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Abstrakt
Tématem bakalářské práce je zobrazení 49. ročníku prestižního Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech ve zpravodajství České tiskové kanceláře. Tato tradiční 
kulturní událost v české lázeňské metropoli se svou vysokou kvalitou řadí po bok 
mnohem větších filmových přehlídek, jako jsou slavný festival v Cannes nebo Berlíně. 
Kromě filmů se na něm každoročně představí i řada významných celebrit filmové branže. 
Neuniká tak pozornosti nejen filmových fanoušků, ale rovněž značnému počtu novinářů. 
A co teprve novinářům novinářů – jak se někdy agenturním redaktorům přezdívá – i ti 
mají na festivalu svou nezastupitelnou informační roli. Mimo obsahového zaměření zpráv 
tato práce zkoumá také jejich formáty a vybraná agenturní metadata. Zaměřuje se na 
četnost, intenzitu a frekvenci zpravodajství ČTK v různých sledovaných obdobích roku 
spojených s festivalem. Kromě kvantitativní analýzy zatím posledního ročníku tohoto 
letního kulturního svátku se zabývá rovněž komparací zpravodajské produkce agentury 
ročníků z let 2009 a 2004. Cílem je vysledovat možné změny v obsahovém zaměření, 
volbě vybraných metadat, frekvenci, intenzitě či četnosti vydávaných zpráv. Právě 
četnost vydávaných zpráv je v každém sledovaném období festivalu přehledně zobrazena 
v grafech spolu s komparací z minulých ročníků. 



Abstract
Bachelor‘s thesis Karlovy Vary International Film Festival’s reflection in the news of 
Czech news agency (ČTK) deals with traditional cultural occasion in Karlovy Vary an its 
reflection in the news of the biggest press agency in the Czech republic. This important 
cultural occasion in bath metropolis can compare with much bigger film parades in 
Europe – as famous film festival in Cannes or Berlin. Besides the films every year there 
are also many film star guests and other important people from film industry. Because of 
that Karlovy Vary International Film Festival is always very attractive for many fans and 
also journalists.  Especially for journalists for journalists – how sometimes the agency 
redactors are called. Besides the content of the released news this thesis also deals with 
their formats and chosen metadata. Focuses on frequency and intensity of news of ČTK 
in various pursued periods of year connected with the festival. Besides the quantitative 
analysis the last year of the festival thesis also deals with comparison of news production 
of the agency from years 2004 and 2009. The main goal is to trace possible changes 
in content of released news, choosing their metadata, frequency or intensity. In every 
pursued period of year I used graph for better visibility of the frequency of released news. 
There is also a comparison with other pursued years. 
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Úvod

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech (dále MFF KV) patří každé léto 
k nejnavštěvovanějším kulturním akcím v republice, ať už kvůli evropským i světovým 
premiérám v červenci uváděných filmů, osobní přítomnosti velkých hvězd stříbrného 
plátna, nebo bezpočtu dalších doprovodných akcí. Kam míří lidé, míří pochopitelně 
i novináři, aby o události referovali. Svou nezastupitelnou roli v jejich řadách má i redakce 
České tiskové kanceláře (dále ČTK), která každý rok pravidelně informace z dějiště 
filmové přehlídky svým předplatitelům přináší. 

Neboť se každoročně jedná o skutečně kulturní svátek pro desetitisíce lidí, věnovala 
jsem samostatnou druhou kapitolu právě festivalu. Část se věnuje nejdůležitějším 
momentům jeho desítky let dlouhé historie, které jsem doplnila o jmenovitý výčet 
nejvýznamnějších zahraničních hostů filmové branže. Čerpala jsem ze vzpomínkové 
knihy dlouholeté programové ředitelky karlovarského festivalu Evy Zaoralové, kterou 
napsala filmová publicistka Alena Prokopová, a také z festivalové kroniky Květoslava 
Kročy, bývalého ředitele Muzea v Karlových Varech, s názvem Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary 1946–2001– Kronika. Následně jsem pak stručně představila 
sledované ročníky, zmínila oceněné filmové osobnosti a výherce hlavní festivalové 
soutěže. U zmiňovaných osobností jsem uvedla, jaké jsou národnosti a kterými filmovými 
počiny se proslavili. Pro tuto část mé práce jsem čerpala z webových stránek největší 
tuzemské internetové filmové databáze Česko-Slovenské filmové databáze.

Ve své bakalářské práci zkoumám, jak zatím poslední – 49. ročník festivalu – zachytila 
ve svém zpravodajství právě ČTK. Na co konkrétně se soustředila, zda převažovaly 
informace o filmové nabídce, přítomných filmových celebritách nebo doprovodném 
kulturním programu. Kromě zpravodajství v době trvání festivalu sleduji rovněž dobu 
od začátku roku 2014 a měsíc po oficiálním skončení této významné kulturní události. 
Zajímalo mě totiž, jak se ČTK na festival chystala, jak se s blížícím se zahájením 
zvyšovala aktivita redaktorů, jak se měnilo obsahové zaměření vydávaných zpráv 
a jaké byly případné pofestivalové ohlasy. Pro větší přehlednost jsem tak časové úseky 
v textu rozdělila na sledované předfestivalové období, festivalové a pofestivalové. Mimo 
samotného obsahového zaměření vydávaných agenturních zpráv jsem zkoumala také 
jejich formáty a některá pro mou analýzu podstatná metadata. Ve třetí kapitole jsem tak 
zařadila informace o ČTK jako instituci a jí používaná metadata a formáty zpráv vysvětlila. 
Tato kapitola se opírá o informace a data uvedená na oficiálních stránkách ČTK jejích 
výročních zprávách a také v publikaci Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Protože ČTK 
svým abonentům nabízí kromě textového zpravodajství i fotografický, grafický, audio, 
video servis, apod., zajímalo mě, jak se multimediální produkce prosadila právě v případě 
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Mezinárodního festivalu v Karlových Varech. Dále jsem ale onu multimediální produkci 
neanalyzovala, soustředila jsem se v souladu se schválenými tezemi výhradně na textové 
zpravodajství dostupné v elektronickém archivu zpravodajství ČTK.

Součástí této bakalářské práce je také komparace zpravodajství analyzovaného 49. ročníku 
s 44. a 39. ročníkem ve zpravodajství ČTK, tedy léty 2009 a 2004. Zajímal mě posun 
či možné změny v informování ze strany ČTK o této významné události v horizontu 
pěti a deseti let zpět. Z toho důvodu je komparace vedena retrospektivně, tj. vždy je 
nejprve uvedena skutečnost z roku 2014, kterou poté komparuji s rokem 2009 a následně 
s rokem 2004. Stejně jako sledované období 49. ročníku je rozděleno na několik částí, 
stejným způsobem jsem rozlišila i sledovaná období v komparovaných letech. Každá 
analyzovaná část sledovaných období je vyobrazena v grafu, který přehledně ukazuje, 
jak se ve sledovaných letech lišil počet vydávaných zpráv. Přidané tabulky slouží k větší 
přehlednosti intenzity vydávání multimediálních příloh či intenzitě informování ČTK 
jednotlivé měsíce ve sledovaných letech v půlročním předfestivalovém období.

Pro další zpřesnění jsem požádala o vyjádření kulturního redaktora ČTK Jiřího Borovičku, 
který konkrétně o karlovarském festivalu referuje už od 80. let. Konzultace s ním probíhaly 
výhradně v rámci e-mailové korespondence dne 27. dubna 2014. Veškeré nalezené změny 
a „výkyvy“ posledního ročníku od těch předešlých mi ochotně vysvětlil a já tak získala 
zpětnou vazbu na svou analýzu z praxe.

V závorkách jsou v textu kurzívou uváděny přesné přepisy titulků citovaných zpráv. 
Přesné časové údaje jsem zařadila z důvodu plastičtější představy o rychlosti, frekvenci 
a intenzitě práce agentury.

Po metodologické stránce mi při kvantitativní analýze sloužily jako filtr vybraná agenturní 
metadata. Po konzultaci s vedoucí práce jsem se vzhledem k objemu zpravodajského 
pokrytí této události ČTK ve všech letech rozhodla upustit od analýzy jazykového 
zpracování vydávaných zpráv. Přístup k archivované agenturní produkci jsem měla 
prostřednictvím Infobanky ČTK na Fakultě sociálních věd.
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1 Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

1.1 Představení a nejdůležitější momenty historie festivalu

Dlouholetá programová ředitelka festivalu Eva Zaoralová v knize Aleny Prokopové 
vzpomíná, že jeden francouzský kritik kdysi Mezinárodní filmový festival v Karlových 
Varech (dále také jako MFFKV) označil za „Cannes východní Evropy“. To není jediný 
přívlastek, který mu byl za jeho téměř již padesátiletou historii přiřknut, běžně ho 
filmový svět staví na roveň mnohem větším filmovým přehlídkám, které hostí třeba právě 
francouzské Cannes, italské Benátky nebo německý Berlín. Než se však dopracoval ke 
svému zvučnému jménu, čekala ho poměrně složitá cesta. 

„Po nacistické totalitě, ohrožující existenci českého národa, nastoluje komunistický 
puč v únoru 1948 další diktaturu, která se v průběhu čtyřiceti let pokouší změnit 
českou kinematografii v povolný nástroj státní ideologie. Proto i karlovarský filmový 
festival musíme hodnotit jako typický produkt doby. Odrážejí se v něm všechny zákruty 
našich moderních dějin stejně jako důležité změny v mezinárodních vztazích.“1 Chtě 
nechtě musel s nástupem komunistické moci festival také přijmout povinné „střídání 
stráží“ s tehdy čerstvě založeným Mezinárodním filmovým festivalem v Moskvě, ten 
karlovarský tak v podstatě ztratil v jeho stínu na významu: „Jak známo, karlovarský 
festival se konal jen každý druhý rok, protože sotva byl v roce 1958 přijat do rodiny 
prestižních festivalů uznávaných Mezinárodní federací asociací filmových producentů 
(FIAPF), už mu následující rok zkřížil cestu čerstvě založený moskevský festival. 
Při vazalské roli Československa ve společenství států ovládaných SSSR patrně proti 
rozhodnutí festivaly po roce střídat nikdo neprotestoval.“2Toto střídání trvalo dlouhých 
34 let (1959-1993), každoročně se festival v Karlových Varech koná až od roku 1994. 
Na adresu obou festivalů v roce 1984 pronesla italská herečka a scenáristka Monica Vitti 
tato slova: „Moskevský festival se mi zdá monumentální, (…) karlovarský MFF je široce 
koncipovaný a především pracovní.“3

1  KROČA, Květoslav. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1946–2001–Kronika. 
1. vyd. Karlovy Vary: Mirror Promotion 2002, s. 32. ISBN 80-238-8793-9

2 PROKOPOVÁ, Alena. Eva Zaoralová - Život s filmem. 1. vyd. Praha: Novela 
Bohemica 2012, s. 128. ISBN 978–80-904-573-8-6

3  KROČA, Květoslav. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1946-2001-Kronika. 
1. vyd. Karlovy Vary: Mirror Promotion 2002, s. 162. ISBN 80-238-8793-9
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Další zvrat čekal festival v roce 1960, kdy se 11. července ústavou změnil název státu na 
Československou socialistickou republiku. „Karlovy Vary ztratily postavení krajského 
města a festival, po likvidaci jáchymovských dolů, část publika.“4 Hned další ročník pak 
festival poprvé oficiálně navštívili první zástupci Hollywoodu. „Kromě slavného režiséra 
Franka Capy obléhali lovci autogramů populární Shirley MacLaineovou, která získala 
v Benátkách cenu za herecký výkon v komedii Byt.“5

V roce 1966, 15. ročník festivalu zažil nečekanou situaci – Velkou cenu Křišťálový 
globus nikdo nezískal. „Potvrdilo se, že filmových festivalů je hodně, ale kvalitních 
filmů málo. Proto dochází k paradoxní situaci: naše snímky sbírají vavříny v zahraničí, 
ale Velkou cenu zdejší přehlídky – Křišťálový globus – poprvé neobejmou ruce vítěze. 
Skončí v depozitáři.“6

S příchodem sametové revoluce přišlo i obrození tradiční karlovarské filmové přehlídky, 
vytoužená svoboda zcela obměnila jeho vedení i programovou strukturu: „Dvacátý 
sedmý ročník se stal obrovskou událostí: hrálo se tu všechno, co bylo dřív zapovězené, 
z emigrace přijeli nejen ti nejznámější, ale dokonce i několik filmařů, o nichž se 
dosud takřka nevědělo.“7Po pádu komunismu zažila velký boom privatizace, která se 
pochopitelně nevyhnula ani filmovému průmyslu a nově otevřený trh dostal festival do 
drsného konkurenčního boje. Kritický byl pro něj rok 1992, kdy festival organizovalo 
nové a jak se později ukázalo nezkušené vedení. Návštěvnost tehdy rapidně klesla. „Přes 
úspěch v roce 1990 zůstal karlovarský festival v povědomí lidí spjat se svou minulostí 
a nikdo příliš nepočítal s jeho další existencí. Finanční problémy organizátorů i jejich 
laxnost spolu s nezájmem ze strany státu i diváků festivalovou tradici téměř ukončily.“8 
Ozývaly se navíc názory, že by se měl z lázeňské metropole přesunout do hlavního města. 

Několik měsíců před jubilejním 30. ročníkem v roce 1995 navíc čelil rivalovi v podobě 
nově založené filmové přehlídky v Praze pojmenované Zlatý Golem, která i přes 
protesty tehdejšího vedení získala pro daný rok tak zvanou festivalovou kategorii A. 
„V roce významného jubilea ztrácejí Karlovy Vary své postavení mezi nejprestižnějšími 
festivaly. Do tzv. kategorie A se prodral Zlatý Golem, nová filmová přehlídka v Praze. 
Její vznik iniciovala skupina lidí, kteří považují karlovarský festival a jeho tradici za 

4 KROČA, Květoslav. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1946–2001–
Kronika. 1. vyd. Karlovy Vary: Mirror Promotion 2002, s. 90. ISBN 80-238-8793-9

5 tamtéž, s. 97
6 tamtéž, s. 109
7 tamtéž, s. 146  
8 MFFKV. Historie festivalu [online] – [cit. 2015-02-12] Dostupné z:  

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-festivalu
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ana chronismus a brzdu rozvoje filmového průmyslu. Argumentují malým zájmem zdejší 
radnice o přehlídku a úbytkem diváků v kinech.“9 Na tuto nešťastnou situaci vzpomínala 
Eva Zaoralová takto: „V jednu chvíli se vyskytl i absurdní návrh, aby festival protentokrát 
začal v Karlových Varech a po pěti dnech pak byl přenesen do Prahy. (…) První ročník 
festivalu Zlatý Golem skončil a vše nasvědčovalo tomu, že se nepovedl. Přes obrovskou 
mediální kampaň, která ho předcházela, při níž ČTK denně sypala jména nových osobností 
mířících do Prahy, nakonec nedokázali pořadatelé přilákat diváky.“10

Zlatý Golem přitom těžil z divácky atraktivních hostů, například se tam chystala už v té 
době dobře známá herečka Meryl Streepová11. Pořadatelé se nakonec pokusili ještě o druhý 
ročník, po něm však festival zanikl a kategorie A se vrátila „do rukou“ karlovarskému. 
V této době se také definitivně etabloval do podoby, v jaké ho známe dnes.

1.2 Výběr významných zahraničních hostů

Za téměř padesát ročníků karlovarského festivalu ho navštívilo mnoho zvučných jmen 
stříbrného plátna, ať už jde o herce, scenáristy, režiséry či producenty. Ještě před normalizací 
se do jeho dějiště podívala Claudia Cardinalová12, herec Henry Fonda13 nebo režisér 
českého původu Karel Reisz14. Mezi nejvýznamnější porevoluční hosty festivalu pak 
určitě patří tenkrát ještě nepříliš známý herec Robert De Niro15, jeho kolega Alan Alda16, 
Whoopi Goldbergová17 nebo Salma Hayek18. Z režisérů nechyběla třeba Polka Agnieszka 
Hollandová19 nebo rovněž původem Polák s francouzským občanstvím Roman Polanski20.

9  KROČA, Květoslav. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1946–2001–Kronika. 
1. vyd. Karlovy Vary: Mirror Promotion 2002, s. 203. ISBN 80-238-8793-9

10 PROKOPOVÁ, Alena. Eva Zaoralová – Život s filmem. 1. vyd. Praha: Novela 
Bohemica 2012, s. 176. ISBN 978-80-904-573-8-6

11 americká oscarová herečka známá například z filmů Sophiina volba (1982) nebo 
Železná lady (2011)

12 italská herečka, která později proslula rolí vdovy ve westernu Tenkrát na západě (1968)
13 zazářil například ve filmové adaptaci románu Hrozny hněvu (1940) 
14 původem Ostravák, režíroval například film V sobotu večer, v neděli ráno, který získal 

cenu BAFTA za nejlepší britský film roku 1960
15 americká hvězda filmů Taxikář (1976) nebo Zuřící býk (1980) 
16 americký herec, režisér a scenárista, který ztvárnil titulní roli ve válečném seriálu 

M. A. S. H. 
17 americká černošská herečka, scenáristka a režisérka, slavná rolí ve filmu Duch (1990) 

nebo Hráč (1992)
18 mexická herečka a režisérka, známá z filmů Desperado (1995) nebo Frida (2002) 
19 mimo jiné režisérka třídílného filmového počinu Hořící keř (2013) mapující alarmující 

čin Jana Palacha 
20 oscarový režisér filmů Čínská čtvrť (1974) nebo Pianista (2002)



17

Filmových oslav v Karlových Varech se v minulosti účastnili také herci, kteří v té době 
patřili mezi prakticky neznámé tváře. Na 29. ročník v roce 1994 tak přijel třeba mladičký 
Leonardo DiCaprio. Nejen příjezd tehdy dvacetiletého herce, který je dnes ověnčený 
několika oskarovými nominacemi, ve svých pamětech Eva Zaoralová komentuje takto: 
„Vůbec nevím, jak k tomu došlo. Kdyby ho tehdy duchapřítomný Miloš Fikejz nezvěčnil 
na svých fotografiích, možná by tomu dnes nikdo nevěřil. Britské herečce Keiře 
Knightleyové bylo zase teprve sedmnáct, když do Karlových Varů přijela v roce 2002 
s filmem Blafuj jako Beckham, který po řadě předcházejících titulů odstartoval její strmý 
vzestup ke slávě.“21

Za zmínku stojí i návštěva Michaela Douglase22, Roberta Redforda23, Dannyho DeVita24, 
Morgana Freemana25, Renée Zelwegerové26, Sharon Stoneové27, Judi Denchové28 nebo 
Christophera Leea29, který zůstává zatím nejstarším zahraničním hostem festivalu. 
„Představitelka Bridget Jonesové je chytrá a vzdělaná, Isabelle Huppertová po sklence 
vína přestává být tak strnule nepřístupná, Sharon Stoneová určitě přehání, když se chlubí 
výší svého IQ a Danny DeVito je opravdu vtipný, i když nehraje,“30 vzpomínala na některé 
slavné hosty festivalu Zaoralová. 

21 PROKOPOVÁ, Alena. Eva Zaoralová – Život s filmem. 1. vyd. Praha: Novela 
Bohemica 2012, s. 168 a 188. ISBN 978-80-904-573-8-6

22 americký herec a režisér známý z filmů Wall Street (1987) nebo Válka Roseových 
(1989)

23 americký herec a režisér známý z filmů Všichni prezidentovi muži (1976) nebo 
Vzpomínky na Afriku (1985) 

24 americký herec a režisér známý z filmů Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) nebo 
Smrt panen (1999)

25 americký herec a režisér známý z filmů Vykoupení z věznice Shawshank (1994) 
či Million Dolar Baby (2004)

26 americká herečka, scenáristka a režiséra, slavná rolí původně knižní postavy Bridget 
Jonesové

27 americká herečka známá z filmů Paula Verhoevena Total Recall (1990) a Základní 
instinkt (1992)  

28 britská herečka a režisérka známá ze série filmů o Jamesi Bondovi 
29 britský herec, narozený v roce 1922, známý z filmu Dracula (1958) nebo novější 

trilogie Pán prstenů 
30 PROKOPOVÁ, Alena. Eva Zaoralová – Život s filmem. 1. vyd. Praha: Novela 

Bohemica 2012, s. 185. ISBN 978-80-904-573-8-6
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1.3 Představení sledovaných ročníků

Zatím poslední ročník karlovarského festivalu začal 4. a skončil 12. července. V lázeňské 
metropoli uvedli za devět dnů 245 filmů, na které dorazilo 130 98731 diváků. Mezi 
významné zahraniční filmové hosty patřil herec a režisér Mel Gibson32, režisér William 
Friedkin33, herečka Laura Dernová34 či herec, textař, spisovatel a dramatik Zdeněk 
Svěrák35. Velkou cenu Křišťálový globus pro nejlepší film si odnesl koprodukční snímek 
Gruzie, Německa, Kazachstánu, České republiky a Francie s názvem Kukuřičný ostrov. 
Za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii byli Křišťálovým globem oceněni 
americký herec a režisér Mel Gibson a jeho krajan, režisér William Friedkin. 

V roce 2009 trval festival od 3. do 11. července. Promítalo se tehdy 232 filmů, které zhlédlo 
131 293 diváků36. Poprvé v historii festivalu byl také zaveden předprodej vstupenek. 
Karlovarskou filmovou přehlídku si z velkých jmen stříbrného plátna tehdy nenechala ujít 
například herečka Isabelle Huppertová37, herci Antonio Banderas38, John Malkovich39, 
Roy Marsden40 nebo režisér Miloš Forman41. Velkou cenu Křišťálový globus pro nejlepší 
film uzmul belgicko-francouzský film Anděl u moře. Stejnou sošku, tentokrát však za 
mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, převzala francouzská herečka 
Isabelle Huppertová, americký herec John Malkovich a český režisér Jan Švankmajer. 

31 ČTK Příští ročník karlovarského festivalu začne 3. července 2015. vydaná 13. 7. 2014 
v 14:21. [online] – [cit 2015-02-25] Dostupné přes heslo z www.ctk.cz/infobanka

32 americký herec a režisér známý z filmů Statečné srdce (1995) nebo Po čem ženy touží 
(2000)

33 americký filmový režisér, který natočil například Oscary ověnčený film Francouzská 
spojka (1971)

34 známá z filmů režiséra Davida Lynche jako je Modrý samet (1986) nebo Zběsilost 
v srdci (1990)

35 český humorista, textař, dramatik, herec a spisovatel známý z filmu Obecná škola 
(1991) nebo Oscarem oceněného díla Kolja (1996)

36 MFFKV. Historie festivalu [online] – [cit. 2015-02-12] Dostupné z:  
http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-festivalu

37 francouzská herečka známá z filmů Krajkářka (1977) nebo Pianistka (2001)
38 Španělský herec, režisér a scenárista známý z filmů Interwiev s upírem (1994) nebo 

Evita (1996) 
39 americký herec a režisér známý z filmů Místa v srdci (1984) nebo Adaptace (2002)
40 britský hlavně televizní herec, pro české diváky známý jako inspektor Dalgliesh
41 český režisér a scenárista, oceněný mnoha Oscary například za film Přelet nad 

kukaččím hnízdem (1975) nebo Amadeus (1984)
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V roce 2004 se festival konal devět dní, konkrétně od 2. července do 10. července. Pořadatelé 
tehdy promítli 234 filmů, které zhlédlo 123 749 diváků42. Mezi nejvýznamnější hosty 
festivalu patřila například herečka Jacqueline Bissetová43, herec John Cleese44, Harvey 
Keitel45, Elijah Wood46 nebo režisér Roman Polanski. Právě slavný režisér polského 
původu Polanski tehdy předával vítěznou Velkou cenu Křišťálový globus pro nejlepší 
film italskému snímku Takové děti. Sám předtím převzal stejnou sošku za mimořádný 
umělecký přínos světové kinematografii. Tu si tentýž ročník odnesl také americký herec 
Harvey Keitel a český kameraman Miroslav Ondříček47.

42 MFFKV. Historie festivalu [online] – [cit. 2015-02-12] Dostupné z: http://www.kviff.
com/cz/o-festivalu/historie-festivalu

43 britská herečka známá z filmů Ve stínu vulkánu (1984) nebo Slavnost (1995) 
44 britský herec, scenárista a režisér, známý především jako člen humoristické skupiny 

Monthy Python
45 americký herec známý z filmů Thelma a Louise (1991) nebo Pulp Fiction: Historky 

z podsvětí (1994)
46 americký herec známý především z filmové trilogie Pán Prstenů
47 český kameraman, dostal Oscara za kameru ve Formanově filmu Amadeus (1984)
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2 Profil ČTK

Česká tisková kancelář (dále jen ČTK) patří do rodiny prestižních zpravodajských 
agentur s dlouholetou tradicí. Za dobu vzniku její současné podoby se považuje konec 
roku 1992, kdy byla zřízená zvláštním zákonem č. 517/1992 Sb. Předtím fungovala jako 
státní agentura, jmenovala se Československá tisková kancelář a oficiální vznik se datuje 
už od roku 1918. Ačkoli se jedná o veřejnoprávní instituci, nepobírá ČTK na rozdíl od 
Českého rozhlasu nebo České televize žádné koncesionářské poplatky a od roku 1996 
nedostala žádnou finanční pomoc od státu, ačkoli zákon účelovou dotaci připouští. 
Agentura funguje komerčně – svým předplatitelům poskytuje za úplatu zpravodajský 
servis, menší část výnosů pak plyne z její vlastní podnikatelské činnosti.

Jejím základním heslem je spolehlivost- rychlost- nezávislost a charakterizovat ji můžeme 
rovněž jako tiskovou agenturu národní, kdy „pro její prioritní působení v mateřské zemi 
a také ve vysílání pro zahraniční je její vnitropolitické zpravodajství dominantní. Zpravidla 
má minimální zpravodajskou síť ve světě, resp. nemusí mít vlastní stálé zahraniční 
korespondenty žádné.“48 ČTK vlastní zpravodajskou síť ve světě má, i když v posledních 
letech v důsledku ekonomické krize a finančních úspor počty korespondentů snížila. 
Aktuálně má pouze tři stále zahraniční zpravodaje – v Berlíně, Bruselu a Bratislavě. 
Zároveň poskytuje svým abonentům zprávy v angličtině, denně přibližně 100 zpráv.49 
Přesto je její zahraniční zpravodajství závislé na zahraničních zpravodajských agenturách 
- abonuje a čerpá ze servisu zahraničních agentur jako je například Reuters, AP, AFP, 
DPA, TASS a dalších zahraničních zdrojů. 

Kromě textových zpráv obsažených v bohaté Infobance, poskytuje ČTK také obrazové 
a audiovizuální zpravodajství, její fotoarchiv obsahuje „přes pět milionů fotografií od 
20. let minulého století až po současné aktuality.“50 K tomu disponuje také videobankou, 
do níž denně přidá zhruba pět nových aktuálních videoreportáží.51

48 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997.  
s. 32–33. ISBN 80-7184-459-4.

49 ČTK. FAQ – Často kladené otázky [online] – [cit. 2015-04-30]. Dostupné z:  
http://www.ctk.cz/faq/#16

50 ČTK. O nás – základní informace [online] – [cit. 2015-04-30]. Dostupné z:  
http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/

51 tamtéž
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Na fungování agentury dohlíží Rada ČTK, jejíž sedm členů volí Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR a také „jí náleží pravomoc jmenovat a odvolat ředitele agentury“. 52

2.1 ČTK a formáty zpráv

2.1.1 Metadata

Metadata lze chápat jako „soubor identifikačních prvků“, kterými disponuje každá 
vydávaná agenturní zpráva. ČTK jich v současnosti používá sedm.

V první řadě je to titulek, který je většinou první věcí, které abonent věnuje pozornost. 
Má za úkol jednoznačně shrnovat obsah zprávy a odběratele motivovat číst zprávu dál. 

Dalším nezbytným metadatem jsou klíčová slova – ta usnadňují orientaci v agenturních 
databázích, umožňují vyhledávat zprávy v Infobance, „ze všeho nejdříve signalizují 
oblast, okruh informací.“53 

Každá agenturní zpráva také obsahuje datum vydání a čas, v jejím záhlaví lze najít údaje 
o datu a přesném času vydání na minuty. Díky tomu lze zprávy vyhledávat v časové 
posloupnosti tak, jak postupně vycházely. 

Jednou z nejdůležitějších informací o zprávě je z pohledu abonenta priorita. ČTK u svých 
zpráv používá prioritní stupnici od 1 do 5, přičemž 1 jako nejvyšší priorita značí úplně 
novou, nečekanou či zlomovou událost. Klienty tak přehledně informuje o důležitosti, 
významu či očekávanosti jednotlivých zpráv. 

Pátým typem agenturních metadat je servis – ve zpravodajství ČTK figuruje jako 
třímístný kód a definuje „příslušnost zpráv k jednomu z pěti základních servisů ČTK“54. 
To je konkrétně domácí všeobecný servis, zahraniční všeobecný servis, ekonomický 
servis obsahující zprávy jak z ČR, tak i ze zahraničí, sportovní servis se zprávami z ČR 
i zahraničí a exportní servis. 

52 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 
1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. S. 136. ISBN 978-80-246-1661-2.

53 tamtéž, s 144–145
54 tamtéž, s. 146
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Dalším je kategorie – ta je opět v záhlaví signalizována třímístným kódem, který charak-
terizuje okruh informací, kterých se daná zpráva týká, například kultura – kul.

Posledním metadatem ve zpravodajství ČTK je domicil a signatura – domicilem se rozumí 
zeměpisné označení místa, kde se zpravovaná událost stala, nebo kde byla zpracována, 
„případně i odkud byla odeslána“55 . Signatura naproti tomu znamená v agenturní praxi 
jakýsi podpis, ochrannou známku. „Vzniká obvykle složením začátečních písmen plného 
názvu agentury.“56 

2.1.2 Formáty vydávaných zpráv

Prvním je headline neboli velmi stručná, krátká informace v „SMS“ délce 144 znaků. 
Může mít nejvyšší prioritu 1, kterou získává zpráva nečekaná, překvapivá nebo zásadní, 
či prioritu 3. Titulek v tomto případě zastupuje prvních několik slov headlinu a neobsahuje 
domicil. Je to formát poměrně mladý, v ČTK zavedený v roce 2010. „Slovní zpravodajství 
s úspěchem nasadilo nový formát – headliny, krátké zprávy o 144 znacích, které předcházejí 
vlastním zprávám a zrychlují a dynamizují celý agenturní servis. Osvědčily se ve všech 
zpravodajských situacích, zejména při parlamentních volbách, při olympiádě a dalších 
vrcholných zpravodajských událostech.“57 Předchůdcem headlinu byl dlouhé roky tzv. 
blesk s prioritou 1, s tímto označením ČTK přestala zhruba v polovině roku 2008. 

Kulturní redaktor ČTK Jiří Borovička, který o MFF Karlovy Vary referuje už od 80. let, 
vysvětluje používání headlinů takto: „Platí, že nejvyšší priority dostávají jen nejdůležitější 
události – celkové výsledky festivalu a odtajnění práce porot. Taková zpráva pak klikne 
i na mobilech. Jinak v kultuře vystačíme s prioritou 3, kdy headline jde samostatně před 
zprávou. Ta pak vychází jako takzvaně „bílá“ s rozsahem kolem 15–20 řádek a pak se 
verzuje. Redaktorovi to významně uvolní ruce. Vycházíme tak vstříc internetu či ČT24, 
které headliny ihned zařazují.“58

Po headlinu následuje fleš, která prvotní krátkou zprávu rozvíjí a ČTK ji vydává zpravidla 
do několika málo minut. Má prioritu číslo 2 a už i další obvyklá metadata jako titulek, 
domicil a signaturu. 

55 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 
1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. S. 136. ISBN 978-80-246-1661-2.

56 tamtéž, s. 136
57 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010, s. 8.
58 e-mailová korespondence s kulturním redaktorem ČTK Jiřím Borovičkou dne 27. 4. 

2015
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Standardní neboli klasická zpráva pak disponuje prioritami 3 a 4 a v agenturním zpra-
vodajství jde o nejpoužívanější formáty zpráv. Pochopitelně navazuje na fleš. Průběžné 
krytí události se pak řeší tak zvaným verzováním klasické zprávy, jedná se o aktualizované 
informace, které agentura do zprávy přidává, přičemž její priorita se nemění. „Verze 
doplňuje původní zprávu o nová fakta, nové reakce, nové citáty a agentura odběratele na 
změny upozorňuje v textu vloženém mezi titulek a nové znění zprávy.“59

Mezi další formáty ČTK patří avízo, které obvykle mívá nejnižší prioritu 5. Jedná se 
o specifickou zprávu určenou především pro novináře, „případně dalším abonentům 
servisu, která upozorňuje na akce předem ohlášené tiskové agentuře. (…) Časový 
a místopisný údaj uvádí avízo detailněji, než je obvyklé v běžném zpravodajství, čas 
v hodinách a minutách a místo včetně názvu ulice, popisného čísla atd.“60 Nedílnou 
součástí formátového výčtu ČTK je také dokument – ten mívá prioritu 4 nebo 5 a nabízí 
bez jakýchkoli redakčních úprav plné znění textů projevů, výsledkových listin, prohlášení 
a dalších podobných seznamů. 

Dalším formátem je potom shrnutí, které podrobně referuje o dané události a rekapituluje 
její fáze, případně vytahuje zlomové okamžiky nebo formát jménem událost, který se 
formálně velmi podobá avízu, ale obsahuje hlavně organizační a technické údaje. Pomáhá 
v rozdělování práce redaktorům v agentuře.

2.1.3 Multimediální ČTK

Stále větší rozmach internetu a dalších moderních komunikačních technologií výrazně 
tlačil do zavedení této „moderní produkce“ i ČTK. Pouze textový a fotografický servis 
by abonenty do budoucna plně neuspokojoval, v roce 2001 proto ČTK udělala výrazný 
krok ke svojí multimedializaci. „V roce 2001 se audiozpravodajství stalo běžnou součástí 
práce agenturních reportérů a redaktorů. Z víceméně zkušebního provozu v roce 2000 se 
loni stal audioservis součástí běžné obchodní nabídky ČTK. Na konci roku ho odebíralo 
zhruba 85 procent soukromých rádií v ČR.“61

Audioboom následovalo o pět let později také zavedení videozpravodajství: „Od března 
začala ČTK používat nový multimediální redakční systém. Smyslem multimedializace 
servisu je nejen posílat klientům různé typy zpravodajství v rozmanitých médiích jako 

59 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 
1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. S. 157–158. ISBN 978-80-246-1661-2.

60 tamtéž, s. 159
61 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001, s. 5.
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jsou text, foto, grafika, audio a video, ale hlavně poskytnou jim nástroje, aby jejich 
redakční systémy promptně poznaly, které zpravodajské materiály patří k sobě.“62

Naproti tomu infografické zpravodajství nabízela ČTK od začátku 90. let minulého 
století ve formě klasických informačních grafů, které sloužily především pro ilustraci. 
V roce 2006 svou infografickou službu rozšířila, začala vydávat dvojrozměrnou (2D) 
a trojrozměrnou (3D) animovanou grafiku. Klíčová slova jako foto, video, audio nebo 
grafika se tak staly běžnou přílohou textového zpravodajství ČTK.

62  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2006, s. 7.
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3 Servis ČTK o 49. Filmovém festivalu v Karlových Varech

V průběhu 49. ročníku nejstaršího a nejprestižnějšího fi lmového festivalu ve střední 
Evropě vydala ČTK během celého sledovaného období, tedy od 1. ledna 2014 do 12. srpna 
2014 přesně 164 textových zpráv. V roce 2009 to bylo 158 zpráv a ještě o pět let dřív, tedy 
v roce 2004, jich vyšlo 119.

Graf č. 1 – Celkový počet vydaných zpráv za sledované roky

119

158

164

Celkový počet vydaných zpráv za sledované roky

2004 2009 2014

Tabulka č. 1. – Počet vydaných odkazů na multimediální produkci 
ČTK za sledované roky

2004 2009 2014

FOTO 11 46 83

AUDIO 2 58 61

VIDEO 0 12 22

TABULKA 0 0 1

GRAFIKA 0 10 0
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3.1  Agenturní servis spojený s festivalem od začátku sledovaného období

Úplně první zpráva v souvislosti s 49. ročníkem Mezinárodního karlovarského festivalu 
vyšla 28. ledna 2014. Šlo o headline s prioritou 3 a obsahově neměla nic společného 
s programem, ani zahraničními hosty, ale týkala se navýšení finanční dotace pro festival 
od pořadatelského města. (Karlovarské zastupitelstvo schválilo zvýšení dotace pro 
Mezinárodní filmový festival o milion korun, na celkových 8 mil Kč, stejně jako loni63). 
V týž den vyšla souhrnná klasická zpráva, která tento headline rozvíjela a později ještě 
její 2. verze.

V roce 2009 se abonenti ČTK dočkali úplně první zprávy v souvislosti s festivalem 
ještě o víc než týden dříve, tedy 20. ledna. Zpráva se týkala přímo programu festivalu 
(Karlovarský festival uvede přehlídku současných ruských filmařek).  

Naproti tomu první zpráva z roku 2004, která zmiňovala tento festival, opustila kanceláře ČTK 
až 19. února a informovala o zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o hospodaření 
festivalu (NKÚ: Festival Karlovy Vary nezákonně rozdělil 35 milionů dotací).

Další zpravodajství o festivalu ve zpravodajství ČTK tvořila v roce 2014 informace 
vydaná 19. března, která přinesla první detaily o programu (Karlovarský festival uvede 
opomíjeného italského klasika Petriho). Následovala další zmínka o přípravě festivalových 
cen64 22. dubna (Sklárna Moser začala vyrábět ceny pro karlovarský festival). Jednu 
zprávu vydala ČTK také v květnu a ta se rovněž týkala této firmy, která vyráběla ceny pro 
festival – měla totožný titulek. 

Zhruba měsíc před začátkem karlovarského festivalu začala ČTK zcela pochopitelně své 
zpravodajství zintenzivňovat. S další zprávou 3. června přišel i další headline priority 3, 
který prozrazoval detaily programu, konkrétně kolik se během devítidenního festivalu 
uvede světových, mezinárodních a českých premiér (Mezi sedmi světovými a pěti 
mezinárodními premiérami uvede karlovarská soutěž Krobotovu Díru u Hanušovic 
a film Andrey Sedláčkové Fair Play). O pár minut později vydala ČTK další zprávu, 
která rozvíjela původní headline, konkrétně seznamovala s dvěma českými aspiranty na 
vítězství v nejdůležitější festivalové soutěži (Hlavní soutěž karlovarského festivalu uvede 
Krobota a Sedláčkovou). V ten den vyšla po poledni ještě její 2.verze a odpoledne také 
první zpráva v souvislosti s festivalem v angličtině. 

63 ČTK: Archiv zpravodajství [online] – [cit 2015-02-25] Dostupné z:  
www.ctk.cz/infobanka 

64 známých jako Křišťálový glóbus
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O pár dní později, konkrétně 11. června vyšel další headline priority tři v období před 
začátkem festivalu a odhalil identitu zahajovacího filmu 49.ročníku festivalu (Zahajovacím 
filmem MFF v Karlových Varech bude 4. července americký snímek I Origins. Uvedou 
ho herec Michael Pitt i režisér Mike Cahill). Pak následovala podrobnější zpráva, která 
onen headline rozvíjela (Karlovarský festival zahájí Michael Pitt s filmem I Origins). 
Tatáž, ale v anglickém překladu, pak vyšla ten samý den odpoledne. O devět dní později, 
20. června, pak ČTK přinesla zprávu z trochu jiného „soudku“, své abonenty informovala 
o rychle mizících možnostech ubytování v Karlových Varech v době konání festivalu 
(Šance na ubytování na filmový festival se rychle snižuje).

3.1.1 Odhalení zahraničních hostů festivalu

  Koncem června, konkrétně 24., pronikla na veřejnost dlouho očekávaná informace o tom, 
kdo bude hlavní hvězdou 49. ročníku festivalu a zároveň získá prestižní festivalovou 
cenu Křišťálový glóbus. Této pocty se dostalo americkému herci, producentu a režisérovi 
Melu Gibsonovi.

ČTK tuto informaci vydala v 11:06 poprvé jako headline s nejvyšší prioritou (Herec, 
režisér a producent Mel Gibson převezme na karlovarském festivalu Křišťálový glóbus 
za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii). Zmíněný headline následoval 
o tři minuty později dle zvyklostí fleš (Karlovarský festival ocení amerického filmaře 
Mela Gibsona). Hned minutu nato pak ČTK vydala i headline v angličtině. V 11:20 
následovala podrobnější zpráva o hostování Mela Gibsona společně s výčtem dalších 
filmových celebrit ze všech koutů světa, jejichž příjezd vedení festivalu oznámilo na 
tiskové konferenci (Karlovarský festival ocení amerického filmaře Mela Gibsona). Dvě 
minuty před polednem navíc ČTK ještě vyprodukovala anglickou verzi této zprávy.

V 12:48 pak téhož dne vyšel očekávaný profil Mela Gibsona (Herec a režisér Mel Gibson 
je muž mnoha tváří). Poslední zprávou toho dne v souvislosti s festivalem byla oprava 
v 13:32 v anglickém textu vydaném v 13:06. Šlo o jazykovou, nikoli faktickou chybu. 
Pokud tedy připočteme i zmíněnou opravu, ČTK zvládla během zhruba dvou hodin 
vyprodukovat sedm zpráv, které zmiňovaly jméno Mela Gibsona. 

Mimo Mela Gibsona porota ocenila také Williama Friedkina nebo Zdeňka Svěráka. 
Americký filmař dorazil do Varů zhruba v polovině festivalu a přijel v doprovodu své 
manželky, přední hollywoodské scenáristky (William Friedkin a Sherry Lansingová jsou 
na MFF ve Varech). Oznámení o očekávaném příjezdu českého herce, komika, dramatika 
a scenáristy Zdeňka Svěráka ČTK tehdy samostatnou zprávu nevydávala. 
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To v roce 2009 byl na filmové hvězdy bohatší ročník, ten rok totiž do Karlových Varů 
přijelo v souvislosti s festivalem hned několik velkých jmen stříbrného plátna. Konkrétně 
dorazil John Malkovich, Antonio Banderas, Isabelle Huppertová nebo Roy Marsden. 

Zprávu o účasti hlavní hvězdy o pět let dříve - herce a režiséra Johna Malkoviche –
vydala ČTK o téměř dva týdny dříve – 9. června 2009. Vyšla jako klasická, s prioritou tři 
(Na karlovarský festival přijede John Malkovich). O šest minut později přibyla 2. verze 
této zprávy, obohacená o background neboli „kontext nutný pro pochopení oznamované 
skutečnosti. Při jeho tvorbě se často využívají dříve vydané a archivované zprávy či 
v dokumentačních databázích zpracované a tematicky utříděné faktografické údaje.“65 
Tentýž den vydala ČTK ještě anglickou verzi této zprávy.

O příjezdu dalších hvězd – Antonia Banderase a Isabelle Huppertové informovala ČTK 
své abonenty o pár týdnů později, konkrétně 23. června. Zprávu vydala už jako fleš 
bez předchozího headlinu (Na karlovarský festival přijedou i Banderas a Huppertová). 
O pět minut později k ní přibyla ještě anglická mutace). Za dalších deset minut ČTK 
vydala další zprávu k této tematice, byla to oprava – redaktoři v textu měnili věk Isabelle 
Huppertové. Odpoledne přišla agentura s vizitkami obou herců, vydala tedy profil (Vizitky 
herců Antonia Banderase a Isabelle Huppertové). Tato zpráva pak vyšla ještě v anglické 
mutaci a dočkala se také 2. a 3. verze, ve které redaktoři specifikovali mimo jiné například 
případný Banderasův doprovod. 

V roce 2004 patřili mezi hvězdné hosty karlovarského festivalu herci Elijah Wood známý 
jako Frodo Pytlík z trojdílného Pána prstenů, jeho kolega Brit Bernard Hill, který ve 
slavné trilogii také hrál, britský herec a spisovatel John Cleese nebo hollywoodská hvězda 
Harvey Keitel. Nechybělo ani hvězdné ženské zastoupení, dorazila tehdy například 
francouzská herečka Jaqueline Bissetová.

Jako první potvrzený host festivalu, který se tehdy ve zpravodajství ČTK objevil, byl 
mimo jiné autor scénáře úspěšného filmu Adaptace s Nicolasem Cagem v hlavní roli 
Charlie Kaufman (Na karlovarský festival přijede i přední hollywoodský scenárista). 
ČTK tak učinila 7. června. Dalším odhaleným hostem byl devět dní před startem festivalu 
spisovatel a herec John Cleese, známý z legendární humoristické skupiny Monthy Python 
(Hostem MFF v Karlových Varech bude herec a spisovatel John Cleese). Této zprávě už 
ČTK věnovala větší pozornost, ji označila prioritou čtyři a vydala i v anglické verzi.

65 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky 
a marketingové komunikace. 3. vyd.  Praha: Libri 2007. 31 s. ISBN 978-80-7277-266-7.
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Těsně před začátkem pak ČTK prozradila svým klientům příjezd prvního ženského hosta 
festivalu (Na karlovarský festival přijede francouzská herečka Bissetová). I tato zpráva 
se o něco později dočkala anglické verze.66 Bez předchozích upozornění pak den před 
zahájením festivalu vydala agentura zprávu o příjezdu prvních hvězd (Na filmový festival 
už přijeli herec Bernard Hill a Václav Havel). Tentýž den o téměř tři hodiny později pak 
redaktoři vydali další zprávu týkající se zahraničních hostů bez předchozího avizování 
(Do Karlových Varů si přijel pro cenu herec Harvey Keitel). 

O tom, že dorazí herec Elijah Wood, který se v té době vezl na vlně populárního Pána 
prstenů, však překvapivě nevyšla v předfestivalovém období jediná samostatná zpráva. 
O jeho příjezdu informovala ČTK jednou větou ve shrnující zprávě těsně před začátkem 
festivalu. „Elijah Wood alias populární Frodo z Pána prstenů, americký herec Harvey 
Keitel a nabitý program, nabízející během devítidenního maratonu projekcí na 230 
snímků, čeká na diváky a hosty mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.“67  
Kulturní redaktor ČTK Jiří Borovička tuto skutečnost vysvětluje takto: „Pokud si dobře 
vzpomínám, v roce 2004 a dříve se příjezdy hvězd do dějiště festivalu samostatně nedělaly. 
Možná, ale to je můj osobní názor, to změnil nárůst akreditací fotografů z bulváru. Ti po 
těchto fotkách baží, konkrétně kdy prezident festivalu vítá toho kterého herce. Konečně 
referování o tom usnadnilo zavedení headlinů - takovou zprávu si připravím předem třeba 
už ráno. Pak už jen čekám, kdy k vítání dojde. Na místě pochopitelně nejsem, protože jde 
o grandhotel Pupp a já jsem v Thermalu. Většinou mi zavolá kolega fotograf, že hvězda 
dorazila - a já zprávu s kategorií 3, tedy s headlinem zvlášť, vydám.“68

Jméno hlavní hvězdy (tj. Mela Gibsona) však v roce 2014 ČTK skloňovala dál a ještě než 
festival slavnostně začal, přišla konkrétně 2. července s headlinem priority 3, který se právě 
hlavní hvězdy týkal. Informoval o délce hercova pobytu ve Varech, o uvedení jeho nového 
filmu a také jeho už notoricky známého počinu (Americký herec a režisér Mel Gibson přijede 
do Karlových Varů v pátek a zůstane do neděle. Uvede svůj nový film i kultovní snímek Šílený 
Max). O 20 minut později vydala ČTK rozvíjející zprávu, kde prozradila jméno Gibsonova 
nového režisérského díla a zároveň přidala informaci prezidenta festivalu Jiřího Bartošky 
o Gibsonově účasti v pořadu Na Plovárně s Markem Ebenem, který se mimořádně natáčel 
přímo v dějišti festivalu (Mel Gibson přijede na festival v pátek a zůstane až do neděle). 

66 Zpravodajství v angličtině svým abonentům ČTK nabízí rovněž, podle aktuálních dat 
na oficiálních webových stránkách jich vydá zhruba 50 denně

67 ČTK, BOROVIČKA Jiří: V pátek začne v Karlových Varech 39. ročník filmového 
festivalu vydaná 30. 6. 2004 v 9:15. [online] – [cit 2015-03-18] Dostupné přes heslo 
z www.ctk.cz/infobanka

68 e-mailová korespondence s kulturním redaktorem ČTK Jiřím Borovičkou ze dne 
27. 4. 2015
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Den nato a zároveň poslední předfestivalový den pak vyšel další „trojkový“ headline 
v souvislosti s Melem Gibsonem, který krátce obeznamoval s tím, že židovské obce 
v Česku nemají příliš radost z prestižní ceny, kterou má ve Varech převzít69(Židovské 
obce znepokojuje ocenění Mela Gibsona na festivalu ve Varech. Před deseti lety natočil 
film, který ukazuje židy jako zlé bytosti). Ten samý headline, tentokrát v angličtině, vyšel 
potom v 13:14. V 13:20 pak následovala jako obvykle klasická rozvíjející zpráva, která 
informovala o tom, že Federace židovských obcí poslala dopis prezidentu festivalu 
a uvádí z něj i citace, chybí ovšem jakékoli oficiální vyjádření ze strany vedení festivalu 
(Židé jsou znepokojeni oceněním Gibsona na MFF, vadí jim jeho film). To přináší přesně 
v 14:00 2. verze této zprávy, kde už je citována mluvčí přehlídky. V 14:42 pak vychází 
stejná zpráva navíc v anglickém jazyce.

3.1.2 Zpravodajský servis pár dní před slavnostním zahájením

Poslední červnový den, tedy pět dní před oficiálním začátkem 49. filmového festivalu, 
pustila ČTK do světa zprávu o prodejnosti lístků jako headline priority 3 (Jen desítky minut 
stačily na to, aby se v předprodeji vyprodala první část vstupenek na letošní Mezinárodní 
filmový festival v K. Varech). Jako obvykle pak vydala pár minut na to rozvíjející zprávu 
(První vstupenky na filmový festival byly vyprodané za pár minut), později přibyla ještě 
její 2. verze. Tentýž den pak následovala ještě zpráva o setkávání filmařů v rámci festivalu 
v oddělení Film Industry – zmiňovala zvláště to, že zprostředkovává diskusní panely, 
různé filmové workshopy a v neposlední řadě také osobní setkání se zástupci festivalů, 
distributorů a režisérů (Film Industry karlovarského festivalu i letos propojí filmaře).

Přesně tentýž den jen o pět let dříve informovala ČTK své předplatitele rovněž o stavu 
množství prodaných lístků na karlovarský festival (Desetina vstupenek na karlovarský 
festival je už rezervována). Téhož dne pak ještě přidala informaci o přípravách (Přípravy 
44. MFF vrcholí, od čtvrtka se budou prodávat lístky). 

Ještě o pět let dříve, tedy v roce 2004, přišla první zpráva o prodejnosti lístků den před 
začátkem tehdejšího ročníku - 1. července (Prodej lístků na karlovarský filmový festival 
je zatím bez front).  

Prvního července 2014 vydala ČTK další zprávu, která shrnovala filmovou nabídku 
festivalu, tj. uvedla, jakým filmem konkrétně festival začne a konkrétně jakým skončí 

69 konkrétně to bylo za film Umučení Krista, v němž Gibson zobrazil Židy v negativním 
světle
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(Karlovy Vary zahájí Michael Pitt a zakončí černá komedie z Cannes). Později pak 
přidala další zprávu týkající se příprav na start akce, umístění červeného koberce, stavbu 
stánků, soch a další informace a zajímavosti typu, kolik bude na co potřeba zaměstnanců 
(V Karlových Varech vrcholí přípravy na zahájení festivalu). Přesně dva dny před startem 
festivalu, 2. července 2014, vyšla zpráva informující o tom, že České filmové centrum 
v Karlových Varech spojuje producenty (České filmové centrum ve Varech zorganizuje 
setkání producentů). 

O finišujících přípravách na festival psala ČTK i v roce 2009, 30. června tehdy vydala 
zprávu informující mimo jiné o tom, že organizátoři začali uvádět do provozu oblíbené 
kino Espace Dorleans70(Přípravy 44. MFF vrcholí, od čtvrtka se budou prodávat lístky).

Ani v roce 2004 nebyli předplatitelé o informaci z příprav festivalu ochuzeni, ČTK tehdy 
poslední červnový den vydala shrnující zprávu, která zmiňovala mimo jiné třeba to, že po 
zahájení akce bude prakticky nepřetržitě vytíženo na 500 pořadatelů (V Karlových Varech 
vrcholí přípravy na filmový festival).

Pouhý den před festivalem v roce 2014 přišla ČTK v dopoledních hodinách s headlinem 
priority 3 o frontách na první lístky na projekce filmového festivalu. Někteří údajně 
v dlouhých řadách čekali už od brzkých ranních hodin (Stovky filmových fanoušků stojí 
od rána ve frontě na první lístky na projekce filmového festivalu v Karlových Varech. 
Někteří tu byli od 5:00). Tento headline rozvíjela opět klasická zpráva a obsahovala hlasy 
přímo z míst, kde se fronty stály. (Na první lístky na filmový festival ráno čekaly stovky 
fanoušků).

Dopoledne stihla redakce vydat ještě jednu zprávu, která připomínala, že festival začíná už 
následující den. Mimo jiné obsahovala i přehledné shrnutí programu včetně účinkujících 
herců, složení poroty a podobně (Už v pátek začne psát další kapitolu karlovarský festival). 
Zprávu o tom, kdy přesně začne filmový festival, vydala ČTK shodně také v roce 2009 
i 2004. 

V roce 2014 tedy ČTK v souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových 
Varech vydala v předfestivalovém období celkem 46 zpráv. Z toho tři v lednu, jednu 
v březnu, jednu v dubnu, jednu v květnu, 21 v červnu a na začátku července potom 19. 
Čím více se blížilo datum startu festivalu, tím více řešila příjezd, program a ocenění Mela 
Gibsona.

70 oblíbené kino, které nafukují před hotelem Thermal v Karlových Varech
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V roce 2009 to bylo rovněž celkem 46 zpráv. Z toho dvě v lednu, jedna v únoru i březnu, 
šest v dubnu, dvě v květnu a 27 v červnu. Na začátku července jich pak ČTK vydala 
ještě sedm. Slavné hosty festivalu ČTK ve svém zpravodajství poměrně často zmiňovala, 
nejvíce informovala o festivalových aktivitách Johna Malkoviche a Antonia Banderase. 
Na rozdíl od zpravodajství během 49. ročníku v roce 2014 byla nejvyšší priorita vydaná 
v souvislosti s hvězdami číslo dvě. Třetího července pak festival slavnostně vypukl. 

Souhrnně ČTK v roce 2004 vydala v předfestivalovém období přesně 24 zpráv. Z toho 
čtyři v únoru, dvě v březnu, jednu v květnu, 12 v červnu a nakonec pět v červenci. 
Druhého července pak festival začal. Zahraničním hostům se věnovala, zdaleka však ne 
tak intenzivně jako v roce 2009, natož v roce 2014. O plánovaném příjezdu některých 
hvězd ani dopředu své abonenty neinformovala (viz herec Elijah Wood). 

Nejvíce zpráv vydala ČTK v souvislosti s festivalem ve všech sledovaných letech 
v červnu roku 2009 – to jich o MFFKV napsala 27. Zato v lednu a dubnu 2004 a také 
v únoru 2014 ani jednu. Každý měsíc napsala o festivale minimálně jednu zprávu pouze 
v roce 2009.

Graf č. 2 – Počet vydávaných zpráv v předfestivalovém období

24

46

46

Počet vydaných zpráv v předfestivalovém období

2004 2009 2014
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Tabulka č. 2 –  Počet vydaných zpráv za jednotlivé měsíce v předfestivalovém období 
ve sledovaných letech

2004 2009 2014

Leden 0 2 3

Únor 4 1 0

Březen 2 1 1

Duben 0 6 1

Květen 1 2 1

Červen 12 27 21

Červenec 5 7 19

3.2 Agenturní servis během festivalu

První zprávou, kterou ČTK ráno v roce 2014 v den zahájení 49. ročníku karlovarského 
filmového festivalu vydala, byla prostá informace, že právě onen večer festival začne 
(V Karlových Varech dnes začne 49. ročník filmového festivalu)71. Tentýž den ještě vydala 
zprávu o prvních kempujících návštěvnících (Festivalové stanové městečko obsadily první 
desítky návštěvníků), pak opět následovaly zprávy o Melu Gibsonovi. Hned odpoledne 
vydala ČTK headline priority 3 o začátku hercova pobytu ve Varech (Americký herec 
a režisér Mel Gibson přijel do Karlových Varů na filmový festival), následovaný klasickou 
zprávou (Gibson přijel do Karlových Varů, večer převezme křišťálový glóbus), která se za 
necelou hodinu dočkala ještě 2. verze. Samotný zahajovací ceremoniál 49. ročníku MFF 
KV si pak vysloužil od ČTK headline nejvyšší priority - podruhé za sledované období 
(V K. Varech začal 49. mezinárodní filmový festival. Křišťálový glóbus za přínos světové 
kinematografii převzal herec, režisér,  producent Mel Gibson).

Abonenti ČTK si od zpráv o Melu Gibsonovi „neodpočinuli“ ani v dalších dnech, agentura 
je například podrobně informovala o hercově návštěvě festivalových prostor (Mel Gibson 
potěšil na tři tisíce fanoušků v Letním kině), či jeho denním programu (Mel Gibson natočil 
na karlovarském festivalu pořad Na plovárně). S jeho odjezdem pak „hvězdných zpráv“ 
ubylo.  

71 Tato zpráva vyšla jako otvírák. Ten se vydává většinou brzy ráno jako předběžná 
zpráva a signalizuje, že o události ten den bude ČTK ještě informovat
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Mimo zahraničních hvězd se během 49. ročníku festivalu v roce 2014 ČTK ve svém 
zpravodajství věnovala poměrně podstatnou měrou také programu. První festivalový 
den informovala o počtu uváděných filmů a některé zmínila i jmenovitě, a to například 
očekávaný dokument o Martě Kubišové72(Karlovarský festival dnes nabídne na šest 
desítek projekcí). Neunikla jí ani digitalizace jednoho z největších českých filmových 
klenotů (Na festivalu uvedli digitalizované Ostře sledované vlaky) – ta poté tentýž 
den k neoddiskutovatelné proslulosti a jedinečnosti filmu vyšla ještě v anglické verzi. 
O programu a projekcích informovala ČTK průběžně, každý den v brzkých ranních 
hodinách vyšla zpráva s přesným počtem projekcí a krátkým jmenovitým výčtem onoho 
festivalového dne. 

Své abonenty neopomenula pravidelně zpravovat i o doprovodném kulturním programu 
festivalu (Filmový festival v Karlových Varech doprovodí hned dvě výstavy) nebo častých 
charitativních akcích, například takzvaném festivalovém šlapání na kolech (Návštěvníci 
filmového festivalu získali téměř 500.000 na charitu).

I v roce 2009 oznamovala ČTK slavnostní zahájení tehdy 44. ročníku karlovarského 
festivalu. Bylo to ale formou klasické zprávy 3. července večer. Mimo jiné v ní stálo, že do 
konce festivalu organizátoři uvedou přes 230 snímků a z ohlášených hostů vyznamenají 
Johna Malkoviche, Antonia Banderase, Isabelle Huppertovou a Jana Švankmajera (Začal 
44. ročník MFF v Karlových Varech). Chvíli na to ji následovala její druhá verze a pak 
ještě anglická mutace. 

Hned první zpráva prvního festivalového dne se pak shodně jako v roce 2014 týkala 
programu, abonenty zpravovala o projekčním programu dne, oznamovala tiskovou kon-
ferenci Miloše Formana a jím následné uvedení světové premiéry filmu Dobře placená 
procházka (Projekce karlovarského festivalu se dnes rozběhnou naplno). O projekci 
Formanova filmu vydala ČTK zprávu také v angličtině. Konkrétně přítomnost Miloše 
Formana ve Varech nepřestali redaktoři ČTK sledovat ani další dny. Hned druhý festivalový 
den 5. července informovali o jeho přání natočit film s historickou tématikou (Forman věří, 
že se jeho film o Mnichovu přece jen natočí). O počtu projekcí s namátkovým jmenovitým 
výčtem, stejně jako v roce 2014, pak informovala krátkou zprávou každý den brzy ráno. 

Co se týče slavných zahraničních jmen festivalu, tak ani v roce 2009 je ČTK ve svém 
zpravodajství neopomíjela. První festivalový den, tedy 4. července, přinesla zprávu 
o příjezdu očekávané francouzské filmové a divadelní herečky (Isabelle Huppertová 
přijela na karlovarský festival). Nejednalo se ale ani o headline či fleš ale klasickou 

72 natočila ho Olga Sommerová a nesse název Magický hlas rebelky
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zprávu s prioritou tři.  Nutno dodat, že ani v roce 2009 ČTK neopomněla své klienty 
spravit o festivalovém programu herečky (Isabelle Huppertová absolvovala ve Varech 
i čokoládovou masáž).

O příjezdu velké hvězdy stříbrného plátna ČTK informovala i v roce 2009, ale podstatně 
méně intenzivně než v roce 2014. V souvislosti s příjezdem Johna Malkoviche vydala 
7. července pouze jednu zprávu s důrazem na to, jak se do republiky herec a režisér dostal 
(John Malkovich přijel do Prahy Pendolinem). Další zpráva o den později už abonenty 
informovala o jeho dojezdu do dějiště festivalu (Americký herec John Malkovich přijel do 
Karlových Varů). Ta vyšla za několik desítek minut také v angličtině. Nutno podotknout, 
že všechny tyto zprávy vyšly s prioritou tři. 

Den nato vydala ČTK krátkou zprávu, ve které oznamovala hercovu tiskovou konferenci 
(Herec John Malkovich se dnes setká s novináři). Z oné konference podobně jako té, 
kterou absolvovala herečka Isabelle Huppertová, vydala zprávu (Malkovich: Herectví mi 
dává možnost žít jiné životy) 

Závěrem festivalu, 10. července, pak ČTK vydala brzy ráno zprávu o očekávání další 
hvězdy, která rozvířila atmosféru lázeňského města (Po Malkovichovi dnes bude hvězdou 
Antonio Banderas). Tentýž den zároveň dorazil režisér, výtvarník a scenárista Jan 
Švankmajer a hvězdnou delegaci ročníku uzavíral Roy Marsden (Finále MFF v K. Varech 
bude pod dohledem inspektora Dalglieshe). Zpráva o příjezdu „Zorra“ Antonia Banderase 
se jako celý festival obešla bez headlinu i fleše a zároveň avizovala i jeho brzkou tiskovou 
konferenci (Antonio Banderas přicestoval na karlovarský festival). Z té pak jako obvykle 
přinesla další zprávu (Antonio Banderas představil na MFF svůj film a vzpomínal na 
Prahu). Pak už tentýž večer přišla na řadu slavnostní ceremonie (Režisér a výtvarník 
J. Švankmajer dostal na MFF Křišťálový glóbus), tato zpráva si vysloužila i anglickou 
verzi. Samostatnou zprávu vydala ČTK i o ocenění Antonia Banderase (Antonio Banderas 
převzal cenu prezidenta karlovarského festivalu)a i ta vyšla také v angličtině. Obě vyšly 
jako klasické zprávy s prioritou tři a čtyři. 

Kromě zahraničních hostů informovala ČTK také o pravidelných charitativních akcích, 
kterými festival mimo jiné už také proslul (Prezident MFF přežil minutu na kole a zahájil 
festivalové šlapání) a nezapomínala ani na množství dalších kulturních akcí, které 
v dějišti festivalu probíhaly. Hned na začátku festivalu informovala o velké expozici 
velkoformátových obrazů (Na MFF vystavuje Vladimír Franz velký cyklus obrazů 
Caprichos 009). 
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Začátek 39. ročníku festivalu v roce 2004 oznamovala zpráva s prioritou čtyři vydaná 
2. července brzy ráno, ve které se abonenti ČTK mimo jiné dozvěděli, že devítidenní 
filmový maraton nabídne 230 filmů a v hlavní soutěži jich bude o Křišťálový glóbus 
bojovat 15 (Dnes večer začne v Karlových Varech mezinárodní filmový festival). Tato 
zpráva vyšla také v angličtině. 

Stejně jako v již charakterizovaných pozdějších ročnících se ve svém zpravodajství ČTK 
hojně zaměřovala na program. Každý den brzy ráno vydávala krátkou klasickou zprávu 
s filmovou nabídkou dne. Hned první festivalový den se tak její klienti mohli dozvědět 
o uvedení nového Hřebejkova filmu (Jan Hřebejk v Karlových Varech představil film Horem 
pádem) nebo ten následující o novém počinu dalšího českého režiséra Marka Najbrta 
(Film Mistři zařazený do soutěže není o fotbale či hokeji). V druhé polovině festivalu 
se pak Hřebejkův film ve zpravodajství ČTK objevil znovu, to když své předplatitele 
informovala o unikátní projekci pro zrakově handicapované diváky (Hřebejkův snímek 
Horem pádem má nový rozměr - pro nevidomé).

Po předešlé „ignoraci“ příjezdu hvězdy trilogie Pán prstenů Elijaha Wooda v před-
festivalovém období ČTK během festivalového servisu zbystřila a začala se o tohoto 
umělce více zajímat. Nejprve vydala první den festivalu samostatnou zprávu o jeho 
příjezdu (Davy fanoušků přivítaly na filmovém festivalu Elijaha Wooda) o den později 
pak o uvedení nového filmu, ve kterém hraje. Abonenty zpravovala také mimo jiné o tom, 
že Wood právě natáčí v Praze na Barrandově a ve Varech je tak pouze „na skok“ (Marek 
Eben alias Váleček na známého Froda Pytlíka nemá). Do třetice pak o něm vydala ještě 
jednu zprávu, ta seznamovala s průběhem a detaily jeho tiskové konference (Křestní 
jméno představitele Froda Pytlíka se vyslovuje „ílajdža“). Všechny zprávy o něm vyšly 
shodně jako klasické s prioritou čtyři. 

O tiskové konferenci dalšího hvězdného hosta informovala ČTK i v případě britské 
herečky Bissetové, v níž své abonenty zpravovala o tom, že příští film z baletního 
prostředí natočí na území České republiky (Jacqueline Bissetová bude točit nový film 
v Mariánských Lázních) a také v případě člena britského komediálního uskupení Monthy 
Python Johna Cleese (Herec John Cleese byl novinářům zábavným společníkem).

Jednou z celebrit byl z pohledu informování ČTK i tehdejší český prezident Václav 
Klaus. Vydání samostatné zprávy si vysloužil jak jeho příjezd, tak následný program (Na 
karlovarský festival dnes dorazil i prezident Václav Klaus) a (Klaus na filmovém festivalu 
nezahálí, po tenisu se vydal na golf). Další zprávy, ve kterých prezident figuroval, 
přicházely i později (Klause Moorův dokumentární film Fahrenheit 9/11 nenadchl). 
Všechny také navíc ČTK poskytovala v angličtině.
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Samostatnou zprávou informovala své předplatitele i o návštěvě modelky Karoliny 
Kurkové, která podle Jiřího Bartošky jméno karlovarského festivalu šíří v důležitých 
kruzích společnosti, ve kterých se pohybuje (Modelka Karolína Kurková přijela na karlo-
varský filmový festival).

V dalších dnech se ČTK kromě hvězdných hostů a filmového programu zaměřovala 
také na prodej vstupenek. V polovině festivalu tak přinesla jejich odhadovaný prodaný 
počet a nejžádanější filmové tituly (Na karlovarském festivalu se dosud prodalo 94.000 
vstupenek). Zpravodajům ČTK neunikla ani prudká bouře, která se dva dny před koncem 
festivalu prohnala jeho dějištěm. Několik venkovních pokladen stejně jako stanové 
městečko úplně zalila vodou a na chvíli vyřadila z provozu (Vyplavené pokladny už 
opět začínají prodávat lístky na festival). Kromě pokladen se ve svém zpravodajství 
agentura věnovala i vyplaveným kempařům ve stanovém městečku a popisovala škody 
(jako například rozmetané stany), které na lidi ráno po probuzení čekaly (Obyvatelům 
stanového městečka řádění živlů náladu nepokazilo).

Kromě jiného se ČTK ve svém zpravodajství v roce 2004 zaměřovala také na doprovodný 
program. Informovala o množství charitativních projektů a akcí, jakož i o různých umělec-
kých výstavách, které se u příležitosti festivalu ve Varech konaly (Reflex představuje 
na festivalu první ze série výstav fotografií). Závěrem festivalu například informovala 
o populárním festivalovém šlapání na kole, které vyneslo skoro půl milionu (Dobročinná 
festivalová akce vydělala kojencům téměř 450.000 korun).

3.2.1 Rozdávání Křišťálových globů za mimořádný přínos světové 
kinematografii ve sledovaných letech

Když se 4. července v roce 2014 přiblížil slavnostní večer předávání prvních festivalových 
cen osobnostem filmové branže, vypustila ČTK čtyři minuty před dvacátou hodinou 
headline (V K.Varech začal 49.mezinárodní filmový festival. Křišťálový glóbus za přínos 
světové kinematografii převzal herec, režisér, producent Mel Gibson), který o pouhých 
šest minut následovala ještě fleš (Karlovarský festival začal a ocenil Křišťálovým glóbem 
Gibsona). Další zprávou ten večer byl headline v angličtině a poté ještě klasická zpráva 
s totožným titulkem jako ta poslední. Následně přišla ještě její anglická mutace a o pár 
minut později 2., 3. a dokonce i 4. verze původní klasické zprávy, společně ještě s 2. verzí 
anglické mutace. Za 124 minut tedy ČTK dokázala vydat devět zpráv a ve všech přitom 
v titulku figurovalo jméno Mela Gibsona. 
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Křišťálové glóby se nicméně rozdávaly i po Gibsonově odjezdu. V roce 2014 ho za 
mimořádný umělecký přínos světové kinematografii získal také americký režisér William 
Friedkin. I jeho ocenění 9. července ČTK headlinovala (Americký režisér William Friedkin 
převzal ve Velkém sále hotelu Thermal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos 
světové kinematografii), po tomto headlinu následovala klasická zpráva (Friedkina ocenil 
karlovarský festival Křišťálovým glóbem) a krátce na to její 2. verze. Druhý den pak 
ČTK vydala ještě její anglickou verzi (U.S. filmmaker Friedkin awarded Crystal Globe 
at Czech festival). 

Tyto sošky se předávaly i o pět let dříve. Jako první aspirantka tehdy 9. července dorazila 
Isabelle Huppertová. Den na to přebírala z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky ve 
Varech Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. ČTK 
informovala jak o její tiskové konferenci (Huppertová: S rozporuplností svých postav 
problémy nemám), tak i o samotném vyznamenání (Herečka Isabelle Huppertová převzala 
Křišťálový glóbus). Zpráva o jejím ocenění vzápětí vyšla také v angličtině. Závěrem 
festivalu dorazil další oceněný – John Malkovich. Stejně jako v případě Huppertové ČTK 
informovala o jeho tiskové konferenci, ve které mimo jiné zaznělo, že má slovanské 
kořeny (Malkovich: Herectví mi dává možnost žít jiné životy). Trochu překvapivě ale 
o samotném předávání ceny jedné z hlavních hvězd festivalu samostatná zpráva nevyšla. 
Jiří Borovička upozorňuje, že to bylo v důsledku jeho relativně pozdního příjezdu: „John 
Malkovich přijel na festival v roce 2009 až v jeho závěru a příliš toho tam nestihl. Cenu 
přebíral na závěrečném ceremoniálu - a to je vždycky škoda, protože tam jsou nejdůležitější 
rozhodnutí porot a zpravodajství nelze dělit. Však také z večera vyšly tři verze zprávy, 
ta poslední byla doplněna krátkou citací z jeho poděkování. Pokud umělec přebírá 
cenu před projekcí svého filmu, jak tomu obvykle bývá, vychází pochopitelně speciální 
zpráva.  Také proto, že na to je víc času i pro vyznamenaného osobně.“73 Totožnou sošku 
za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii pak ten rok převzal také český 
režisér a výtvarník Jan Švankmajer (Režisér a výtvarník J. Švankmajer dostal na MFF 
Křišťálový glóbus). 

V roce 2004 dostali Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii 
rovněž tři umělci. ČTK své abonenty informovala ještě před slavnostním zahájením 
festivalu o příjezdu jednoho z nich (Do Karlových Varů si přijel pro cenu herec Harvey 
Keitel). Samotné předávání hodnotné ceny pak zanesla do souhrnné zprávy s prioritou čtyři 
v den startu festivalu (Při zahájení festivalu dostanou ceny Bartoška, Keitel a Ondříček). 
O samotném předání glóbů pak v pozdější zprávě padla pouze jedna jediná věta.  Poslední 

73 e-mailová korespondence s kulturním redaktorem ČTK Jiřím Borovičkou ze dne 
27. 4. 2015
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globus z křišťálového skla ten rok získal režisér Roman Polanski, avšak z pohledu ČTK bez 
emocí – zpráva vyšla v duchu pouhého oznámení s prioritou číslo čtyři a bez anglické verze 
(Karlovarský festival na závěr ocení režiséra Romana Polanského).

3.2.2 Slavnostní závěrečné vyhlašování oceněných

Přiblížil se závěr festivalu a s ním i slavnostní vyhlášení vítězů tohoto ročníku. ČTK 
ho v roce 2014 velmi bedlivě sledovala, už ráno 12. července informovala v krátké 
zprávě o programu, že právě tento den dojde k předávání cen. Krátce před půl osmou 
už vyšel rychlý headline s prioritou jedna, který oznamoval vítěze hlavní festivalové 
soutěže (Velkou cenu MFF v Karlových Varech Křišťálový glóbus převzal ve Velkém sále 
Thermalu gruzínský režisér George Ovašvili za film Kukuřičný ostrov.) O čtyři minuty 
později vyslala do světa hbitě i anglickou verzi. Už pět minut po headlinu následovala fleš, 
která předplatitele informovala také o tom, že česká „želízka v ohni“ v soutěži neuspěla 
(Křišťálový glóbus z MFF putuje do Gruzie za Kukuřičný ostrov). Za dalších sedm minut 
vydali redaktoři ČTK už klasickou zprávu s prioritou tři a totožným titulkem, která 
podrobně mapovala výherce a finanční odměny s výhrou spojené. Zhruba za čtvrt hodiny 
následoval podrobný dokument priority čtyři, který abonenty seznamoval přehledně se 
všemi oceněnými filmy a umělci v jednotlivých kategoriích. Souhrnná klasická zpráva 
pak vyšla ještě v angličtině a během dalších 20 minut i její 2.verze. Za hodinu a pět minut 
tak ČTK vydala v souvislosti s vyhlašováním vítězů sedm zpráv, z toho dvě anglicky. 

Když konečně vypuklo slavnostní vyhlašování vítězů 44. ročníku festivalu v roce 2009 
a byl znám vítěz hlavní soutěže, vydala ČTK fleš s prioritou dvě (Vítězem MFF v Karlových 
Varech je belgický film Anděl u moře), který o tři minuty později následovala anglická verze 
v závěsu s klasickou rozšiřující zprávou priority tři. Ta se rozrostla za osm minut o 2.verzi 
a souhrnný dokument se všemi oceněnými potom vydala minutu nato. Mezitím vydala také 
jejich anglické mutace a za hodinu ještě třetí verzi zprávy a rovněž shrnující dokument 
v anglickém jazyce. I v roce 2009 tak bylo zpravodajství srovnatelně intenzivní, za necelou 
hodinu a půl vydala ČTK k vyhlášení vítězů devět zpráv, z toho čtyři v angličtině.

Když bylo na pořadu dne konečné vyhlašování cen MFF KV za rok 2004, vydala ČTK 
10. července krátce před devátou hodinou večer fleš s prioritou dvě, který oznamoval vítěze 
hlavní ceny 39. ročníku (Křišťálovým glóbem porota ocenila italský snímek Takové děti). 
Jen o několik minut později vyšla podrobnější klasická zpráva s prioritou tři a vzápětí ještě 
anglická verze původní fleše. O hodinu později vydala dokument, ve kterém přehledně 
shrnovala všechny oceněné ve všech kategoriích, tato zpráva ve stručnější verzi pak vyšla 
textově také v angličtině. 
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Graf č. 3: Počet zpráv vydaných během festivalu v sledovaných letech
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ČTK shodně ve všech sledovaných letech během festivalu informovala o fi lmovém 
programu, prodejnosti lístků, různých charitativních programech a doprovodných akcích. 
V roce 2014 věnovala obzvlášť důkladnou pozornost Melu Gibsonovi. Každý sledovaný 
rok se také významně zajímala o výsledky soutěže a rozhodnutí porot, které vydávala 
v přehledném dokumentu v závěru festivalu. 

3.3 Agenturní servis měsíc po skončení festivalu

49. ročník festivalu slavnostně skončil 12. července a hned den nato vydala agentura 
ČTK zprávu s datem příštího ročníku (Příští ročník karlovarského festivalu začne 
3. července 2015). Ten samý den přišla ještě s jednou zprávou vztahující se k festivalu, 
tentokrát se týkala statistik – uváděla kolik pracovníků z fi lmové branže letos fi lmový 
festival do Karlových Varů přivedl (Karlovarský festival přilákal producenty, nákupčí 
a distributory). Poslední zprávou ve sledovaném období po skončení festivalu byla 
v roce 2009 informace vydaná 14. července, která abonenty ČTK zpravovala o tom, že 
na festivalu docházelo k častým pochybením, které odhalila Česká obchodní inspekce 
(ČOI). V porovnání s minulými ročníky se ale situace údajně mírně zlepšuje. (Každá třetí 
kontrola ČOI na fi lmovém festivalu zjistila pochybení).

39. ročník festivalu v roce 2004 slavnostně zakončila projekce animované pohádky Shrek 
přesně 10. července. Poté vydala ČTK ve sledovaném pofestivalovém období šest zpráv, 
z toho tři následující den, které se přímo vztahovaly k událostem fi nálního večera. Jednu 
zprávu dokonce vydala také v angličtině, protože se týkala fi nancování festivalu (Jiří 
Bartoška: Finance pro karlovarský festival jsou vždy nejisté).
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Graf č. 4: Počet vydaných zpráv měsíc po skončení festivalu
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V roce 2014 vyšlo v pofestivalovém období nejméně zpráv – pouze tři. Jedna zpráva 
například informovala o počtu projekcí a akreditací 49. ročníku festivalu. V roce 2009 
i 2004 vydala ČTK v období po skončení festivalu shodně šest zpráv. Zaměřovaly se 
na trochu „techničtější“ shrnutí festivalu. Místo hvězd či fi lmových titulů řešily fi nance 
a kontroly.
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4 Výsledná komparace posledního ročníku s léty 2009 a 2004

Na základě své analýzy spatřuji největší rozdíl ve zpravodajství agentury ČTK z roku 
2014 a zbylých sledovaných let hlavně v určování priorit jednotlivých zpráv. V letech 
2004 a 2009 nevyšla za celé sledované období ani jedna zpráva s nejvyšší prioritou 1, 
v roce 2014 ji přiřkla rovnou třem zprávám. Jak už jsem zmínila v teoretické části – 
v kapitole tři, je to v důsledku zrušení blesků a následného zavedení headlinů. Do 
poloviny roku 2008 se nejvyšší priorita neboli blesk v agenturní praxi používala pouze 
ve velmi ojedinělých případech. „Bleskovaly“ se nenadálé, šokující či tragické události. 
S rozvojem internetu, zpravodajských serverů a kanálů ČTK přešla na headliny, které 
svou délkou vyhovují potřebám právě těchto nových médií. V roce 2009 jsem je ale 
ve své analýze ještě zaznamenat nemohla, neboť se začaly používat až o rok později. 
Naproti tomu v roce 2014 už byly běžnou součástí agenturního zpravodajství a používaly 
se poměrně hojně. Za loňské sledované období jich ČTK vydala rovnou 25. Tři s nejvyšší 
prioritou 1 a 22 s prioritou 3. 

Významná část „bleskových nástupců“ – headlinů vyšla v souvislosti s hlavní hvězdou 
tohoto ročníku, hercem Melem Gibsonem. Ten v Karlových Varech poutal pozornost 
nejen svými filmovými úspěchy a uváděnými filmy, ale také protesty židovských obcí 
vůči jeho ocenění Křišťálovým glóbem. Těm se nelíbilo, že by měl být onou soškou 
odměněn režisér, který ve svém filmu Umučení Krista zobrazil právě Židy jako zlé 
bytosti. Headlinů v souvislosti s Gibsonem vydala ČTK nakonec celkem osm, z toho 
dva měly nejvyšší prioritu a tři vyšly v angličtině. Pro podrobnou shrnující ilustraci: 
první „jednička“ vyšla ještě v předfestivalovém období a oznamovala, že Mel Gibson 
bude oceněn Křišťálovým glóbem. Druhou nejvyšší prioritu vydala ČTK v souvislosti se 
zahajovacím večerem 49. ročníku MFF KV a poslední si vysloužila zpráva o vítězi hlavní 
festivalové ceny – Křišťálového glóbu pro nejlepší film. 

Pro další ilustraci postupně se zvyšujícího zájmu ČTK o zahraniční festivalové hosty mezi 
sebou porovnejme situaci z roku 2014 a 2009. Mel Gibson a Isabelle Huppertová přebírali 
úplně totožnou cenu – Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. 
S tím rozdílem, že když ji dostával Mel Gibson v roce 2014, ČTK v této souvislosti 
vydala devět zpráv, část dokonce v angličtině. Isabelle Huperttová si však musela v roce 
2009 „vystačit“ s jednou klasickou zprávou priority 3 a její anglickou verzí. 

Dalším dokladem evidentně většího zaměření ČTK na filmové hvězdy je fakt, že po 
avizování Gibsonovy účasti vydala agentura během 120 minut sedm zpráv, které se ho 
týkaly. To jen těžko s oběma porovnávanými ročníky měřit, takové pozornosti se ze strany 
ČTK v obou sledovaných minulých ročnících žádnému zahraničnímu hostu nedostalo.  
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Co se týče obsahové podrobnosti zpráv ohledně festivalových hvězd, tak hlavní rozdíl 
vidím hlavně v časovém rozestupu deseti let. Ilustruji to na příkladu srovnání předávání 
Křišťálových glóbů a jejich zobrazení ve zpravodajství ČTK v roce 2004 a 2014. Když 
tuto sošku přebírali na začátku festivalu v roce 2004 herec Harvey Keitel a oscarový 
kameraman Miroslav Ondříček, informovala o tom ČTK v klasické zprávě, která 
oznamovala pouze to, že 39. ročník festivalu v Karlových Varech začal. O předání glóbů 
těmto dvěma umělcům v ní padla přesně jedna věta. „(...) Oba převzali první udělené 
ceny – Křišťálové globy za umělecký přínos světové kinematografii.“74 Kdežto o deset let 
později, když při zahajovacím večeru přebíral totožnou cenu Mel Gibson, vyprodukovala 
o tomto faktu ČTK v různých obměnách devět zpráv.  

Co se týče použití ostatních priorit, tak během všech tří sledovaných ročníků vydávala 
ČTK nejčastěji zprávy s prioritou čtyři. Zajímavé je také využití priority číslo pět, s tou 
klasicky vyšla všechna avíza a trochu překvapivě v roce 2004 také dokument. Z analýzy 
rovněž vyplývá, že v minulosti se tato priorita používala poměrně běžně, za sledované 
období 39. ročníku karlovarského festivalu (v roce 2004) jich ČTK vydala celkem šest, 
z toho pět avíz a jeden – už zmiňovaný dokument. O pět let později vydala „pětku“ přesně 
pětkrát a vždy se jednalo o avíza. Naproti tomu v roce 2014 už za celé sledované období 
49. ročníku festivalu neopustila priorita pět brány ČTK ani jednou.

Jak jsem uvedla již v kapitole tři Profil ČTK, plně multimedální produkci agentura 
nabízí od roku 2006, její nástup však v případě karlovarského festivalu lze hodnotit 
jako pozvolný. Za celé sledované období v roce 2004 poskytla ČTK svým abonentům 
pouze 11krát odkaz na foto a dvakrát odkázala na audio servis. Přestože grafiku běžně 
produkovala už od 90. let, v tomto roce ji v případě karlovarského festivalu svým 
abonentům neposkytla, video v té době naopak ještě vůbec nenabízela. O pět let později 
už lze vysledovat podstatný technologický posun vpřed, tehdy poskytla 46krát odkaz 
na foto, 58krát odkaz na audio, 12krát odkaz na video a desetkrát odkázala na grafický 
servis. V roce 2014 pak tvorba foto, audio a video servisů narostla. Tehdy ČTK za celé 
sledované období ve svém zpravodajství poskytla 83 odkazů na foto, 61 odkazů na audio 
a 22 odkazů na video servis. Chyběla však grafika.

Objem vydaných zpráv se dle mého zjištění za deset zvýšil skoro o třetinu. V roce 2004 
jich ČTK ve sledovaném období vydala 119, o deset let později 164. Rozdíl tedy činí 45 
zpráv. Pro úplnost – v roce 2009 činil celkový počet vydaných zpráv za sledované období 
158. Čím dál větší informování ze strany ČTK o MFF KV potvrzuje ve svém vyjádření 

74 ČTK, BOROVIČKA, Jiří: V Karlových Varech začal 39. mezinárodní filmový 
festival festival, vydaná 2. 7. 2004, [online] – [cit 2015-03-18] Dostupné přes heslo z: 
www.ctk.cz/infobanka
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i kulturní redaktor ČTK Jiří Borovička: „Rozhodně se dá říci, že zpravodajství z MFF 
během deseti let vzrostlo co do počtu zpráv, alespoň já mám ten dojem.“75

Přehledný dokument s podrobnými výsledky oceněných v jednotlivých kategoriích po 
skončení festivalu zase ČTK vydávala shodně v letech 2004 a 2009 jak v češtině, tak 
v angličtině. V roce 2014 ale vyšel pouze v češtině. 

75 e-mailová korespondence s kulturním redaktorem ČTK Jiřím Borovičkou ze dne 
27. 4. 2015
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Závěr

Počet zpráv se dle mého osobního očekávání podle analýzy od roku 2004 mírně zvyšoval. 
Souhrnně lze říci, že za sledovaná léta ČTK svůj objem zpravodajství z karlovarského 
festivalu postupně a plynule navyšovala – v průběhu deseti let skoro o třetinu.

Větší pozornost ve svém zpravodajství začala v horizontu deseti let také věnovat hvězdným 
filmovým hostům, což je nejlépe vidět na příkladu loňské hvězdy Melu Gibsonovi. 
Speciálně jemu se z řad přítomných filmových osobností za všechny sledované ročníky 
festivalu ČTK ve svém zpravodajství věnovala úplně nejvíc. Za jeho zvýšenou „mediální 
atraktivitu“ mohla během 49. ročníku festivalu ale i tak trochu negativní reklama. Krátce 
po oznámení jeho příjezdu a chystaném ocenění Křišťálovým glóbem se nesouhlasně 
ozvala Federace židovských obcí, která se ohrazovala vůči ocenění filmaře, který v titulu 
Umučení Krista vykreslil právě Židy v negativním světle.  Nicméně na základě e-mailové 
konzultace s redaktorem Jiřím Borovičkou se stejně jako on domnívám, že na větší zájem 
ČTK o filmové osobnosti má významný vliv větší počet akreditovaných bulvárních 
novinářů, které mnohem víc, než filmová nabídka zajímá „hvězdná nabídka“ přítomných 
celebrit.  

S tím souvisí také například v posledních dvou sledovaných ročnících samostatně vydávané 
zprávy o příjezdech „filmových hvězd“, které se v roce 2004 ještě vůbec nedělaly, viz 
příjezd herce Elijaha Wooda, který ačkoli byl v té době už velmi populární díky filmové 
trilogii Pán prstenů, v předfestivalovém zpravodajství ČTK vůbec nefiguroval. Pozornosti 
redakce se mu dostalo až v průběhu festivalu.

K mému překvapení si ČTK také například nijak zvlášť nevšímala předávání Křišťálového 
glóbu Johnu Malkovichovi v roce 2009, který se počítal mezi ty největší hvězdy, dalo by 
se říct dokonce hlavní hvězdu, tehdejšího ročníku. U příležitosti jeho ocenění nevydala 
samostatnou zprávu, jako tomu bylo tentýž rok například v případě českého režiséra Jana 
Švankmajera. To kulturní redaktor ČTK vysvětlil tak, že filmové osobnosti, které dorazí 
na závěr festivalu (jako tomu bylo v případě Johna Malkoviche), jsou ve zpravodajství 
agentury zastíněny rozhodnutím porot a vyhlášením celkových výsledků.

V produkci multimediálních zpráv zvítězily v celkovém úhrnu fotografie, což jsem oče-
kávala. V předfestivalovém období se aktivita redaktorů od roku 2004 rovněž zvýšila, 
v roce 2009 i 2014 vydali v tomto období oproti roku 2004 skoro jednou tolik zpráv. 
Mimo postupně vzrůstajícího zájmu o filmové osobnosti, jejich oceňování a program 
v dějišti festivalu, ČTK ve všech sledovaných letech cílila hlavně na filmový program 
festivalu, o němž denně informovala. Ani jeden sledovaný ročník ve svém zpravodajství 
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neopomíjela doprovodné akce v Karlových Varech, ať už to byly výstavy nebo charitativní 
šlapání. V rámci pofestivalového období shodně ve všech sledovaných ročnících vydávala 
shrnující zprávy o festivalu, týkající se různorodosti hostů a návštěvníků nebo financí.

V horizontu deseti let počet vydávaných zpráv navýšila a dle provedené analýzy posky-
tovala obsáhlý zpravodajský servis pro širokou síť odběratelů od specializovaných kultur-
ních magazínů po bulvární média. 

Summary

According to my personal anticipation and also the analysis of the three year of International 
Film Festival in Karlovy Vary the amount of news made by Czech press agency (ČTK) 
has got bigger – almost a third. During ten years ČTK started to pay more attention to 
film star guests as could be seen on an example of last main star Mel Gibson. Besides his 
undeniable talent he drew attention because of receiving a Crystal Globe for Outstanding 
Artistic Contribution to World Cinema in Karlovy Vary. Jews protested against this award 
for him because of one of his films. However after the mailing correspondence with 
ČTK’s cultural redactor Jiří Borovička I assumed that the main reason of why ČTK pays 
more attention to film starts is because of demand of tabloid journalists. 

ČTK also did not release separated news about coming of film starts to Karlovy Vary 
in 2004. For example in 2004 Elijah Wood was very popular because of famous trilogy 
Lord of the Rings but ČTK did not record his arrival in separate news – as it was usual 
ten years after. 

Overall production of multimedia news consisted mostly of photographs which I expected. 
The activity of redactors of ČTK has grown during before-festival period from 2004 to 
2014. In 2009 and 2014 ČTK released almost twice as much news as in 2004. Besides 
releasing information about film stars and their program in Karlovy Vary, ČTK also 
informed about film program every day and other occasions connected with the festival. 

During the past ten years ČTK has increased the amount of releasing news about festival 
and according to analysis ČTK provided news service for wide net of subscribes – from 
broadsheet media to tabloid ones.    



47

Použitá literatura

KROČA, Květoslav. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1946–2001–Kronika. 
1. vyd. Karlovy Vary: Mirror Promotion 2002, 305 s. ISBN 80-238-8793-9

OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky 
a  marketingové komunikace. 3. vyd. Praha: Libri 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7.

OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 155 s. 
ISBN 80-246-0248-2. 

PROKOPOVÁ, Alena. Eva Zaoralová – Život s filmem. 1. vyd. Praha: Novela Bohemica 
2012, s. 237 Prokopová s. 128. ISBN 978–80-904-573-8-6

ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 978-80-246-1661-2. 

TVAROHOVÁ, Jana. Zobrazení Nicolase Sarkozyho ve zpravodajství ČTK v době 
českého předsednictví Evropské unii. Praha, 2011. 54 s. Bakalářská práce. Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra 
žurnalistiky. Vedoucí práce PhDr. Ludmila Trunečková.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: 
Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 109 s. 
ISBN 80-7184-459-4. 

ZÁLESKÁ, Eva. Bulvarizace seriózního tisku na příkladu Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary. Praha, 2014. 37 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, Institut komunikačních studií, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce 
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.



48

Internetové zdroje a prameny

Archiv textového zpravodajství ČTK

Česko-Slovenská filmová databáze www.csfd.cz 

E-mailová korespondence s kulturním redaktorem ČTK Jiřím Borovičkou

Oficiální webové stránky České tiskové kanceláře www.ctk.cz

Oficiální webové stránky MFF KV www.kviff.com/cz/

Výroční zpráva o činnost a hospodařen České tiskové kanceláře v roce 2001

Výroční zpráva o činnost a hospodařen České tiskové kanceláře v roce 2004

Výroční zpráva o činnost a hospodařen České tiskové kanceláře v roce 2006

Výroční zpráva o činnost a hospodařen České tiskové kanceláře v roce 2009

Výroční zpráva o činnost a hospodařen České tiskové kanceláře v roce 2010



49

Seznam příloh

Příloha č. 1: 
E-mailový rozhovor ze dne 27. 4. 2015 s kulturním redaktorem ČTK Jiřím 
Borovičkou, který o festivalu referuje už od 80. let (text)



50

Přílohy

Příloha č. 1: E-mailový rozhovor ze dne 27. 4. 2015 s kulturním redaktorem ČTK 
Jiřím Borovičkou, který o festivalu referuje už od 80. let (text)

Spatřujete vy osobně nějaké rozdíly v referování ze strany ČTK o MFF Karlovy 
Vary v roce 2004 a 2014? Změnil se nějak přístup redaktorů za těch deset let ve 
výběru či prioritě vydávaných zpráv o této významné kulturní události?

Rozhodně se dá říci, že zpravodajství z MFF během deseti let vzrostlo co do počtu zpráv, 
alespoň já mám ten dojem. Na druhou stranu - co to je vlastně deset let, na MFF jsem byl 
poprvé začátkem 80. let.  Přístup redaktora se nemění - ten má od rána do půlnoci práce 
až nad hlavu. Roste totiž počet akcí, o kterých musí referovat. A tak na sezení v kině, až na 
vzácné případy, čas nezbývá. Každý se mě ptá, co jsem viděl, a je překvapen, že prakticky 
nic.  

Při své analýze jsem si všimla, že v porovnání s ročníky 2004 i 2009 jste loňský 
ročník ve svém zpravodajství dávali mnohem větší prostor zahraničním hvězdám, 
jako byl například Mel Gibson. O jeho pobytu ve Varech vyšlo mnohem více zpráv 
než třeba o účasti Johna Malkoviche v roce 2009 nebo Elijaha Wooda alias Froda 
z Pána prstenů v roce 2004 – proč? Souvisí to nějak s větší poptávkou abonentů po 
zprávách specificky tohoto druhu?

Poptávkou abonentů se, alespoň já osobně, neřídím, protože o ní nevím. Všeobecně chtějí 
rychlé a kvalitní zpravodajství – a to je prvořadé. 

Co se týká zpráv ze slavnostního předávání Křišťálových glóbů, tak ČTK s dokonalou 
pravidelností vydávala samostatnou zprávu pokaždé, když nějaká „hvězda“ ono 
ocenění ve Varech dostala. Pokud se nemýlím, tak ale v případě Johna Malkoviche 
to tak nebylo, je k tomu nějaký zvláštní důvod?

John Malkovich přijel na festival v roce 2009 až v jeho závěru a příliš toho tam nestihl. 
Cenu přebíral na závěrečném ceremoniálu – a to je vždycky škoda, protože tam jsou 
nejdůležitější rozhodnutí porot a zpravodajství nelze dělit. Však také z večera vyšly tři 
verze zprávy, ta poslední byla doplněna krátkou citací z jeho poděkování. Pokud umělec 
přebírá cenu před projekcí svého filmu, jak tomu obvykle bývá, vychází pochopitelně 
speciální zpráva.  Také proto, že na to je víc času i pro vyznamenaného osobně. 
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Jak si vysvětlujete, že příjezd Elijaha Wooda, tehdy už dobře známého herce díky 
trilogii Pán prstenů, ČTK vlastně téměř ignorovala, zmínila se o něm pouze jednou 
větou v jedné zprávě o přípravách festivalu, přitom, když v roce 2014 „prasklo“, že 
dorazí Mel Gibson, vyšlo o tom hned několik samostatných zpráv.

Mám za to, že v roce 2004 a dříve se příjezdy hvězd do dějiště festivalu samostatně 
nedělaly. Možná, ale to je můj osobní názor,  to změnil nárůst akreditací fotografů 
z bulváru, kteří po těchto fotkách baží, kdy prezident festivalu vítá toho kterého herce. 
Konečně referování o tom usnadnilo zavedení headlinů – takovou zprávu si připravím 
předem třeba už ráno. Pak už jen čekám, kdy k vítání dojde – na místě pochopitelně 
nejsem, protože jde o grandhotel Pupp a já jsem v Thermalu. Většinou mi zavolá kolega 
fotograf, že hvězda dorazila - a já zprávu s kategoií 3, tedy s headlinem zvlášť, vydám. 
Některé herečky například fotografy v okamžik příjezdu odmítají, chtějí se napřed upravit, 
odpočinout si atp. V minulých letech jsem psal i o tom, že auto z letiště vjelo přímo do 
dvora hotelu ze strany. Woodovi jsem pak věnoval další zprávy včetně tiskovky a dalších 
vztahovek. I když tu byl pracovně, protože v Praze právě natáčel, stihl toho ve Varech 
hodně. Je mladý… 

ČTK někdy kolem roku 2009 končila s blesky, které pak nahradily headliny – to 
je důvodem, proč v roce 2014 vyšlo během festivalu přes 20 headlinů a v letech 
předešlých byla drtivá většina zpráv vedená jako klasická, nejčastěji s prioritou 
číslo 4? Mohl byste mi toto období „přechodu“ nějak přiblížit? 

Platí, že nejvyšší priority dostávají jen nejdůležitější události – celkové výsledky festivalu 
a odtajnění práce porot, taková zpráva pak klikne i na mobilech. Jinak v kultuře vystačíme 
s prioritou 3, kdy headline jde samostatně před zprávou. Ta pak vychází jako takzvaně 
„bílá“ s rozsahem kolem 15–20 řádek a pak se verzuje. Redaktorovi to významně uvolní 
ruce. Zpravodajství jste četla – sama proto víte, jakých informací se to týká. Ale stejná 
situace byla i v předchozích několika letech, kdy se zavedení headlinů projevilo. Tady se 
vychází vstříc internetu či ČT24 apod., které headliny ihned zařazují. Měla byste vidět, 
jak důležitá informace přeskakuje z jednoho serveru na druhý. Ve směně máme obrazovky 
jen s headliny.


