voda, kde se otevře kohoutek, tak tudy teče. Pokud já tady otevřu komunikaci, tak samozřejmě přitížím centrální části 
Prahy. 
 
Luděk JÍRA, redaktor 
-------------------- 
O případné využití hlavní budovy nádraží už projevil zájem Národní filmový archiv, který by tu rád měl své sídlo. Luděk Jíra, 
Česká televize, Praha. 
_ 

Filmová digitalizace se zadrhla 
13.3.2012    ČT 1    str. 24    19:00 Události_ 

    _         

Bohumil KLEPETKO, moderátor 
-------------------- 
Nových filmů se točí míň, kina krachují, filmových festivalů ubývá, podpora ministerstva kultury není dostatečná. A teď se kvůli 
nedostatku peněz dostává do ohrožení i projekt digitalizace starých filmů. 
 
Iva NĚMCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Plán byl jednoduchý, 500 milionů korun na digitalizaci 500 kilometrů filmového pásu. Realita je složitější. Na digitalizaci není ani 
koruna. Vláda přitom před dvěma lety schválila koncepci digitalizace filmů. Ze zlatého fondu české kinematografie vybrali 
odborníci 200 snímků. Dodnes se to podařilo jen u dvou, Markéty Lazarové a Hoří, má panenko, a to jen díky sponzorům. 
 
Helena FRAŇKOVÁ, Ministerstvo kultury ČR 
-------------------- 
V současné době zatím nemáme žádné peníze ze státního rozpočtu, s čím jsme víceméně mírně i počítali. 
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/ 
-------------------- 
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Existuje jedna jediná možná terapie, všichni ministři budou mít ještě méně peněz, aby se slzou v oku vzpomínali na ty krásné časy, 
kdy měli jenom málo peněz. 
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Problém digitalizace by se měl řešit hlavně proto, že potřebujeme jednak, aby ty filmy byly dostupné, jednak budou moct naše 
televize co hrát, neboli budou se generovat peníze do fondu kinematografie a bude se tudíž podporovat současná česká filmová 
tvorba. 
 
Iva NĚMCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
První vlaštovka, digitálně vyžehlená Markéta Lazarová přitom už vydělává. Zájem o ni mají nejen české, ale i zahraniční festivaly a 
televize. 
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Díky tomu, že je kvalitně zdigitalizovaná, digitálně restaurovaná, tak se fantastickým způsobem hraje. A prodávají se DVD, 
prodávají se Blu-ray. A Markéta Lazarová se dostává zpátky do oběhu. 
 
Iva NĚMCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Přitom filmy na celuloidu se příští rok už na plátna kin dostanou jen výjimečně. Kinosálů, které přežijí bez digitalizace jen se starou 
filmovou promítačkou zůstane kvůli tlaku distributorů jen pár. Iva Němcová, Česká televize. 
 

Nákladové nádraží Žižkov je kulturní památkou 
10.3.2012    ČT 24    str. 02    11:32 Týden v regionech - Praha_ 

    _         

redaktor 
-------------------- 
Nákladové nádraží Žižkov je kulturní památkou. Trvá na svém ministerstvo kultury. Jeho památkový odbor o tom rozhodl na konci 
února. Vlastník objektu se ale proti rozhodnutí může odvolat, stejně jako to udělal už v dřívějším řízení. Podle stávajícího projektu 
developerů by v rozlehlém areálu měla vyrůst nová čtvrť a té by měly ustoupit i nádražní budovy, za které bojují občanská sdružení. 
Pokud nádraží zůstane, v chráněné budově by mohl sídlit Národní filmový archiv. 
_ 
 

Ponrepo: přehlídka westernových filmů 
29.2.2012    ČT 1    str. 16    12:00 Polední události_ 

    _         

Jan HRUBEŠ, moderátor 
-------------------- 
Středoevropský filmový festival Cinefest letos vytahuje pušky, ostruhy a taky indiánské čelenky. V Bio Ponrepo odstartovala totiž 
přehlídka westernových filmů, které vznikly na území Evropy, do jejich čela se postavil legendární Vinnetou a Old Shatterhand. 
 
Ondřej MORAVEC, redaktor 
-------------------- 
Bílé tváře a Apači Karla Maye opět křižují filmová plátna, a to i půl století od své premiéry. Poklad na stříbrném jezeře byl vůbec 
první mayovkou, která se dočkala zfilmování a v tehdejším Československu neměla konkurenci, a to doslova. 
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
To rezonovalo hrozně silně, protože to reprezentovalo ten mýtus o Americe, která nebyla dostupná našemu poznání, naší zkušenosti. 
 
Ondřej MORAVEC, redaktor 
-------------------- 
Vinnetou je v kurzu ale i dnes. Od dětství se ho někteří drží až do současnosti. 
 
Robert MAHOVSKÝ, fanoušek, šéfredaktor magazínu Svět Westernu 
-------------------- 
Spoustu lidí jakoby, když to ještě dneska čte nebo se na to dívá, tak spíš uniká, uniká jakoby z tý reality, chce bejt někde jinde. 
 
Ondřej MORAVEC, redaktor 
-------------------- 
Evropský western ale není pouze Vinnetou, ale také například Jiří Trnka. Ten se podíval na Divoký západ ve filmu Árie Prérie. 
 
Hans-Michael BOCK, organizátor festivalu v Hamburku 
-------------------- 
Na těch filmech je hezké, jak si vytvářejí takový ten vlastní iluzorní svět, představu o tom Divokém západě, přesto však působí 
velmi reálně. 
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Ondřej MORAVEC, redaktor 
-------------------- 
Indiáni a kovbojové se zdrží v Bio Ponrepo do 5. března. Po Praze zamíří festival například do Curychu nebo Vídně. Ondřej 
Moravec, Česká televize. 
 
Jan HRUBEŠ, moderátor 
-------------------- 
A ode mě už jen rozloučení. Užijte si dnešní den a o to víc, že je jednou za čtyři roky. Mějte se hezky. Na viděnou. 
 

Petice za zachování Národního filmového archivu v centru Prahy 
28.2.2012    ČT 24    str. 07    05:59 Studio 6_ 

    _         

Teď do Prahy, protože přes 14 00 podpisů za jeden týden je pod peticí za zachování Národního filmového archivu v centru Prahy.  
 
Vystupující 
- František LUTONSKÝ, moderátor 
- Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka 
- osoby 
- Pavla SEDLISKÁ, redaktorka 
- Iva NĚMCOVÁ, redaktorka 
- redaktorka 
 
(pouze anotováno) 

Boj o zachování Národního filmového archivu 
27.2.2012    ČT 24    str. 08    11:00 Studio ČT24 - Zprávy_ 

    _         

Jiří PETROVIČ, moderátor 
-------------------- 
Přes 1500 podpisů za týden, takové je skóre petice za zachování Národního filmového archivu v centru Prahy. Signatářům se 
nelíbí, že by se kino, ve kterém se promítají jedinečné archivní snímky, a odborná knihovna měly přestěhovat z centra metropole na 
okraj. Výzvu podepsali např. Helena Třeštíková nebo Jiří Menzel.  
 
redaktor 
-------------------- 
Národní filmový archiv, svým významem odborníky srovnávaný s Národním divadlem nebo Národním muzeem. Sídlí v 
nedůstojné budově na pražském Žižkově. Malé kino s knihovnou má sice v centru, ale v nájmu. To se má změnit. Do nově 
vyprojektovaného sídla v Nových Butovicích se ale archiv stěhovat nechce.  
 
Michal BREGANT, ředitel Národního filmového archivu 
-------------------- 
Mě vůbec nejde o to, abychom sídlili na Hradčanech nebo na Národní třídě. Ale jde o to, aby ta budova byla dostupná studentům, 
veřejnosti, divákům kina, čtenářům knihovny.  
 
Pavel JANÁČEK, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR 
-------------------- 
Je potřeba, aby taková instituce měla své místo někde na průsečíku komunikačním mezi univerzitou, galeriemi, divadly, Akademií 
věc.  
 
redaktor 
-------------------- 
Ministerstvo kultury i filmaři se shodují na tom, že by se dvě stávající archivní budovy měly sestěhovat pod jednu střechu. Jenže 
najít vhodný dům v centru města nebude podle ministerstva jednoduché.  
 
Helena FRAŇKOVÁ, Ministerstvo kultury 
-------------------- 
Samozřejmě se nejedná o jen tak nějakou administrativní budovu, je to budova, kde se bude pracovat s náročnými technologiemi.  
 
redaktor 
-------------------- 
Archiváři oponují, mají zájem o domy, kterých se ministerstva kvůli šetření zbavují. A hlásí se o ně dřív, než přijdou na řadu realitní 
makléři.  
 
Michal GREGANT, ředitel Národního filmového ústavu 
-------------------- 
Jsou to možná některé budovy typu nádraží a podobně, které by splňovaly i ty technické nároky, které my potřebujeme. 
 
Iva SEDLISKÁ Pavla, NĚMCOVÁ, redaktor 
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-------------------- 
V novém centru by měla být badatelna, knihovna i dva kinosály. Stavba má přijít státní kasu na 350 milionů Kč. Jistotu, že na svém 
místě zůstane, má teď jen depozitář v Hradišťku pod Medníkem, v majetku Národního filmového archivu postavený před 35 lety 
pro 120 000 filmových kopií. Dnes jich tu je uloženo třikrát tolik.  
_ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2: Výskyt zpráv o NFA v Českém rozhlasu (1.1.2012-1.1.2014) 
 

V Židovském muzeu startuje výstava Pravda a lež filmování v ghettu Terezín 1942 - 45 
28.8.2013    ČRo Plus    str. 04    17:10 Den podle…_ 

    _         

Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Zítra startuje v pražském Židovském muzeu unikátní výstava s názvem Pravda a lež filmování v ghettu Terezín 1942 - 45. 
Zprostředkovává nejnovější výsledky mnohaletého výzkumu historiků holocaustu a filmových historiků v České republice i v 
zahraničí. Unikátní fotografické a filmové záběry doplňují další písemné a obrazové dokumenty dosud publikované jen v odborném 
tisku. Výstava de facto sleduje historii vzniku dvou propagandistických filmů věnovaných právě terezínskému ghettu, představuje 
věznitele a iniciátory filmování a přibližuje podmínky natáčení, kdy se mnozí vězni stali nedobrovolnými herci a statisty, ale i členy 
filmového štábu. V expozici jsou vůbec poprvé prezentovány filmové fragmenty z roku 1942, které vězni v ghettu tajně ukryli. Po 
linkách teď zdravím obě kurátorky výstavy paní doktorku Evu Struskovou, historičku Národního filmového archivu a paní 
doktorku Janu Šplíchalovou z oddělení pro dějiny šoa z Židovského muzea. Hezký podvečer. 
 
Eva STRUSKOVÁ, doktorka, historička, Národní filmový archiv, kurátorka výstavy 
-------------------- 
Hezký podvečer. 
 
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, doktorka, oddělení pro dějiny šoa, Židovské muzeum v Praze, kurátorka výstavy 
-------------------- 
Hezký podvečer. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
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Řekněte, co ukazují vlastně ty ony poprvé prezentované filmové fragmenty z roku 42, kteří vězni tajně v Terezíně ukryli? Paní 
doktorko Strusková. 
 
Eva STRUSKOVÁ, doktorka, historička, Národní filmový archiv, kurátorka výstavy 
-------------------- 
Jde o soubor výstřižků, které máme k dispozici. Jde asi o 100 záběrů s nejrůznější tématikou. Tak, jak je mohli ti věznění vystříhat a 
ukrýt potom v ghettu. Jsou tam nejrůznější motivy. Jednak jsou tam záběry, které byly nepochybně určeny pro film, šlo o reportáž, 
která měla ukázat přesun židovského obyvatelstva z měst do ghetta. Organizaci. A současně jsou tam záběry, které zachycují 
natáčení a kromě toho podle našeho názoru jsou tam i některé záběry, které vězňové, pokud se dostali ke kameře, tak natáčeli proto, 
aby zachovali určitou paměť o té situaci, v níž se nacházeli. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Rozumím, jen pro zajímavost, kde vězni v terezínském ghettu schovávali tyhle unikátní záběry? 
 
Eva STRUSKOVÁ, doktorka, historička, Národní filmový archiv, kurátorka výstavy 
-------------------- 
To my samozřejmě nevíme. Šlo o to, že střih tohoto filmu probíhal, což nebylo zcela obvyklé, právě v ghettu, neboť ve vězeňské 
dílně se vyrobil střihací stůl a Irena Dodalová, která byla střihačka, režisérka, tak byla pověřena teda, aby vytvořila jakousi servisní 
kopii. A přitom oni tedy vynesli v krabici onen materiál. Ovšem jakým způsobem ho uložili a jakým způsobem potom se dostal ten 
materiál do Švýcarska a ze Švýcarska potom na počátku 70. let do Prahy, bohužel se nezachovaly o tom informace. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Paní doktorko Šplíchalová, už jsem zmínila, že na té výstavě sledujete vznik dvou propagandistických filmů věnovaných právě 
terezínskému ghettu. Jsou to filmy s nějakým fiktivním příběhem, nebo je to čistě propagace ála nám v ghettu se žije úžasně? 
 
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, doktorka, oddělení pro dějiny šoa, Židovské muzeum v Praze, kurátorka výstavy 
-------------------- 
Ten první, který vznikl během podzimu roku 42 měl zachytit, jak řekla kolegyně, organizaci přesunu židovského obyvatelstva do 
ghetta. A potom de facto život v ghettu a organizaci toho, jak je s židovským obyvatelstvem nakládáno. Reálná dokumentace nebyla 
vůbec záměrem tohoto natáčení. Ale jednalo se o to, že nevíme přesně, komu byl film určen, na jakou objednávku byl zhotoven, ale 
z kontextu událostí filmování, které se odehrávalo v té době v jiných ghettech, to bylo zachyceno opravdu to, co jsem říkala, 
koncentrace židovského obyvatelstva na jedno území. To znamená do ghetta. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Mimochodem byl v tomto filmu nějaký záběr, nebo byly v něm záběry, které vámi skutečně zatřásly, které se vás hluboce dotkly, 
které vám ukázaly něco, co jste netušily, že probíhalo? Paní doktorko Strusková. 
 
Eva STRUSKOVÁ, doktorka, historička, Národní filmový archiv, kurátorka výstavy 
-------------------- 
On se nezachoval. My máme k dispozici jenom výstřižky. Ale na druhé straně mnohé z nich nás opravdu zaujaly. Protože například 
je tam výstřižek, kde je klapka, filmová klapka a na jedné straně stojí esesák, na druhé straně židovský vězeň. Podle našeho názoru 
šlo o to, předat svědectví o tom, za jakých podmínek se natáčelo. Podobně těžko mohli vězňové říci datum. Ale udělali to tím 
způsobem, že ve filmu je výstřižek, na němž je tabulka s menu, samozřejmě i to byla jaksi informace. Ale to hlavní, pro nás 
nejzajímavější bylo, že je tam datum. To znamená my víme, kdy se ten záběr realizoval. A je tam i ... 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
A všechny ty záběry jsou z roku 42? 
 
Eva STRUSKOVÁ, doktorka, historička, Národní filmový archiv, kurátorka výstavy 
-------------------- 
Podzim 42. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Tak. Já už jsem v tom svém úvodu zmínila, že celá ta expozice by měla prezentovat vlastně nejnovější výsledky toho mnohaletého 
výzkumu historiků o holocaustu. Co je tedy tím výsledkem, co víme nového o této děsuplné etapě ve vývoji společnosti? 
 
Eva STRUSKOVÁ, doktorka, historička, Národní filmový archiv, kurátorka výstavy 
-------------------- 
Především se daly dohromady po létech všechny dostupné materiály. Postupně ty výzkumy například identifikovaly i některé 
dokumenty, některé scénáře, písemné památky, fotografie a podobně. A v tomto případě na této výstavě jsme se snažili soustředit i 
například ty čtyři fragmenty, které dokumentují zmíněné natáčení. Z roku 42 tam máme nejen montáž z výstřižků, které ukryla Irena 
Dodalová, ale máme tam i kopii 16 milimetrového filmu, který natočil SS Hauptsturmführer Olaf Sigismund. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Víme, kdo vlastně byl iniciátorem vzniku těchto filmů? 
 
Jana ŠPLÍCHALOVÁ, doktorka, oddělení pro dějiny šoa, Židovské muzeum v Praze, kurátorka výstavy 
-------------------- 



  
 

 

92

  

Původní informace, které jsme získaly, anebo tak, jak vypovídali bývalí vězňové terezínského ghetta, tak většina z nich, pokud 
zmiňovala nějaké jméno, tak Heinricha Himmlera. Pak jsme samozřejmě se snažili dohledávat další dokumenty, ale potvrdilo se 
nám ta původní informace z řad vězňů. 
 
Barbora TACHECÍ, moderátorka 
-------------------- 
Tolik doktorka Jana Šplíchalová z oddělení pro dějiny šoa v Židovském muzeu Praha. Děkuju taky paní doktorce Evě Struskové, 
historičce Národního filmového archivu. A připomínám, že výstava Pravda a lež filmování v ghettu Terezín 42 - 45 startuje právě 
zítra. A drobné uklidnění na závěr. Irský fotbalový fanoušek žijící v Austrálii se nehodlal smířit s tím, že neuvidí kvalifikační zápas 
svého týmu proti Švédsku a raději sáhl do vlastní kapsy a zaplatil si vysílací práva sám. Přišlo ho to na několik desítek tisíc dolarů. 
Přeji vám stejné možnosti a za celý tým hezký večer od Barbory Tachecí. 
_ 

Žižkovské nákladové nádraží v Praze je definitivně kulturní památkou 
11.3.2013    ČRo Plus    str. 12    18:00 Zprávy_ 

    _         

Martin ULRYCH, moderátor 
-------------------- 
Žižkovské nákladové nádraží v Praze je definitivně kulturní památkou. Rozhodla o tom ministryně kultury Alena Hanáková. 
Původně chtěl investor ve spolupráci s Českými drahami budovu zbourat a v rozsáhlém areálu vybudovat novou čtvrť. Proti se ale 
postavily některé občanské iniciativy i žižkovská radnice. Potvrdil to místopředseda Prahy 3 Matěj Stropnický. Ale ministerstvo 
kultury to ještě nepotvrdilo s tím, že vše oznámí zítra. Kulturní památkou se stala hlavní budova žižkovského nádraží. Ta se skládá 
ze tří křídel. Administrativního podél ulice Želivského a dvou křídel překladišť. Stavba ze 30. let patřila podle odborníků k 
nejmodernějším svého druhu v Evropě, a to jak z hlediska použitých technologií, tak z hlediska architektury. Dlouhodobě se 
diskutuje o tom, že by v budově žižkovského nádraží mohl najít sídlo Národní filmový archiv. Ten má teď nouzové a pronajaté 
prostory na několika místech v Praze. 
_ 
 

Ministerstvo kultury prohlásilo část nákladového nádraží Žižkov za kulturní památku 
30.11.2012    ČRo 6    str. 07    18:00 Zprávy_ 

    _         

Jiří HRUBEC, moderátor 
-------------------- 
Ministerstvo kultury potřetí prohlásilo část nákladového nádraží Žižkov za kulturní památku. České dráhy se proti oběma 
předchozím rozhodnutím odvolaly. Současné prohlášení zatím není pravomocné a účastník řízení proti němu může do patnácti dnů 
podat rozklad. Podle odborníků patří nádraží z třicátých let k nejmodernějším stavbám svého druhu v Evropě. České dráhy je chtěly 
zničit a vystavět na místě novou čtvrť. Od svého záměru později ustoupily, ale přesto podaly odvolání proti prohlášení budovy za 
kulturní památku. Podle nich proto, aby ti, kdo budou objekty případně rekonstruovat, nebyli omezováni památkovou ochranou. 
Podle zástupce starostky Prahy 3 Matěje Stropnického by objekt bylo možné například využít jako víceúčelové kulturní středisko. 
Zájem o něj má i Národní filmový archiv. 
_ 
 

Co bude dál s chátrajícím areálem nákladového nádraží Žižkov v Praze ? 
28.3.2012    ČRo Rádio Česko    str. 01    08:16 Událost dne_ 

    _         

moderátor 
-------------------- 
Co bude dál s chátrajícím areálem nákladového nádraží Žižkov v Praze, není jasné. Ale na jakousi předběžnou válečnou poradu se 
tam sešli mimo jiné i ministryně kultury Alena Hanáková a šéf resortu dopravy Pavel Dobeš. Tedy zástupci dvou resortů, které mají 
úplně opačný názor na využití tohoto prostoru. Zatímco památkáři bojují za zachování cenných funkcionalistických staveb, resortu 
dopravy se víc zamlouvá názor developerů, aby se na místě postavila nová silnice. Ministerstvo kultury prohlásilo nádraží v únoru 
kulturní památkou, ale proti rozhodnutí se odvolali developeři i České dráhy. Ministři včera došli k názoru, že nádraží by mělo projít 
rekonstrukcí, i když bude památkově chráněno. Po telefonu zdravím místopředsedkyni občanského sdružení Tady není 
developerovo Helenu Benýškovou, dobrý den.  
 
Helena BENÝŠKOVÁ, místopředsedkyně, o. s. Tady není developerovo 
-------------------- 
Dobré ráno.  
 
moderátor 
-------------------- 
Vaše iniciativa se soustředí především na  záchranu funkcionalistické budovy nákladového nádraží Žižkov. Jak tedy čtete to resumé 
účastníků té včerejší debaty? Jsou ministři nakloněni spíš k zachování toho nádraží, anebo demolici a stavbě nové komunikace?  
 
Helena BENÝŠKOVÁ, místopředsedkyně, o. s. Tady není developerovo 
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-------------------- 
Takže my jsme bohužel na tom jednání nebyli. Nebyli jsme tam přizváni, což nás trošku překvapilo, jelikož když my jsme třeba 
pořádali některé akce, tak jsme tam vždy zvali všechny zúčastněné strany, tedy nejen ministerstvo, ale i developery, městskou část, 
co to jednání pořádala.  
 
moderátor 
-------------------- 
Dobře, ale ty výsledky máte, výsledky máte také k dispozici, aspoň to základní sdělení. Tak k tomu se můžete, prosím, vyjádřit? 
 
Helena BENÝŠKOVÁ, místopředsedkyně, o. s. Tady není developerovo 
-------------------- 
Máme zprostředkované. Možná bych vás trošku poupravila. Vy jste říkal, že resort Ministerstva dopravy se spíše kloní k plánu 
developera budovu zbořit a na jejím místě vystavit Jarovskou spojku. Tak to úplně není. Ministr dopravy údajně včera na té schůzce 
prohlásil, že právě na tu Jarovskou spojku peníze nejsou a že si umí představit využití celé té budovy. Ti, kdo bojují za zbourání, tak 
to je právě developer a České dráhy. A developer na té schůzce údajně vlastně navrhl, že by mohla být zachována pouze polovina 
budovy. Je to z jeho strany jakýsi ústupek. Nicméně pro nás i pro Ministerstvo kultury, doufáme, je tento návrh vlastně nepřijatelný. 
Není možné památkově chránit polovinu budovy a nemělo by to ani žádný význam. Vlastně by to bylo takové torzo. Takže my 
doufáme, že Ministerstvo kultury tento návrh nepodpoří.  
 
moderátor 
-------------------- 
Takže cítíte opravdu v Ministerstvu dopravy tentokrát oporu, tedy z toho důvodu, že prostě na tu stavbu nejsou peníze, tak ani 
ministerstvo pravděpodobně nebude prosazovat demolici toho objektu?  
 
Helena BENÝŠKOVÁ, místopředsedkyně, o. s. Tady není developerovo 
-------------------- 
Na stavbu, myslím tím teď stavbu Jarovské spojky, tedy ta velkokapacitní komunikace, která by měla napojovat centrum Prahy na 
pražský okruh. Přesně tak to je.  
 
moderátor 
-------------------- 
No a tím pádem budou ale na druhou stranu peníze na obnovu, na ochranu té památky? Protože jak tedy Ministerstvo dopravy nemá 
na tu stavbu té nové silnice, tak současně má Ministerstvo kultury na to, aby tu budovu udržovalo?  
 
Helena BENÝŠKOVÁ, místopředsedkyně, o. s. Tady není developerovo 
-------------------- 
Tam by to spíše mělo být na investorovi, ne přímo na Ministerstvu kultury, to samozřejmě může nějakou formou podpory tu 
revitalizaci podpořit nějakou formou veřejných grantů. Ale my doufáme, že se právě najde investor. Jedním z těch investorů by 
mohl být například Národní filmový archiv, kde ředitel vyjádřil určité přání využít část té budovy, ji revitalizovat. Ale samozřejmě 
můžou to být i další investoři. To záleží teď na dalších jednáních. Na tom, komu bude patřit podíl, stavba a tak dále. Takže my 
doufáme, že se investor najde, a že opravdu bude možné tu budovu revitalizovat a využít.  
 
moderátor 
-------------------- 
Tolik místopředsedkyně občanského sdružení Tady není developerovo Helena Benýšková. Děkuji, na shledanou.  
 
Helena BENÝŠKOVÁ, místopředsedkyně, o. s. Tady není developerovo 
-------------------- 
Na shledanou.  
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3: Výskyt zpráv o NFA v Mladé frontě DNES (1.1.2012-1.1.2014) 

 

Digitální Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného jsou tu 
1.8.2013    Mladá fronta DNES    str. 03    Kraj Moravskoslezský_ 

    (mao)_         
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Digitální kinematografie přepisuje historii. Jeden z nejslavnějších českých filmů Všichni dobří 
rodáci dnes uvidí diváci v Moravskoslezském kraji ve vysoké kvalitě. 
 Film dnes večer uvede kino ve Frenštátě pod Radhoštěm v digitálně restaurovaná verzi. O čtyři dny později si nové barvy 
a vyčištěný obraz mohou vychutnat diváci v kině Luna v Ostravě a v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Poslední bude 
novojičínský Květen, kde se Jasného opus promítá 19. srpna. Do kin jej přivádí Projekt 100. „Těší nás, že Projekt 100 přiblíží 
výsledek náročného restaurátorského zásahu co největšímu počtu diváků a divaček v kinech,“ říká Michal Bregant, ředitel 
Národního filmového archivu. Premiéra digitalizované verze vzbudila mimořádnou pozornost na nedávném 48. Mezinárodním 
filmovém festivalu Karlovy Vary, kde se film dlouhou dobu držel v čele diváckého hlasování o nejlepší festivalový snímek. 
 
Foto popis| Sedlák František, Radoslav Brzobohatý v jedné ze svých životních rolí. 
Foto autor| Foto: Archiv 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj 
 
 

Všichni dobří rodáci prošli očistou políčko po políčku 
26.6.2013    Mladá fronta DNES    str. 09    Kultura_ 

    (jaz)_         

PRAHA Tři tisíce hodin práce, kontrola 170 tisíc políček ve třech skenovaných verzích, tři a půl kilometru filmového pásu. Všichni 
dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného prošli důkladnou očistou. 
 Digitálně restaurovanou verzi poprvé uvidí 29. června návštěvníci festivalu v Karlových Varech, poté ji zhlédnou diváci 
1. srpna na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Odtud se jako součást přehlídky Projekt 100 dostane do distribuce. „Jsem 
neskonale vděčný, že se někdo snaží zachovat umění. To by ovšem nemělo být perfektní, ale vždy jen svrchované,“ poděkoval 
režisér někdejšímu šéfovi ČEZ Martinu Romanovi, který s manželkou restauraci snímku podpořil. Náklady vyšly na 1,2 milionu 
korun. 
 Všichni dobří rodáci jsou po Vláčilově Marketě Lazarové a Formanově komedii Hoří, má panenko třetím dílem, jehož 
úpravu inicioval karlovarský festival, dva finančně podpořila Nadace České bijáky, a to ve spolupráci s Národním filmovým 
archivem. V budoucnu by se nové podoby mohl dočkat Kristián nebo Spalovač mrtvol. 
 
» Obrázky před úpravami a po nich najdete na www.idnes.cz/rodaci 
 
_ 
 

Kniha i DVD se věnují animovanému filmu 
2.1.2013    Mladá fronta DNES    str. 07    Kultura_ 

    (ČTK)_         

LITERATURA  
 
Národní filmový archiv vydal reprezentativní publikaci mapující animovanou tvorbu vzniklou na území dnešní České republiky v 
letech po první světové válce. Pod názvem Český animovaný film 1920-1945 zahrnuje údaje ke všem doloženým českým 
animovaným filmům. Její součástí je sada tří DVD s dochovanými snímky vyrobenými před znárodněním kinematografie. Jde o 76 
titulů o celkové délce sedmi hodin, včetně děl výtvarníků Hermíny Týrlové, Karla Zemana či Břetislava Pojara.  
 
_ 
 

Úřad žádá novou studii, nádraží tak bude chátrat dál 
31.8.2012    Mladá fronta DNES    str. 03    Praha_ 

    Eva Brendlová_         

Nová čtvrť v areálu bývalého nákladového nádraží Žižkov v dohledné době nevyroste. Kromě sporů o památkovou ochranu 
nádražní budovy zpozdí výstavbu radnice. Požaduje, aby město zpracovalo novou urbanistickou studii. 
 
ŽIŽKOV Prověřit, jak by fungovala budoucí čtvrť v areálu nákladového nádraží bez Jarovské spojky, chce radnice třetí městské 
části. Žádá, aby útvar rozvoje města vytvořil novou urbanistickou studii na oblast nákladového nádraží. 
 Původní koalice TOP 09 a ODS výstavbu v areálu podmiňovala vybudováním čtyřproudé silnice, která spojí Žižkov s 
Jarovem. Nová pravolevá koalice ji ale nechce. „Vedení městské části se dohodlo, že budeme požadovat vypsání urbanistické studie 
pro celé území,“ potvrdil včera informaci místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický. S tím však nesouhlasí ředitel výstavby 
společnosti Sekyra Group Leoš Anderle. „To je zásah do vlastnických práv,“ zmínil na adresu Stropnického. 
 Severní část více než 30hektarového nádraží vlastní Discovery Group, která tu bude zanedlouho stavět obchodní 
centrum. V jižní části jsou vlastníkem České dráhy, od kterých bude Sekyra Group kupovat po částech pozemky podle toho, jak 
bude postupovat výstavba. 
 
Tři roky schvalování, a teď zpět na začátek 
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Sekyra tu chce vytvořit obytnou a administrativní čtvrť, kde by mohlo nalézt domov až 15 tisíc lidí. V tuto chvíli prý jde do finále 
změna územního plánu, která však počítá s Jarovskou spojkou. „Už se projednává tři roky a měla být v dohledné době schválená. A 
radnice teď ty podmínky změnila. My budeme jenom rádi, když nám bytovou výstavbou tak vytížená silnice nepovede, ale vrací nás 
to zpět na začátek,“ dodal Anderle s tím, že zpracování studie výstavbu ještě oddálí. 
 Dalším problémem, který stavbu komplikuje, je spor o památkovou ochranu nádražní budovy. Zatímco ministerstvo 
kultury opakovaně ochranu přiznalo, investor se dvakrát odvolal. V nejbližší době by o budoucnosti objektu měla rozhodnout 
rozkladová komise ministerstva. Podle šéfky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové je stavba ze 30. let minulého století 
na svou dobu ojediněle promyšlená a funkční. 
 Goryczková se se Stropnickým shodla na tom, že by v ideálním případě mohla budova sloužit jako kulturní zázemí. „Je 
celá řada zájemců, Národní filmový archiv, který má jakési prostředky, aby mohl do části investovat, také Národní památkový 
ústav,“ zmínil Stropnický. 
 
„Taková studie je naprostý zásah do vlastnických práv.“ Leoš Anderle, ředitel výstavby Sekyra Group 
 
„Chceme vypsání urbanistické studie pro celé území.“ Matěj Stropnický, radní Prahy 3 
 
Foto popis| Nákladové nádraží Žižkov Na budoucnosti areálu se neshodne radnice s developerem. 
Foto autor| Foto: R. Cihla, MF DNES 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha 
 
_ 
 

Z „ocelového města“ lázně. Jak vrátit život zrušeným nádražím? 
10.3.2012    Mladá fronta DNES    str. 05    Praha_ 

    Pavel Švec_         

Praha stojí před otázkou, jak využít bývalé průmyslové areály a nádraží. Studenti architektury vystavují své vize, odborníci radí učit 
se na příkladech ze zahraničí. Kodaň, Hamburk či Vídeň -tam na to přišli. 
 
Roku 1845 se začala psát jedna opravdu zajímavá kapitola historie, která Prahu navždy změnila. Tehdy přivedla na dnešní 
Masarykovo nádraží nastupující průmyslový věk železná dráha. Obrovský rozmach železnice v metropoli mohl začít. Díky tomu 
máme o 167 let později, kdy naopak koleje a nádraží pro nákladní vlaky mizí, jedinečnou příležitost, jak tato uvolněná území využít 
pro zcela nové městské čtvrti. Ale právě tyto možnosti se vzhledem k rozsahu území jeví i jako největší slabina. 
 Není vůbec jednoduché najít kompromis mezi potřebami města, jeho občanů a investorů, kteří pozemky vlastní. 
 Příklad za všechny: Nákladové nádraží Žižkov. Skomírající areál s unikátní architekturou nádražní budovy, která se 
téměř jistě brzy stane chráněnou památkou. Zatímco v západní Evropě je bezpočet příkladů, kdy se přestavba podařila, u nás se o 
tom zatím spíše jen mluví. 
 
„Žižkov potřebuje ducha svatovítské katedrály“ 
 
„V Praze stále chybí jakýsi chrám lidského života a tvořivosti, který by byl rovnováhou svatovítské katedrály na opačném břehu 
Vltavy,“ komentuje historik umění Pavel Kalina čerstvý nápad zřídit v chátrající nádražní budově na Žižkově sídlo Národního 
filmového archivu. 
 Idea vytvořit zde kulturní a společenský magnet celé metropole se zrcadlí i v návrzích studentů architektury, které jsou 
do úterý k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí. 
 Budoucí architekti nejsou ve svých vizích svázáni finančními omezeními ani touhou investora po výdělku. Výstava 
nazvaná Pražská nádraží ne/využitá je tak ukázkou funkčních řešení s prvky idealismu. Nicméně Benjamin Fragner z Výzkumného 
centra průmyslového dědictví upozorňuje, že i tak má výstava velký význam. 
 „Praha dnes prochází velmi dynamickým - ale z urbanistického hlediska často sporným - vývojem. Ohrožený objekt 
Nákladového nádraží je jedním z příkladů. Chceme nalézt nové využití areálu, přičemž je v rámci kulturního dědictví zachováme,“ 
uvádí Fragner. 
 Organizátoři výstavy poukazují také na to, že při podobně velkých projektech je nejvhodnější vyhlásit mezinárodní 
architektonickou soutěž. Ta však musí mít podle nich jasné a zároveň nesvazující zadání a zřetelné vyhodnocení. To v Česku zatím 
moc neumíme. 
 Zásadní pro další plány na obnovu je žel právě to, čím se studenti nezabývají - peníze. Developeři často tvrdí, že bez 
státní podpory nemohou bývalé industriální areály využít pro kulturní účely. Sledují hlavně vlastní zájem, tedy postavit a prodat co 
nejvíc bytů či kanceláří. „Nová čtvrť ale musí mít spoustu jiných lákadel než jen bydlení, aby natáhla lidi zvenčí. Jenom tak zapadne 
do organismu celého města,“ radí vídeňský urbanista Christoph Hrncir. 
 
FAKTA Pražská nádraží ne/využitá 
 
Studentská architektonická výstava o tom, jak využít areál Nákladového nádraží Žižkov, je ke zhlédnutí v Galerii Jaroslava Fragnera 
na Betlémském náměstí. Každý den do 13. března od 11 do 19 hodin. Poslední den pouze do 17 hodin. Více na www.gjf.cz. 
 
Foto popis| Knihovna Michaela Málková by využila sklady a umístila do budovy knihovnu. 
Foto popis| Plovárna Tým studentů by v areálu vybudoval lázně, hřiště a kulturní centrum. 
Foto popis| Kampus T. Říha, M. Špičák a N. Dočekal chtějí nádraží využít jako zázemí pro Karlovu univerzitu. 
Foto popis| Nový domov vědců Ondřej Kutěj do areálu nádraží navrhl vědeckotechnický park s laboratořemi. 
Foto autor| Vizualizace: 4x Pražská nádraží ne/využitá 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha 
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_ 
 

Nákladové nádraží uschová 150 tisíc kilometrů filmu 
9.3.2012    Mladá fronta DNES    str. 02    Praha_ 

    Pavel Švec_         

Do zchátralé budovy nákladového nádraží Žižkov se chce nastěhovat Národní filmový archiv. Objekt je navíc opět chráněnou 
kulturní památkou.  
 
ŽIŽKOV Ministerstvo kultury již podruhé prohlásilo nákladové nádraží Žižkov za kulturní památku. Svou autoritou tak rozseklo 
spor památkářů, architektů a vlastníka, kterým je firma Sekyra Group. Předseda představenstva této developerské společnosti Luděk 
Sekyra již dříve uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.  
 Podle něj je pro soukromé investory prakticky nemožné, aby tak rozsáhlý objekt bývalého nádraží smysluplně využili. 
„Na zachování v současnosti zchátralé budovy by se tedy měl finančně podílet stát, pokud ji chce chránit,“ upozorňuje Sekyra.  
 Zatímco rozhodnutí ministerstva kultury mu poněkud komplikuje investorské plány, další novinku vítá. Ředitel 
Národního filmového archivu Michal Bregant nyní přišel s tím, že by se nákladové nádraží Žižkov mohlo stát novým zázemím 
jeho instituce. „Potřebujeme prostory pro knihovnu s otevřeným výběrem, což je náročné na místo. Tím celý areál povýšíme na 
kulturně-společenské centrum evropského významu,“ pochvaluje si lokalitu v Praze 3 Bregant. Národní filmový archiv dnes sídlí v 
pronajatých domech rozptýlených po metropoli a pečuje o více než 150 milionů metrů filmu či 600 tisíc fotek.  
 „Určitě je to zajímavá myšlenka, uvidíme, jak dopadnou jednání, která se chystají na konec března,“ říká Sekyra. 
Neopomene však dodat, že v případě zachování funkcionalistické budovy se musí vymyslet, jak na Žižkově vyřešit dopravní situaci. 
Experti totiž počítají s tím, že prodlouží Olšanskou ulici k budoucímu Pražskému okruhu, a tím odvedou auta z přetížených 
vinohradských a žižkovských ulic. A chráněná památka nákladového nádraží stojí tomuto záměru v cestě.  
 
Chránit ano, ale nikoliv celé  
 
Objekt byl za památku už jednou prohlášen. Po odvolání vlastníka ale tehdejší ministr kultury Jiří Besser rozhodnutí zrušil a vrátil 
případ k přezkoumání. Památkáři tedy v těchto dnech rozhodli podruhé, ale oproti původnímu nařízení za památku označili pouze 
hlavní budovu nádraží. Přilehlé vrátnice a oplocení, které původně chtěli také chránit, už podle nich pozbyly značné části 
autenticity.  
 Pokud se Sekyra odvolá, rozhodne o osudu budovy sama ministryně kultury Alena Hanáková (STAN). Podle jejího 
dřívějšího vyjádření je památková hodnota budovy „nesporná“.  
 
„Areál je urbanistický poklad. Umístit sem archiv je dobrý nápad.“ Michal Bregant ředitel Národního filmového archivu  
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha 
 
_ 
 

Krátce 
27.2.2012    Mladá fronta DNES    str. 09    Kultura_ 

    _         

ÚMRTÍ  
 
Muž, kterého proslavil Ingmar Bergman  
 
Ve věku osmaosmdesáti let po dlouhém boji s Parkinsonovou chorobou zemřel švédský herec Erland Josephson. Proslul spoluprací 
s legendárním režisérem Ingmarem Bergmanem. Josephson se s ním seznámil už v šestnácti letech, kdy se školil coby amatérský 
herec. Celosvětovou slávu mu zajistila role v Bergmanově filmu Scény z manželského života z roku 1973, zahrál si také ve dvou 
filmech Andreje Tarkovského Nostalgie a Oběť. (ČTK)  
 
FILM  
 
Bio Ponrepo nabídne westerny a easterny  
 
Pražské Bio Ponrepo – kino Národního filmového archivu – představí ode dneška do 5. března přehlídku evropských westernů a 
easternů. Diváci budou moci spatřit například kultovní mayovku Poklad na Stříbrném jezeře z roku 1962, českou animovanou 
parodii Jiřího Trnky Árie prérie nebo klenot sovětské němé avantgardy z roku 1926 nazvaný Po zákonu. (ČTK)  
 
SOUTĚŽ  
 
Kodak znovu ocení mladé talenty  
 
Druhý ročník soutěže pro kameramany krátkých filmů vyhlašují ve spolupráci s firmou Kodak pořadatelé akce iShorts. Vítěz 
dostane filmový materiál za 60 tisíc korun, uzávěrka přihlášek je 2. března a finále 14. března. V porotě bude i nositel pěti Českých 
lvů za kameru Vladimír Smutný. (kul)  
 
CENY  
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Umělec si připsal další sérii výher  
 
V předvečer oscarového finále si favorizovaný snímek The Artist připsal další vítězství. Němý černobílý film vyhrál čtyři trofeje 
nezávislé scény zvané Spirit Awards – včetně ceny pro nejlepší dílo roku, s níž odešel i z udílení francouzských výročních cen 
César. V Paříži nasbíral celkem šest ocenění. (kul)  
 
Foto popis|  
 
_ 
 

Nechte Národní filmový archiv v centru města, žádá petice 
21.2.2012    Mladá fronta DNES    str. 01    Praha_ 

    (roj)_         

PRAHA Národní filmový archiv (NFA) by se neměl stěhovat z centra Prahy do Nových Butovic, bude tam daleko od kulturního 
dění. Vyzývá k tomu petice, kterou podepsalo téměř 1 500 příznivců včetně desítek jmen české umělecké scény.  
 „Projekt nového sídla Národního filmového archivu je nešťastně umístěný na periferii. Archiv musí být živá součást 
pražské kultury,“ uvedl ředitel NFA Michal Bregant, který petici organizovanou mimo jiné režisérem Vítem Janečkem vítá. „Svědčí 
o tom, že si lidé důležitost archivu uvědomují,“ řekl.  
 Na stavbu nového sídla NFA jsou již připraveny peníze z Programu péče o národní kulturní poklad. Podle Breganta by 
vláda mohla ušetřit a zároveň ponechat archiv v centru města. „Místo novostavby by se mohla najít nějaká vhodná státní budova, 
kam by se archiv přesídlil. Tím by se i ušetřilo,“ přiblížil Bregant, který už vhodné budovy hledá.  
 „S názorem, že NFA by měl sídlit v centru města, nelze než souhlasit. Ovšem při hledání vhodné budovy je třeba brát v 
úvahu i jiné faktory. Musí mít například kinosál a prostory pro širokou i odbornou veřejnost,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury 
Eva Tichá.  
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Příloha č. 4: Náhled nového grafického designu NFA 
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Příloha č. 5: Příklad užití nového grafického designu v praxi 
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