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Abstrakt (česky)
Bakalářská práce se v rámci nové filmové historie zabývá proměnami a vývojem
spojeným s nástupem digitalizace v Česku. Obecně se věnuje vlivu technologické změny
na filmovou distribuci a diverzitě programové nabídky jednosálových kin. Od roku 2013 se
zvyšuje počet distribuovaných dokumentárních filmů, proto tato práce ověřuje, jestli se
tato rozšiřující nabídka týká i malých kin. Praktický dopad digitalizace zkoumá případová
studie formou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými dramaturgy kin ve středně
velkých městech, která nečelí konkurenci multikin. Cílem bylo určit rozhodující faktory,
které mají vliv na programování dokumentárních filmů v těchto kinech.
Na základě předložené práce lze pozorovat, že se nabídka filmů po nástupu
digitalizace rozšířila dvěma směry, které ovlivňují i práci dramaturgů kin. Větší dostupnost
komerčních filmů, a s nimi spojené vysoké tržby, konkurují rozšiřující se nabídce
alternativních filmů, mezi něž spadají i dokumentární filmy. Zatímco kolem komerčních
filmů dokáže diváky zaujmout intenzivní marketing, v rámci dokumentárních filmů musí
kinař vytvořit kolem svého kina a těchto filmů stabilní komunitu, na které může následně
rozvíjet svou dramaturgii.
Digitalizace umožňuje snadné šíření obsahu skrze různé platformy, proto se i
dokumentární filmy a další alternativní obsah stávají dostupnější. Výsledky v podobě
průzkumu vlivů na uvádění dokumentárních filmů v konkrétní části sítě kin mohou
napomoci porozumět distribuci filmů na periferii. Dokumentární filmy jsou stále častěji
distribuovány alternativními způsoby mimo klasická kina nebo na VoD, proto s postupující
digitalizací lze předpokládat, že i tyto nové formy distribuce budou získávat na důležitosti.

Abstract (in English):
This thesis deals, in frame of new film history, with the changes in Czech film
distribution system connected to cinema digitalisation in the Czech Republic. Generally,
the paper focuses on the influence the technological changes have on film distribution and
its development in the Czech Republic. Considering the recent emergence of new genres
and types of films, the work examines, on the example of documentaries, what effect these
changes have on the variety of the Czech digital cinemas programme offer. The case study
contained in the thesis explores a process of creating film programme in cinemas of
average size Czech cities which do not have to compete with multiplexes.

Selected

programmers of these cinemas were interviewed in semi-structured interviews in terms of
qualitative research, with the aim to determine the decisive factors influencing
programming of documentary films in these cinemas.
As seen from this thesis, the range of films in the distribution circuit has extended
in two ways after the emergence of digitalisation and this development considerably
affected the work of cinema programmers. Namely the wider availability of commercially
successful films, generating great numbers in box office became a competition for the
alternative films (documentaries included). Unlike commercially successful films where
marketing strategies do the work to attract the audience, in case of documentary films the
programmers need to first build a faithful community of cinemagoers and then base the
programming strategy on it. Digital cinema allows easy distribution of the content via
various platforms, making documentaries and other alternative films more accessible.
The research of particular influences on programming of documentary films in one
part of distribution chain can help to understand distribution of films on the periphery in
general. Documentary films are more and more distributed in alternative ways, outside of
cinemas, on VoD platforms, etc. Considering upcoming new phases of digital distribution,
we can assume these ways of distribution will become even more important in the future.
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1 Úvod
Současná filmová distribuce se doposud netěšila přílišnému zájmu ze stran
akademických badatelů, snad protože životní cyklus filmového díla omezeného na
produkci, distribuci a uvádění, byl jasně vymezený a jednotlivé oblasti skýtaly pouze
omezený počet témat. Základní oblasti výzkumu byly rozprostřeny mezi proces doručování
filmů k divákům, akviziční strategie distributorů, a především problematiku propagace a
filmového marketingu. Z pochopitelných důvodů se často hlavním předmětem výzkumu
stával mainstreamový hraný film, nejčastěji Hollywood a na něj navázané distribuční
společnosti.1
Celá problematika se stala zajímavější ve chvíli, kdy do celého filmového průmyslu
začala pronikat digitalizace, zejména od roku 2005 s nástupem digitálního promítání. Tato
změna zpočátku vyvolala četné polemiky, jestli je lepší k promítání digitální nebo
analogové médium, jestli hrozí smrt filmu a další podobné otázky, které bezprostředně
reagovaly na nastalou změnu.2 Dnes, již s několikaletým odstupem a zkušenostmi
s digitálním provozem kin, se ukazuje, že změna zasáhla filmovou distribuci více, než
pouze v tom, skrze jaké médium sledujeme obraz na plátně kin.
Jedním z mála, kdo se v českém akademickém prostředí dlouhodobě zaměřuje na
distribuci, je Aleš Danielis, který ji definuje jako „obchodní a logistický proces
zprostředkovávající cestu filmu mezi výrobcem a divákem, přičemž je velmi silně vnímána
její dominantní ekonomická funkce.“3 Zároveň ale upozorňuje, že se celý systém stává čím
dál více složitější, relativizuje se pozice dnešního diváka a samotný logistický proces
prochází proměnami a nadále se rozšiřuje. K divákovi se filmové dílo nedostává pouze
z kinodistribuce, ale lze ho zachytit skrze televizní vysílání, streaming na internetu nebo ho

1

Jako kapitoly v antologiích například: Jason Squire. The Movie Business Book. 4th ed. Routlege: Focal

Press, 2016. 625 s.; Philip Drake. ‚Distribution and Marketing in Contemporary Hollywood’ in Paul
McDonald and Janet Wasco (eds), The Contemporary Hollywood Film Industry (London: BFI, 2008), s. 6382. nebo samostatné publikace, například: Thomas Austin. Hollywood, Hype and Audiences: Selling and
Watching Popular Film in the 1990‘s. Manchester: University Press, 2002. 257 s.; Peter S. Grant, Chris
Wood. Blockbusters and Trade Wars: Popular Culture in a Globalized World. Vancouver: Douglas &
McIntyre 2004. 464 s.
2

Srov. Denis Vetter. Neviditelná proměna: kdo si všímá digitalizace, Cinepur, 19, 2012, č. 83, s. 56 – 61.

3

Aleš Danielis. Svět filmu bez perforace, Iluminace, 25, 2013, č. 3, s. 90.
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lze jednoduše stáhnout na legálních i nelegálních úložištích a fórech. Stejně jako ubývá
fyzických nosičů, tak přibývá zobrazovacích zařízení, na kterých lze audiovizuální obsah
sledovat. Distribuční cyklus se stal komplexním systémem, nad nímž vystupuje pouze jeho
obchodní povaha, která se v čase nemění. Tento složitý systém Danielis přesto dělí na dvě
velké oblasti – veřejné provozování a domácí média.4 A především na oblast veřejného
provozování se zaměřuje i tato práce.
Složitost systému utváří vzrůstající četnost filmové produkce, ale i narůstající
množství distribučních cest k divákovi. Snížení nákladů na šíření digitálních kopií po světě
na jedné straně umožňuje masivnější šíření velkofilmů, na straně druhé otevírá dveře těm
titulům, které by si šíření touto cestou nemohly dovolit. Jak poznamenává Charles Acland,
tak vývoj digitálních technologií stimulovala potřeba dostat, co nejvíce kopií blockbusterů
,co nejlevněji a do co nejvíce kin současně, nikoliv touha po rozšíření nabídky. 5 Ačkoliv
byla motivace primárně ekonomická, k rozšíření nabídky o nezávislé filmy i přesto došlo.
Palčivou otázkou nicméně zůstává, jestli se tento druh filmů reálně dostává ve větším
množství i k cílovému divákovi.
Nabídka filmů se rozrůstá dvěma směry. U prvního je hlavním kritériem zisk.
Velké společnosti jej maximalizují tím, že současně s velkofilmy mohou distribuovat méně
hitové filmy, které slouží jako dodatečný zdroj příjmů.6 Naopak u druhého typu filmů není
rozhodujícím faktorem ekonomická funkce. Nabídka se rozšiřuje i o snímky, jejichž
potenciál může být více umělecký, jež mohou mít nějaký sociální dopad nebo které
nabízejí neobvyklé a hraniční žánry.7
Tezi o zvětšující se nabídce filmů po nástupu digitalizace odpovídá i současný stav
dokumentárních filmů v české kinodistribuci. Jejich počet v distribuci od roku 2013 značně
narostl. Z toho důvodu se tato práce úžeji zaměřuje na dokumentární filmy, které do jisté
míry splňují kritéria filmů neuváděných do kin s primárně ekonomickým záměrem.
Ačkoliv jsem si vědom různorodosti mezi jednotlivými dokumentárními žánry a typy
4

Tamtéž, s. 90.

5

Charles R. Acland. Screen Traffic: Movies, Multiplexes, and Global Culture. Durham: Duke University

Press, 2003. s. 217.
6

Edward Jay Epstein. Ekonomika Hollywoodu: skrytá finanční realita v pozadí filmů. 1. vyd. Praha: Mladá

fronta, 2013. s. 21.
7

Těmito „periferními filmy“ a jejich současnou distribucí se zabývá i Dita Iordanova: Dita Iordanova. The

Rise of the Fringe: Global Cinema’s Long Tail. In: D. Iordanova, ed. Cinema at the Periphery. Detroit:
Wayne State University Press, s. 24.
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dokumentů, tento druh filmů v práci nabízí paralelu k obtížněji definovatelným žánrům
hraného filmu, které můžeme řadit k alternativní produkci dále vymezovanou pojmy jako
nezávislý film, autorský film, artový film apod. Práce si tak klade za cíl prozkoumat
faktory ovlivňující rozmanitost programů kin, která díky digitalizaci nejsou technicky
limitována při výběru filmů. Na čem závisí výběr filmů? Vzbuzuje dostupnost
alternativních filmů v distribučním řetězci větší zájem o tento druh filmů? Jakou roli
v celém procesu sehrála digitalizace? To vše jsou základní otázky, které se tato práce snaží
klást.
Teoretickému vymezení distribuce se věnuje kapitola s názvem Nová definice
filmové distribuce, která se snaží prozkoumat oblasti filmové distribuce, jež dostály
s nástupem digitalizace největších změn. Digitální formy distribuce tuto část filmového
řetězce neproměnily tak radikálně, že by bylo nutné je znovu teoreticky vymezit, ale
vzhledem k narůstající složitosti a provázanosti filmové distribuce si takový teoretický
rámec žádá rozšíření a doplnění.
Kapitola Historický vývoj filmové distribuce v České republice nabízí přehled
základních proměn tuzemského distribučního trhu, který se do dnešní podoby začal
intenzivně rozvíjet od počátku 90. let. Kromě struktury trhu a vývoje jednotlivých
distribučních společností se tato část zaměřuje na technologické proměny v rámci systému
(rozvoj multikin, distribuce e-cinema), ustanovení a vliv legislativních norem na distribuci
a rozvoj uvádění alternativních programů, zejména dokumentárních filmů.
Případová studie v poslední části práce pak sleduje praktický dopad digitalizace na
provozovatele kin. Důraz je kladen především na tvorbu programu a faktory, které
v daném městě na dramaturgii působí. Vybraná kina reprezentují část trhu, jíž se proměna
dotkla zásadním způsobem. Jedná se o kina ve středně velkých městech, která nejsou
vystavena přímé konkurenci multikin. Dramaturgům vybraných kin tak s příchodem
digitalizace byla do rukou vložena relativní volnost v sestavování programu, v němž se
nemusí vymezovat konkurenci. Tento předpoklad bude hrát důležitou roli pro posuzování
rozmanitosti programů kin v závislosti na rozšiřující se nabídce dokumentárních titulů
v distribuci.
Jednotlivým aspektům distribuce, různě reflektovaných v této práci, se věnuje
v českém akademickém prostředí hned několik autorů s různým dílčím zaměřením. Stav

11

distribuce od 90. let dlouhodobě sleduje Aleš Danielis,8 který své zkušenosti z praxe
kombinuje s detailním a analytickým pohledem na výsledky distribuce. Kromě výsledných
čísel se zabývá i programovou nabídkou jednotlivých kin a popisuje organizační změny
v oblasti distribučních společností. Společně s Přemyslem Martinkem jako odborníci
z praxe komentují současný vývoj v oblasti distribuce do odborných filmových periodik
jako Iluminace nebo Cinepur.9 Organizační strukturou české distribuce a především
strategií distribučních společností se ve své diplomové práci zabývá Ondřej Šír.10
Z propojeného vztahu distributor a kinař se převážně zaměřuje na distributora. Naopak na
kinaře a s tím spojené otázky kolem provozování kin mapují ve svých pracích Michaela
Mottlová11 nebo Miroslav Marouš.12 Úžeji zaměřené práce o distribuci dokumentárních
filmů bychom našli u Barbory Kinkalové13, která k distribuci přistupuje z praktického
hlediska vhodného pro producenty filmů, nebo u Petra Štěrby,14 který se věnuje distribuci
autorského dokumentu.

8

srov. Aleš Danielis. Česká filmová distribuce po roce 1989, Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 53 – 104.; Aleš

Danielis. Svět filmu bez perforace, Iluminace, 25, 2013, č. 3, s. 89 – 101.
9

srov. Přemysl Martinek. Jsou filmové festivaly skutečně platnou distribuční platformou?, Iluminace, 26,

2014, s. 49 – 64.; Přemysl Martinek. Enter the Void: lament nad českou digitalizovanou kinematografií,
Cinepur, 19, 2012, č. 83, s. 76 – 81.; Přemysl Martinek. Zapomeňte na Jarmusche, jdeme na fotbal!, Cinepur,
17, 2010, č. 70, s. 006 – 009.
10

Ondřej Šír. Distribuční strategie, Olomouc: Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra

divadelních, filmových a mediálních studií, 2010, 139 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Luboš Ptáček, Ph.
D.
11

Michaela Mottlová. Osud klasického kina v současném ekonomickém, technologickém a sociálním

prostoru. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2012, 72 s. Vedoucí
diplomové práce Mgr. Viktor Pantůček.
12

Miroslav Marouš. Vlivy digitalizace kinematografie v kontextu jednosálových kin. Brno: Masarykova

univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2014, 79 s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marika
Kupková.
13

Barbora Kinkalová. Nové perspektivy distribuce dokumentárních filmů, Praha: Akademie múzických

umění. Filmová a televizní fakulta. Katedra produkce, 2010, 87 s. Vedoucí diplomové práce Hana Rezková.
14

Petr Štěrba. Současné tendence v distribuci autorských dokumentárních filmů, Brno: Masarykova

univerzita. Filozofická fakulta. Ústav filmu a audiovizuální kultury, 2012, 67 s. Vedoucí bakalářské práce
Mgr. Lucie Česálková Ph. D.
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2 Nová definice filmové distribuce

2.1

Distributoři jako vydavatelé
Distributoři hrají zásadní roli v tom, jaké filmy se dostávají k divákům, a tudíž jaké

filmy následně utvářejí naši filmovou kulturu. Ještě nedávno bylo jednoduše
vysledovatelné, kdo vystupuje v roli distributora, protože vlastnil fyzické kopie filmů a
zodpovídal za jejich koloběh. Lépe sledovatelný byl i následný život filmu, kdy v určité
době po uvedení následovalo vydání na nějakém z nosičů a v poslední fázi uvedení
v televizi. Se ztrátou fyzických nosičů se ale celý cyklus stal komplikovanějším a více
propojenějším, a proto Virginia Crisp používá pro lepší popsání činnosti dnešních
distributorů termín Harolda Vogela „vydavatel.“15 Distributoři jako vydavatelé definují
obsah, který se k divákům dostane, ale těch cest k divákům je tolik, že kdyby každou z
nich měly obsáhnout fyzické nosiče, nebylo by to v takové míře možné. Navíc tyto cesty se
rozmělňují natolik, že si divák nemusí být vědom, odkud se k němu obsah dostává.
V souvislosti s tímto jevem Julia Knight uvádí, že pro pozorovatele zvenčí se distribuce
jeví jako „neviditelná“, obzvláště kvůli novým možnostem šíření, které s sebou přináší
internetová distribuce různých VoD platforem.16
Digitální šíření filmu tak urychluje samotný cyklus a činí ho podstatně složitějším.
Jednotlivé jeho fáze se překrývají a mnohdy smazávají. Filmy nejsou limitované počtem
kopií a současně s uvedením v kinech vycházejí na DVD, případně jsou uváděny
v televizích. Mnohdy jsou filmy uvedené rovnou na DVD nebo v internetové distribuci, ať
už formálními cestami (VoD platformy) nebo neformálními (pirátské šíření). Nejasností
přibývá i v otázce, kdo je dnes distributor. Vlivem této proměny se stírají hranice mezi
produkcí a distribucí. Producenti filmů si mohou snadno zajistit distribuci svého filmu. A

15

V originále „Publisher“. Viz: Virginia Crisp. Film distribution in the digital age: pirates and professionals.

London: Palgrave Macmillan, 2015, cit na s. 1.
16

Julia Knight. Reaching audiences: distribution and promotion of alternative moving image [online].

Bristol,

U. K.:

Intellect,

2011 [cit.
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naopak, distributoři jsou přizýváni k filmu již při jeho produkci a významně se podílí na
jeho financování.17
2.2

Digitálně, ale o to více
Digitalizace, která již v obecné rovině ovlivnila produkci filmů snížením výrobních

nákladů a urychlením výrobního procesu, tak přispěla k výrobě většího množství
audiovizuálního obsahu. Ve spojení s digitální distribucí, kdy se i transfer filmů stal
rychlejším a dostupnějším, můžeme pozorovat tento dopad i v současné kinodistribuci.
Zatímco v roce 2005 bylo do českých kin uvedeno 23 českých filmů v premiéře, v roce
2015 jich bylo již 46. Obecně se zvýšil i celkový počet premiér uvedených do českých kin,
kdy v roce 2005 jich bylo 193 a o deset let později v roce 2015 si odbylo českou premiéru
262 titulů.18
Rostoucí objem filmové produkce vybízí hned k několika možným důsledkům.
Může vyvolávat zděšení v očích filmových archivářů, stejně jako Paolo Cherchi Usai na
základě zvětšující se produkce polemizuje o „smrti filmu“ kvůli tomu, že filmové archivy
nemají zdroje k archivování takového množství digitální produkce. Nemožnost začlenit do
archivních sbírek produkci ve své celistvosti vede k archivování určitého vzorku filmů,
kterým se podařilo být na trhu dominantní a filmům na okraji distribučního řetězce (nebo
mimo klasické distribuční sítě) hrozí opomenutí. Úvahy nad tím, které filmy jsou pro
17

Příkladem z českého prostředí je i společnost Hollywood Classic Entertainment (H.C.E.), která 25. 12.

2014 uvedla do kin komedii HODINOVÝ MANŽEL. V roce 2016 do kin vstoupí pokračování tohoto filmu
s názvem MANŽEL NA HODINU, který tentokrát bude produkovat primárně distribuční společnost Bohemia
Motion Pictures, která se přetransformovala právě z H.C.E. Čtvrtinový podíl měla i společnost Bontonfilm na
komedii PADESÁTKA. Distributor se finančně podílel na produkci filmu i dříve, ale tato praxe byla rozšířená
především ve Spojených státech amerických. (srov. Janet Wasko. How Hollywood Works. 1. vydání, Londýn:
Sage Publications, 1993, s. 83 – 85.) Převládá ale počet produkčních společností, které si sami distribuují své
filmy (většinou se jedná o dokumentární nebo nezávislé filmy). V roce 2014 k distribuci svého filmu
přistoupily například produkční společnosti: Nutprodukce (GOTTLAND), Pink Productions (DÁL NIC) nebo
Czech Film (ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE).
18
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a kapacitách distributorů, které vzhledem k velikosti tuzemského trhu již nemají prostor k uvádění většího
počtu filmů. Zdroj: Unie filmových distributorů. Premiéry v českých kinech 2005. [online]. Dostupné z:
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archivnictví významné (nikoliv dominantní v distribučním cyklu) vedly Cherchi Usaie
k obavám, zdali vlivem digitalizace nedochází k ohrožení samotné podstaty filmového
média.19
Zvyšující se počet filmů, které mají možnost distribuce, může dále implikovat, že
se k běžnému divákovi dostane více opomíjených žánrů nebo druhů filmů. Realita nakonec
ukazuje, že digitalizace hlavně pomáhá velkofilmům a velkým společnostem uplatňovat
svou moc a zvyšovat jejich dosah v co nejkratším čase. Jak upozorňuje Aleš Danielis, tak
již stabilně od roku 2003 tvoří dvacet nejúspěšnějších filmů každého roku přes 50 %
celkových tržeb.20 Trh pohánějí hlavně úspěšné filmy, které si tak drží svou dominantní
pozici. Podíváme-li se na statistiku jednotlivých distribučních společností, tak prvních pět
distribučních společností od roku 2005 až do roku 2012 tvořilo kolem 90 % celkových
tržeb. S výkyvem v roce 2013, kdy opět první pětka dosáhla 90,6 % z celkových tržeb, tak
v letech 2013, 2014 a 2015 prvních pět distributorů ovládlo již kolem 83 %.21 Až
následující roky ukážou, jestli tento stav bude setrvávat, nicméně od roku 2009 se na trhu
objevuje větší počet menších distributorů, kteří mají na celkové výsledky alespoň nepatrný
vliv. Alternativním titulům a menším filmům se tak daří získávat prostor a daří se je
promítat (ačkoliv s minoritním dopadem). Pro takové filmy není klasická distribuce
primárním zdrojem příjmů, ale v kombinaci s uvedením na dalších distribučních
platformách se zvyšuje povědomí o titulu, a vzrůstá tak šance, že se film dostane ke své
cílové skupině. „Nejenže je produkováno čím dál, tím více filmů na periferii, ale čím dál
více filmů může být viděno a oceněno, a to kvůli vitalitě rozrůstajících se kanálů
alternativní distribuce,“ uvádí Dita Iordanova ve své studii Cinema in the Periphery.22
2.3

Přístup bez omezení
Zásadní proměnou celého distribučního cyklu se stává snadný přístup diváků

k nejen dominantním titulům, ale díky alternativním cestám distribuce i k filmům na
periferii. Diváci již nemusejí vynakládat velké úsilí, aby zhlédli nějaký specifický druh
19

Paolo Cherchi Usai. The death of cinema: history, cultural memory and the digital dark age. English ed.

1st publ. London: BFI Publishing, 2001. 134 s.
20

V souvislosti s diverzifikací nabídky kin na tento trend upozorňuje i Aleš Danielis. Viz: Aleš Danielis.

Svět filmu bez perforace, Iluminace, 25, 2013, č. 3, s. 98.
21

Viz příloha č. 1 této práce.

22

Dita Iordanova. The Rise of the Fringe: Global Cinema’s Long Tail. In: D. Iordanova, ed. Cinema at the

Periphery. Detroit: Wayne State University Press, s. 24.
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filmů, a zároveň nejsou závislí na rozhodnutí někoho jiného, kdo má moc takové filmy
uvádět. Henry Jenkins, který se zabývá „konvergenční kulturou“, sbližováním starých a
nových médií, rozlišuje pojem médium ve dvou významových vrstvách. Médium jako
technologie, která umožňuje komunikaci s diváky a dále pak médium jako „sociální a
kulturní praktiky, které se kolem této technologie vytvoří.“23 Nahlížíme-li na film jako
médium, kolem kterého se vytvořily nějaké praktiky spojené s novou technologií,
digitalizace umožnila šíření jednoho obsahu rozličnými cestami, které nejsou vůči sobě
oddělené, jsou naopak propojené.
Film může být v jednu chvíli uveden na festivalu, krátce na to vstoupí do
kinodistribuce a souběžně s tím jej mohou uživatelé internetu nelegálně stahovat z různých
úložišť. Příkladem může být distribuční uvedení dokumentu NÁVŠTĚVA dánského režiséra
Michaela Madsena. Film do kin uvedl MFDF Jihlava a zároveň v den premiéry byl
dokument ke zhlédnutí na VoD platformě DAFilms. Nejenže se filmový festival pouští do
jiného druhu veřejné filmové distribuce, ale distributoři film zprostředkovávají rovnou i
pro domácí sledování. Na druhé straně se do veřejné distribuce dostává stále častěji obsah
vyrobený pro televizní vysílání. Na 51. ročníku festivalu v Karlových Varech tak byly
veřejně uvedeny hned tři televizní série a první dva díly seriálu PUSTINA. Digitální
propojenost v podstatě bourá hierarchii různých distribučních cest, které byly řazené podle
unikátnosti. Zatímco před nástupem digitalizace mělo sledování v kině status něčeho velmi
aktuálního a naopak sledování toho samého obsahu při uvedení v televizi jako něco již
naprosto zastaralého, nyní se tato hierarchie vytrácí.
Zároveň podle toho, jakou formou se obsah dostane k divákům, tím je ovlivněna
jeho recepce. Divák se tak může rozhodnout, zdali dá přednost soukromému sledování
obsahu, nebo jestli zvolí kolektivní sledování filmu v kině. Kina i díky digitalizaci prošla
zrenovováním na určitý standard, a tak kromě velikosti kina dnes lze jen těžko narazit na
výrazné rozdíly v kvalitě projekce nebo zvuku. S rozdílnými kvalitami se ale setkáváme při
soukromému sledování, kdy každý může mít jiná koncová zařízení. Kde jeden uživatel
může mít kvalitativně srovnatelný zážitek s kinem, tam někdo jiný může ten samý obsah
sledovat v nevyhovujícím rozlišení, barvami i zvukem. Každý druh sledování obsahu
s sebou obnáší jiné recepční módy a je na divákovi, jakou formu si zvolí.

23

V originále „Convergence Culture“. Viz: Henry Jenkins. Convergence culture: where old and new media

collide. New York: New York University Press, 2008. s. 13.
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S rozmachem internetu a s pomalu rozrůstající digitalizací kolem roku 2000 se
objevil mezi akademiky trend digitálního optimismu, jehož stoupenci věřili v emancipační
účinky, které tyto technologické změny s sebou přinesou. Jednou z tendencí byl i
demokratizační přístup, který tvrdil, že s rostoucími možnostmi přístupu k mediálnímu
obsahu se diváci stanou více aktivní vůči populární kultuře a na obsahu budou i
participovat,24 tzn. diváci si budou nejen aktivně vyhledávat informace a propojovat si
různé mediální obsahy, ale zároveň se budou podílet i na jejich tvorbě.25 Stoupenci
odlišného přístupu jako Julia Knight a Peter Thomas naopak tvrdí, že i když je dílo snadno
dosažitelné, neznamená to automaticky, že bude i sledované. Pokud není divák nějak
naveden, aktivně se k obsahu nedostane, proto jeho rozhodování zůstává stejné jako
předtím.26
Digitalizace umožnila navzájem propojit jednotlivé mediální obsahy, což má dopad
na to, jakými cestami se výsledný produkt k divákům dostává. Zároveň lze předpokládat,
že tato propojitelnost bude výrobci obsahu vnímána jako příležitost ke generování větších
zisků, proto budou vyvíjeny snahy, aby mohli všechny tyto systémy vlastnit. Palčivější než
otázka, jak se diváci rozhodují o tom, který z mediálních obsahů si vyberou, bude
především hledání odpovědi na to, jak se audiovizuální dílo dostává ke svým divákům a
jak je možné, že se nějaké filmy dostávají k většímu publiku než filmy jiné.27

2.4

Distribuce dokumentárních filmů
V historii filmu měl dokumentární film vždy blízko k alternativním formám a jeho

napojení na rozvíjející se technologie mělo vliv i na jeho produkci. Ať už to byl příchod
zvuku nebo používání menších a přenosných kamer, dokument na tyto technologické
24

Tamtéž, s. 23

25
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například David Hesmondhalgh, který namítá, že místo decentralizačního působení internetu, působí na toto
médium centralizační síly, jen s tím rozdílem, že oproti starým médiím je jejich moc koncentrovaná v jiných
místech a v jiných prostředcích. David Hesmondhalgh. The cultural industries. 3rd ed. London: SAGE, 2013.
s. 313 – 330.
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změny velmi rychle zareagoval a brzy si tyto technologie osvojil. Stejně tvůrci
dokumentárních filmů zareagovali na digitální technologie, které nejdříve ovlivnily
produkční stránku filmů, a později i způsob, jak se výsledná díla dostávají ke svým
divákům. Nejenže se dokumenty mohou téměř s nulovými náklady šířit skrze internet,
dostávají se více i do distribučních oblastí, v nichž měly téměř výhradní nadvládu hrané
filmy, zejména pak do kinodistribuce. Nové a propojené distribuční možnosti dokumentům
neovlivnily pouze jejich odbyt, ale i vznik nových forem dokumentů, které se více
přizpůsobují prostředí, v němž jsou digitálně distribuovány (web dokumenty, cross-media
projekty, ad.). Základní otázky současného dokumentu, který vzniká v prostředí digitálních
médií, rozlišují Nash, Hight a Summerhayes ve své knize New Documentary Ecologies na
tři základní oblasti. Jak nové technologie proměňují dokumentární produkci? Jsou diváci
zapojování novými způsoby do dokumentárního obsahu? Přináší množství nových způsobů
distribuce větší zájem o dokument? 28

28

Kate Nash; Craig Hight; Catherine Summerhayes. New Documentary Ecologies: Emerging Platforms,

Practices and Discourses. London: Palgrave Macmillan, 2014. s. 2.
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3 Historický vývoj filmové distribuce v České republice
3.1

Porevoluční transformace distribučního systému
Současná podoba distribuce v České republice se začala formovat v roce 1990, kdy

skončilo období monopolní distribuce, které do té doby ovládal Československý film
(ČSF), respektive jeho součásti pro tuzemskou distribuci Ústřední půjčovna filmů (ÚPF) a
pro zahraniční obchod Československý filmexport (FEX).29 Nové distribuční společnosti
po zrušení ÚPF ale nevznikaly nezávisle na předchozích strukturách a zároveň nebyl
připravený žádný legislativní systém, který by situaci usměrňoval, proto utváření
distribučního trhu trvalo téměř celá 90. léta. Zásadní období transformace proběhlo od roku
1991 do roku 1993, kdy vznikaly nové organizace, objevili se noví distributoři a v podstatě
celá země byla ovlivněna probíhající privatizací.30
Ze struktur ČSF v 90. letech vznikly dvě distribuční společnosti, Lucernafilm a
Interama. Zatímco Lucernafilm se vyvinul především z ÚPF, Interama spíše navázala na
FEX. Interama pak vznikla oficiálně v roce 1991 a jejím majitelem se stala americká firma
International Filmexchange a Slovenská půjčovna filmů.31 Mezi těmito subjekty šlo
v počátku především o to, kdo dříve uzavře výhodnější smlouvy s velkými americkými
studii, jejichž filmy v 90. letech takřka nasytily zdejší trh. Významným zástupcem mezi
distributory se stala společnost Space Films, která jako jedna z prvních vstupovala na trh
bez závislosti na předchozím systému. 32
V tomto období se formovala i první nezávislá sdružení, která souvisela
s distribucí. Již v roce 1990 vznikla Asociace filmových distributorů, která ve své činnosti
zastupovala kina i distributory. V rámci asociace se později zformoval nový subjekt, který
se již plně soustředil na distributory samotné, a to byla Unie filmových distributorů (UFD).
UFD oficiálně vznikla 29. října 1992 a dodnes sbírá data o české distribuci a spolupracuje
s většinou distribučních společností. Po odchodu distribučních společností z Asociace
filmových distributorů sdružovala již jen provozovatele kin a 23. září 1993 se

29

FEX měl v rámci ČSF na starosti veškerou obchodní komunikaci se zahraničím, ať už v oblasti vývozu

tuzemských filmů, tak dovozu zahraničních filmů do Československa.
30
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31

Ekvivalent ÚPF s působností na území dnešního Slovenska.

32

Aleš Danielis. Česká filmová distribuce po roce 1989, Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 60 – 67.
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transformovala na Svaz kin České republiky. V roce 1992 dále vznikla i Unie
videodistributorů, z jejíž Protipirátské sekce se později vyvinula Česká protipirátská unie.33
V legislativní oblasti přineslo toto období dva zásadní zákony, které upravovaly
situaci v oblasti kinematografie, do té doby řízenou v podstatě dle dekretu o opatření
v oblasti filmu z roku 1945.34 Prvním z nich byl zákon č. 241/1992 Sb. o Státním fondu ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie, který po zrušení ČSF začal spravovat
financování českého filmu. Druhý zákon č. 273/1993 Sb. pak definitivně zrušil dekret
z roku 1945, a tím z právního hlediska umožnil vstup soukromým producentům a
distributorům do filmového sektoru.
3.2

Pouze komerční filmy nestačí
Od roku 1994 do konce 90. let již český filmový systém neprocházel tak

turbulentním vývojem jako na počátku této dekády a po zbytek období se postupně
dotvářela struktura distribučních společností. Ustálily se velké distribuční společnosti,
které do kin dostávaly především komerční filmy, ale v tomto období se na trhu začali
objevovat i noví hráči, kteří se zaměřovali více na umělecky hodnotné snímky. Alternativní
druh programu úzce souvisel i s filmovými kluby, které se ve svém fungování na počátku
90. let staly otevřenější a jejichž zastřešující společnost Asociace českých filmových klubů
(AČFK) si upevňovala svou pozici. O různorodosti filmového prostředí vypovídal i vznik
či rozvoj dalších filmových festivalů, ale i přes to všechno filmový trh trápila nízká
návštěvnost filmů, nedostatečná nabídka programů kin nebo zastaralost kinosálů.
Dvě největší distribuční společnosti prošly ve zbytku 90. let podstatnou přeměnou,
ve které fungují dodnes. Společnost Lucernafilm v roce 1994 vytvořila dceřinou společnost
Lucernafilm – filmová distribuce, která se v červenci 1995 nechala přejmenovat na
Bontonfilm, zatímco mateřská společnost Lucernafilm změnila svůj název na Cinemart.
Bontonfilm pod novým názvem i nadále pokračoval v distribuci amerických filmů od
nasmlouvaných společností, ale začal uvádět i filmy od nezávislých a českých producentů.
Společnost Cinemart se zpočátku svých aktivit soustředila převážně na distribuci artových
filmů.
33
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Společnost Interama ukončila svou činnost v roce 1993 kvůli neshodě amerických a
slovenských vlastníků, a tak americký vlastník postoupil práva k filmům londýnské
společnosti Guild Entertainment. Guild si následně otevřel své pobočky na Slovensku a
v Česku, ale svou činnost postupně ukončil v roce 1994, kdy do kin uvedl poslední film.
V témže roce ale přebrala obchodní smlouvy i zaměstnance Guildu nová společnost
vystupující pod jménem Falcon. Ta se rovněž soustředila na uvádění amerických filmů
velkých studií, české filmy společnost začala uvádět až na konci 90. let. 35
Od poloviny 90. let se na trhu začala profilovat skupina distributorů, jejichž
záměrem bylo přinášet do kin umělecké filmy. Prvními a dodnes stálými distributory
snímků pro náročného diváka byly Národní filmový archiv (NFA) a AČFK. 36 V průběhu
90. let od vzniku NFA byly jejich aktivity různě propojeny a k osamostatnění AČFK od
NFA došlo až na konci 90. let, kdy AČFK začala vyvíjet své vlastní distribuční aktivity.
Ale již od poloviny 90. let AČFK přišla s přehlídkou Projekt 100, která do kinodistribuce
navrací starší významné filmy české i světové kinematografie. V průběhu této dekády
přetvořila doposud uzavřený seminář Letní filmové školy na otevřenou filmovou
přehlídku, která se stala hojně navštěvovaná. Nezanedbatelné aktivity v oblasti uměleckých
filmů vyvíjela již zmíněná společnost Cinemart, která vytvořila v roce 1995 síť artkin, jimž
nabízela informační a tiskovou podporu a pravidelný přísun artových filmů.37 Tyto aktivity
společnost omezila na konci 90. let, kdy na trh vstoupili další menší distributoři
uměleckých filmů.
Mezi tyto dodnes významné hráče se stabilním zázemím přibývali menší
distributoři, kteří své strategie cílili na náročného diváka. První taková společnost uvedla
35
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do kin první filmy v roce 1995 pod jménem Atlantis Entertainment. Aktivity tohoto
distributora byly však po celou dobu opředeny tajemstvím, protože se vedení Atlantisu
rozhodlo nespolupracovat s UFD, a tak výsledky distributora nebyly nikdy zveřejňovány.
Ačkoliv uvedla na trh již v roce 1995 pět filmů, do obchodního rejstříku byla společnost
zapsána až v roce 1998. V této době přicházeli na filmový trh další distributoři jako dodnes
aktivní Artcam nebo již zaniklé společnosti Sunfilm nebo Galafilm. 38
Dokumentární filmy se před rokem 2000 dostaly do programů kin pouze
výjimečně, a pokud už se tak stalo, jednalo se o filmy významných režisérů jako Karel
Vachek nebo Věra Chytilová.39 Dokumenty však nebyly distribuovány pouze v kinech, ale
i na festivalech, které v 90. letech zažívaly velký rozmach. V roce 1993 vznikl filmový
festival Febiofest, který od roku 1994 uděloval ceny filmové kritiky Kristián za nejlepší
hraný, animovaný a dokumentární film.40 V roce 1997 vznikl Festival českého dokumentu
Jihlava, jehož význam pak vzrostl především v roce 1999, kdy se jihlavský festival
přejmenoval na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava a během svého konání
přivítal první zahraniční hosty. I přes otevření Letní filmové školy veřejnosti dramaturgové
festivalu nepřestali do programu festivalu řadit dokumentární filmy, které byly na akci
uváděné již v dřívějších dobách.41
3.3

Další období transformace – příchod multikin
Devadesátá léta nabízela v mnohém prostor k pokusům, co by na českém trhu

mohlo fungovat, a zároveň ke konci této dekády vedla k další stabilizaci trhu. To lze
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pozorovat i v oblasti provozování kin. V roce 1996 bylo uvedeno do provozu kino Galaxie,
první kino s více než dvěma sály v České republice. V tomtéž roce zároveň návštěvnost
českých kin dosáhla svého dosavadního minima.42 Podíl multikina na návštěvnosti
v dalším roce dosáhl 12,2 % z celkových tržeb roku 1997.43 Nicméně až do roku 2000, kdy
byl zahájen provoz dalších multikin, se případ kina Galaxie stal spíše experimentem, který
předjímal hromadný nástup multikin v dalším desetiletí.
V porovnání se zeměmi západní Evropy nebo Severní Ameriky dorazila multikina
do českého prostředí s výrazným zpožděním.44 Odhlédneme-li od politického kontextu,
bývá jejich rozmach spojován s jistými předpoklady, které souvisí se stavem filmového
průmyslu: s vhodnou ekonomickou situací na trhu nebo s životním stylem obyvatel ve
velkých městech. Jak dokázal Douglas Gomery ve své knize Shared Pleasures: A History
of Movie Presentation in the United States za příchodem multikin na americký trh nestála
pouze upadající návštěvnost jednosálových kin. S úspěchem souvisela i proměna životního
stylu amerického obyvatelstva a rovněž strukturální změny v distribučních praktikách
majors.45 Lze předpokládat, že vzrůstající obliba multikin v českém prostředí souvisela i
s tím, jak se vyvíjel vztah lidí k novým formám konzumní zábavy.
Po otevření kina Galaxie na Jižním Městě v Praze několik let žádná další multikina
na český trh nepřibyla. Dalším v pořadí byla až brněnská Olympia, poté až přelom tisíciletí
odstartoval pozvolný nástup dalších multikin, která nejprve přibývala v Praze a v dalších
letech se začala šířit i do krajských měst.46 Do roku 2004 bylo v České republice již
patnáct multikin, která se na celkových tržbách toho roku podílela z 66,5 %.47
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S příchodem multikin do České republiky se nadále snižoval počet jednosálových
kin. Jejich ústředním tématem se stala nedostatečná konkurenceschopnost související s
jejich nevyhovujícím technickým stavem. Jednosálová kina vyžadovala rekonstrukce, do
kterých se žádnému subjektu nechtělo investovat.48 V tom také tkvěl hlavní rozdíl mezi
tím, co nabízela klasická kina a co multikina. I když vstupné v multikinech bylo výrazně
vyšší, lidé byli najednou ochotni zaplatit více za komfort při sledování filmu, lepší zvuk a
dodatečné služby ve formě občerstvení, které jim lokální kino nemohlo nabídnout. Další
nespornou výhodou bylo i premiérové nasazování filmů do multikin a větší výběr
z filmového programu. Laťka nasazená nově vznikajícími multikiny donutila konkurencí
nejvíce ohrožená kina k renovaci svého technického vybavení a zároveň ke změně svého
programu, který již nemohl konkurovat premiérovým titulům uváděných v multikinech.
Jedním z řešení bylo do svého programu zařadit alternativní tituly pro náročného diváka,
které v programech multikin nedostávaly přílišný prostor. Situaci ve městech, které se
musela vypořádat s příchodem multikin, popisuje Aleš Danielis: „Je paradoxní, ale
zákonité, že příchod multiplexů rozšiřuje nabídku alternativních programů, protože vysává
z nejbližších kin diváky běžných komerčních filmů. Tím se nejen rozšířila alternativní
nabídka v Praze a Brně, kde existovala i v minulosti, ale i v menších regionech.“49
V období do roku 2004 bylo do české kinodistribuce uvedeno pouze malé množství
dokumentárních filmů, které do kin přinesla především AČFK. Výjimečně uvedly český
dokument i velké společnosti jako Bontonfilm, Falcon a Cinemart. Kromě zavedených
dokumentárních režisérů Karla Vachka nebo Ivana Vojnára, se poprvé v distribuci objevily
i snímky mladých režisérů Martina Marečka (HRY PRACHU) a Jana Gogoly ml. (NONSTOP).
Uvedení filmů mladých režisérů má i spojitost s rozvíjejícím se festivalem MFDF Jihlava.
České dokumentární filmy, oceněné na tomto festivalu, byly posléze častěji uváděny do
distribuce.50
48

Aleš Danielis. Česká filmová distribuce po roce 1989, Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 81 – 84.

49

Aleš Danielis. Česká filmová distribuce po roce 1989, Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 83.

50

V roce 2001 obdržel Cenu diváků i Cenu poroty Martin Mareček za film HRY PRACHU a v následujícím

roce Cenu diváků získala Jana Ševčíková za dokument SVĚCENÍ JARA a Cenu poroty Karel Vachek za film
KDO BUDE HLÍDAT HLÍDAČE? DALIBOR, ANEB KLÍČ K CHALOUPCE STRÝČKA TOMA. Databáze oceněných filmů
–

MFDF

Jihlava

[online].

[cit.

2016-07-23].

<http://www.dokument-festival.cz/database/awards-

winners/edition-2002%7Caward-0%7CcountryCZ?awardswinnersEdition=2002&awardswinnersAward=0&awardswinnersCountry=CZ&databaseFormNa
me=awardswinners>.

24

3.4

Utváření prostoru pro nové formy distribuce
Současně s proměnami ve struktuře kin v České republice se začíná nejprve

v domácnostech, později i v kinech, rozšiřovat distribuce filmů na DVD. V roce 2004 se
poprvé v české distribuční nabídce objevily filmy, které neměly 35mm kopii a do
distribuce byly nasazeny na DVD. Mezi pilotními dvěma filmy roku 2004 se objevily dva
dokumentární snímky – TATÍNEK (r. Jan Svěrák) a ŽENY

PRO MĚNY

(r. Erika Hníková).

Novou etapu v samotné distribuci předeslal i sám distributor, který dokument TATÍNEK
doplnil: „Film bude distribuován na nosiči DVD do kin, která disponují videoprojektorem.
Zároveň chce [Bontonfilm] tento způsob šíření filmového díla prezentovat i v místech bez
vybavení a iniciovat rozvoj sítě takto vybavených kin.“51 Jednalo se o předzvěst distribuce
nyní označovanou jako e-cinema, která je založena na digitální projekci, ovšem z média,
které nemá standardizovaný formát pro veřejnou projekci, jako je tomu u DCI formátu
(označovaného jako D-cinema). Promítání pak může probíhat z fyzických nosičů určených
promárně pro domácí využití, jako je DVD, Blu-Ray, případně hard-disk ad., ale za ecinema by se mohl považovat i elektronický audiovizuální obsah šířený po internetu, který
nesplňuje požadavky pro projekci D-cinema.
I když filmy na DVD se do distribuční nabídky dostaly s pětiletým předstihem před
DCP kopiemi, nelze hovořit o přílišném rozvoji tohoto způsobu digitálního promítání.
Nárůst filmů šířených do distribuce na DVD byl od roku 2005 patrný, nicméně až do roku
2010 se počet titulů pohyboval kolem dvaceti. Z přehledu premiér UFD lze vysledovat i
proměny přístupu k DVD distribuci.52 Zatímco do roku 2007 se touto distribucí zabývalo
pouze několik málo společností (a některé se specializovaly pouze na DVD distribuci),53 v
roce 2010 vzrostla obliba této alternativní distribuce a více než deset společností využilo
této možnosti. Každá taková společnost uvedla kolem dvou titulů (buď pouze na DVD
nebo v kombinaci s DCP nebo 35mm kopií). Od roku 2008 se rovněž změnila strategie
v DVD distribuci. Zpočátku distributoři šířili filmy do distribuce pouze na DVD, bez
souběžných dalších kopií na 35mm pásech. Na DVD byly šířeny filmy, u kterých
distributoři rovnou počítali s alternativní distribucí. Do roku 2010 ale od tohoto trendu
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upustili a už jen polovina všech filmů šířených pomocí DVD byla uvedena samostatně bez
paralelního uvádění na filmovém pásu nebo DCP kopiích. Tyto nosiče se tak staly formou
doplňku klasické distribuce a distributoři tak rozšiřovali místa, kam by se film mohl
potenciálně dostat.
Zatímco se v Americe a následně v Evropě rozbíhaly diskuze o nastupujících
digitálních standardech, v České republice se od roku 2005 do roku 2008 ještě více
upevnila pozice multikin na trhu. Po rozsáhlé výstavbě nových multikin kolem let 2001 a
2002, přišla další vlna, kdy během zmiňovaných tří let vzniklo osm nových multikin,
především v krajských městech.54 Z toho důvodu pokračovala i diferenciace jednosálových
kin ve velkých městech, která se stále více orientovala na alternativní tituly. I přes výrazný
pokles návštěvnosti v roce 2005, si právě tato kina díky nezávislosti na komerčním
divákovi, udržela stabilní pozici a pokles návštěvnosti se jich příliš nedotkl.55
S vymezováním se vůči komerční produkci souvisel i posun v zájmu o
dokumentární film. Zmíněné experimenty v uvedení dvou českých dokumentů do
distribuce pouze na DVD se ujaly, a tak v roce 2005 byly všechny dokumentární snímky
do kin distribuované výhradně na DVD. Tento trend se změnil až v roce 2008, kdy byl film
Pavla Kouteckého OBČAN HAVEL opět uveden klasicky na 35mm kopiích a navíc s tímto
filmem překonal sto tisícovou hranici návštěvnosti.56 Zviditelnění českého dokumentu
prospěla i dvě nově udělovaná ocenění tvůrcům dokumentárních filmů. Od roku 2007 se
poprvé udělovala Cena Pavla Kouteckého pro osobité tvůrce českého dokumentu a
následně v roce 2008 poprvé udělila Cenu za nejlepší dokumentární film i Česká filmová a
televizní akademie v rámci udílení cen Český lev.57
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3.5

Nástup digitalizace
Zásadním milníkem v diskuzích o digitalizaci bývá nejčastěji uváděno datum 20.

července 2005, kdy hollywoodská studia pod Digital Cinema Initiative přijala univerzální
specifikace pro digitální promítání. Jednalo se o soubor norem, které specifikovaly
parametry digitálního

promítání, požadovanou kvalitu

projekce,

požadavky na

zabezpečení, ad. Pro tvůrce a distributory se tak jednalo o ujištění, že pokud přistoupí na
digitální distribuci, budou jejich audiovizuální obsahy kompatibilní s technikou v kinech a
že budou splňovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jejich úniku dat. Po přijetí DCI
standardu v Americe, byly následně normy přijaty i v rámci Evropy. Rychlá implementace
těchto standardů do norem EU byla umožněna díky předchozímu rozvoji digitalizace
v oblastech telekomunikačních technologií a uchovávání kulturního dědictví (zpočátku
především textů a obrazů).58
V kontextu České republiky problematika digitalizace spadala pod gesci
Ministerstva kultury, pod Odbor médií a audiovize. V rámci odboru byla vytvořena
Pracovní skupina pro koordinaci digitalizace českých kin, která dostala za úkol vypracovat
strategii přechodu na digitální distribuci. Důležitým impulsem pro celý proces se v roce
2009 stala finanční podpora kinům od Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie. Podle odhadů Aleše Danielise se celkový podíl státní podpory na
digitalizaci doposud pohyboval mezi 10 a 15 %, zbytek nákladů byly nucené uhradit
zastupitelstva měst a obcí ze svých rozpočtů,59 jen v malé míře se jednalo o investice
provozovatelů ziskovějších kin. Právě podíl státu na procesu digitalizace odlišuje tuto
technickou změnu od jiných, do té doby nedávných změn, jakými byla například
modernizace multikin. Zatímco tato modernizace zasáhla pouze určitou část řetězce, tzn.
soukromé subjekty, které měly k dispozici potřebný kapitál, zásah státu do procesu
technologické inovace inicioval změnu na úrovni celého systému.
Ačkoliv není cílem práce se dopodrobna věnovat technickým detailům, které
s digitalizací souvisí, přesto považuji za zásadní uvést alespoň základní přehled hlavních
technických změn, se kterými se musela kina potýkat. Na začátku celého procesu stojí
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nahrazení fyzických kopií disky s digitálními daty. Z digitálního zdrojového masteru, ze
kterého se před nástupem digitalizace zhotovoval přepis na filmový pás, nejdříve vzniká
digitální master pro distribuci (DCDM – Digital Cinema Distribution Master). Ten již
obsahuje všechna potřebná data a z něho dále vznikají konečné digitální balíčky s filmy,
které jsou zasílány do jednotlivých kin. Tyto balíčky nazývané DCP (Digital cinema
package) mohou obsahovat různá nastavení v závislosti na použití v konkrétním kině. DCP
mohou být zabezpečená KDM (Key delivery message), které umožní kinům přehrát film
dle dohody s distributorem v konkrétní čas nebo období a v konkrétním sále. Na straně kin
musí být vybavení, které obnáší minimálně digitální projektor a kinoserver, který
umožňuje dekódování a dekomprimování dat z DCP. Šíření digitálních kopií je dnes
nejčastější na datovém velkokapacitním externím HDD disku, ovšem navržený systém
počítá i s šířením pomocí internetu a satelitu.60
První kino, které vybavilo svůj provoz digitální technologií v DCI standardu, bylo
kino Káčko v Dobřanech u Plzně v roce 2008. V té době se jednalo o ojedinělý projekt,
který ještě nebyl podpořený žádným veřejným grantem, zároveň ještě nebylo vůbec jasné,
jestli se právě digitální technologie ujmou.61 Na počátku kolem změn panovala velmi
nejasná vize, chyběla informovanost mezi kinaři, ale i distributory. Mnohé se zlepšilo hned
v následujícím roce, kdy začala digitalizovat i multikina a o digitalizaci začaly přicházet
zprávy i od státu. Důležitou roli sehrálo i uvedení filmu AVATAR do českých kin, který se
postupně stal symbolem digitalizovaného kina, jež zároveň umožňuje stereoskopické
projekce. Během roku 2009 bylo digitalizováno 48 kinosálů, z toho 30 v multikinech.62
Následně od roku 2010 začal Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
udělovat granty na digitalizaci jednosálových kin a počet digitalizovaných sálů se začal
postupně zvětšovat.
Již s prvními debatami okolo nové technologie se objevilo několik argumentů, proč
by měli kinaři ke změně přistoupit. Zmiňovaná pracovní skupina pod Ministerstvem
kultury ve zlomovém roce 2009 uváděla následující výhody: úspora finančních prostředků,
kvalita filmové projekce, dostupnost filmů, ochrana před pirátstvím a rozmanitost
60
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programové nabídky.63 Přičemž první a poslední bod tohoto výčtu, které kinaře mohly
zaujmout nejvíce, se dnes jeví jako nejproblematičtější tvrzení. Ekonomický aspekt rozvedl
o pět let později ve své studii Aleš Danielis, který vysvětlil, že finanční prostředky sice
byly ušetřeny na výrobě filmové kopie, ale naopak vzrostly provozní náklady spojené
s digitální projekcí, především pak náklady na údržbu a servis projektorů, které mají menší
životnost a rychleji dochází k jejich opotřebení.64
Také reálné rozšíření programové nabídky v kinech se ukázalo být sporné.
Digitální kino může na jedné straně nabízet prostor pro alternativní obsah a rozšířit svůj
program o tituly nezávislé tvorby, dokumenty nebo krátké filmy, ale na druhé straně kina
mohou uvádět filmy v premiérách a případně nabízet 3D projekce.65 V důsledku
digitalizace přinesla možnost se zároveň odlišit od programu multikin, ale i uvádět tentýž
obsah jako multikina.
3.6

Proměna trhu do současné podoby
V roce 2009 se podařilo digitalizovat téměř všechna multikina a několik málo

jednosálových kin. Tomu odpovídala i nabídka digitálních kopií na trhu. V distribučním
okruhu se objevilo 19 titulů ve 3D s vrcholem v již zmiňovaném kasovním trháku
AVATAR. Zatímco 2D digitální kopie byly na trh distribuovány u pouhých 9 titulů, a to
jako pouhý doplněk velkorozpočtových filmů, které měly zároveň v oběhu dostatečně
velký počet filmových kopií.
Již následující rok 2010 ale lze považovat za počátek proměny, kdy na trh byl
distribuován téměř sedminásobný počet 2D digitálních kopií a kromě velkých distribučních
společností se DCP objevovala i u alternativních titulů a dokumentů, mnohdy již bez
uvedení filmových kopií. Prvním dokumentárním filmem uvedeným na DCP se stala
KATKA Heleny Třeštíkové, která byla ovšem do distribuce uvedena v dalších 8 filmových
kopiích. Nicméně dokumentární filmy jako 25
NOVÁ VLNA

nebo DRNOVICKÉ

TRANSFORMACE

ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB

CARTENACCIO ANEB

CESTA

ČESKOSLOVENSKÁ

DO PRAVĚKU EKONOMICKÉ

byly distribuovány výhradně digitálně, pouze s podporující distribucí na

DVD.

63

Digitalizace kin v ČR. Praha: Ministerstvo kultury České republiky. Odbor médií a audiovize, 2010, s. 6.

64

Aleš Danielis. Svět filmu bez perforace, Iluminace, 25, 2013, č. 3, s. 96.

65

Digitalizace kin v ČR. Praha: Ministerstvo kultury České republiky. Odbor médií a audiovize, 2010, s. 6.

29

Od roku 2011 se počet DCP v distribuci neustále zvětšoval a v roce 2012 téměř
70 % diváků sledovalo v kinech filmy v digitálním formátu. Od roku 2013 se tituly šířily
až na několik málo výjimek v digitálním formátu a narazit od roku 2014 na filmovou kopii
premiérovaného filmu bylo již takřka nemožné.66
Na počátku změn, kdy si mnozí provozovatelé kin ještě nebyli jistí, jaký dopad
bude digitalizace mít, si kina souběžně s digitálními projektory nechávala i klasické
promítačky. Takový je případ i kina v Dobrušce sledovaného v případové studii, kde
dodnes je zachován jeden projektor na promítání z 35 mm pásu. Kina, která nechtěla nebo
spíše nemohla projít digitalizací, potkal buď zánik, nebo v dramaturgii svého programu
zůstala omezena na alternativní distribuční cesty (35mm nebo e-cinema). V porovnání
údajů z roku 2009 s daty z roku 2015 se ukázalo, že v celkovém počtu kin nedošlo
k výraznému poklesu. Zatímco v roce 2009 byl celkový počet sálů 726, v roce 2015 se
nepatrně snížil na 633. Mnoho kin se stálým provozem bylo nuceno začít promítat
nepravidelně. Počet stálých kin na počátku digitalizace byl na čísle 470, o šest let později
se snížil na 294. Z tohoto celkového počtu má 228 kin projekce ve standardu DCI a 268
kin je uzpůsobeno promítání e-cinema. Data o tom, kolik kin v současné době promítá
pouze na 35mm kopii, nejsou k dispozici. Lze ale předpokládat, že kina se stálým
provozem, která mají stále 35mm promítačku, zároveň mají alespoň digitální projektor
v kvalitě e-cinema.67
V době nástupu digitalizace prošel výraznou proměnou i celý systém promítání ecinema. Od roku 2010 do roku 2012 postupně narostl počet distributory oficiálně šířených
DVD nebo Blu-Ray do kin. Až na výjimky (například společnost Film Europe) šířil
distributor filmy na digitálních nosičích společně s DCP kopiemi. S vymizením 35mm
kopií z trhu v roce 2013 ale počet filmů na DVD a Blu-Ray zásadně narostl a i
v následujícím roce bylo téměř 100 titulů šířeno na těchto nosičích. Stále se mezi nimi
objevovala část filmů, které byly šířené pouze na těchto nosičích bez DCP kopie, ale
66
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přehled premiér z roku 2015 ukazuje, že i od tohoto postupu se pomalu upustilo. V roce
2015 bylo na DVD a Blu-Ray uvedeno 65 titulů a pouze jeden z nich neměl paralelní kopii
na DCP.68
V souvislosti s mobilitou, kterou s sebou přináší digitální promítání, narůstá i počet
různých kanálů alternativní distribuce nabízejících veřejné projekce mimo klasický prostor
kina. V současné době můžeme v českém prostředí najít několik platforem zaměřených na
distribuci dokumentárních filmů.69 Kinedok, organizovaný Institutem dokumentárního
filmu, se zaměřuje na distribuci autorských dokumentů ze zemí střední a východní Evropy
a své filmy promítá v kavárnách, klubech nebo galeriích po různých městech České
republiky a v dalších zúčastněných zemích.70 V rámci aktivit festivalu o lidských právech
Jeden svět vznikl i projekt Promítej i ty!, který nabízí veškerým zájemcům možnost
uspořádat téměř kdekoliv promítání vybraných dokumentů uvedených na festivalu.71
Organizátoři poskytují zájemcům samotný film a manuál k promítání, které by mělo být
spojené i s následnou diskuzí po zhlédnutí filmu. Aktivitou podporující promítání mimo
sály kin, je i projekt Dělám kino společnosti Artcam, která nabízí několik filmů ze svého
portfolia provozovatelům kaváren nebo kulturním prostorům.72 Alternativním formám
distribuce se ale nevěnují pouze distributoři. Tento způsob šíření začínají využívat i
samotní producenti filmu. V roce 2014 se produkční společnost Nutprodukce rozhodla
svými silami distribuovat snímek GOTTLAND, který byl premiérově promítán na
Nákladovém nádraží Žižkov a následující projekce se uskutečnily výhradně mimo prostory
kina. I přes tuto alternativní formu distribuce se producentům podařilo dosáhnout dobré
návštěvnosti a v porovnání českých dokumentů za rok 2014 se jednalo se 3037 diváky o
68
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šestý nejnavštěvovanější český dokumentární film.73 Ačkoliv film GOTTLAND je spíše
hraničním žánrem dokumentárního filmu, nelze v současné době ani na poli
dokumentárního filmu, ani filmu hraného hovořit o významném trendu, spíše o
možnostech distribuce, kterých využívají spíše nezávislé nebo studentské filmy. 74
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4 Případová studie: Uvádění dokumentárních filmů a tvorba
programu v jednosálových kinech po nástupu digitalizace
4.1

Metoda rozhovorů s dramaturgy kin
Záměrem této části práce je nastínit přístup dramaturgů současných českých

jednosálových kin k uvádění dokumentárních filmů a pochopit, jaké faktory ovlivňují
jejich rozhodování při sestavování programu. Konkrétní osoba dramaturga v kině je svým
rozhodnutím, jaké filmy zařadit do programu kina, zodpovědná za výslednou skladbu
programu a její rozhodnutí vychází z vlastních postojů a zkušeností s provozem kina
v daném městě. K tomu, abych mohl dostatečně prozkoumat právě postoje a zkušenosti
konkrétního kinaře, jsem zvolil metodu polostrukturovaného rozhovoru.
Tato výzkumná metoda využívaná pro kvalitativní výzkum v různých oborech
sociálních věd vznikla jako reakce na standardizované výsledky kvantitativního výzkumu.
Hlavním cílem kvalitativního výzkumu je zachytit nebo popsat data, která jsou měřitelná
hůře z důvodu neustálé proměnlivosti nebo velké heterogenity. Taková data často
nalézáme u aktuálních problémů, které vychází z nějakých doposud neukončených a
nedefinovaných společenských jevů.75 Problematika filmové distribuce představuje
podobný jev, který nelze, resp. nemá dostatečný smysl, zachytit pouze na základě
statistických dat. Zároveň vlivem digitalizace stále probíhá proces postupné proměny
distribučního prostředí, které do tématu vnáší nové otázky.
Kvalitativní výzkum už ze své podstaty nemůže být aplikován při historickém
bádání, ale s rozvojem nové filmové historie a zároveň s odkrýváním nových vrstev
filmového média se začíná objevovat i tento přístup. Deb Verhoeven ve své studii New
Cinema History and the Computational Turn popisuje změnu práce filmového historika,
jež souvisí s dostupností množství informací a kritické práce s nimi. Hlavní výzvu přístupu
v duchu New Cinema History pak vidí právě v prolnutí revidované kvalitativní filmové
historiografie s informačními systémy. Kvalitativní filmovou historiografií nazývá pohled
na kinematografii, který zohledňuje různé úrovně filmového průmyslu a nesoustředí se
pouze na dílo samotné.76 V podmínkách českého filmového průmyslu byl takovýto
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kvalitativní přístup využit v nedávné době ve studii Státního fondu kinematografie, který
pomocí této metody mapoval vývoj scénářů a filmových projektů z pohledů scenáristy,
producenta a režiséra.77
Jednou možností sběru dat pro kvalitativní výzkum představuje forma rozhovoru,
kterou jsem se rozhodl využít i pro potřeby této práce. Rozhovor nebyl vedený ve
standardizované podobě, ale snažil se u všech respondentů zahrnout předem stanovené
tematické oblasti, které souvisí s prací dramaturga kina nejvíce. Otázky a příprava
rozhovoru proběhla na základě předchozího studia odborné literatury, kterou jsem využil
při přípravě teoretické části. Byl jsem tak obeznámen s vývojem distribuce a s jejím
fungováním, zároveň jsem si byl vědom toho, jak distribuční praktiky proměnila
digitalizace. Při vedení rozhovoru jsem se snažil otázkami respondentům nevnucovat
žádné kategorie, otázky byly postavené na otevřených odpovědích. V průběhu rozhovoru
jsem pokládal dotazovaným dodatečné otázky, které měly za cíl rozvíjet více do hloubky
jejich odpovědi.
Respondenti před uskutečněním rozhovoru nevěděli, že zaměření mé práce se týká
dokumentárních filmů. Prvními otázkami jsem tak chtěl zjistit, jestli vůbec při tvorbě
programu sami nějak zohledňují tento typ filmů. Že mne zajímají především dokumentární
filmy a přístup k nim, se tak dozvěděli bezprostředně v jednu chvíli, v průběhu rozhovoru.
Tento způsob práce mi tak dovolil soustředit se kromě dokumentárních filmů i na
okolnosti, které z pohledu konkrétního dramaturga působí na jeho práci nejvíce.
4.2

Metoda výběru
Celkem byly realizovány tři rozhovory s vybranými dramaturgy kin, které trvaly

v rozmezí 45 až 60 minut. Setkání, až na jednu výjimku, proběhla přímo v kině, kde
dotazovaní působí. Oslovení dramaturgové byli vybráni na základě předem zvolených
kritérií, které zohledňovaly cíle práce. Ze seznamu digitalizovaných kin v České republice
byla vybrána ta kina, v nichž bylo v roce 2014 uvedeny alespoň pět z deseti
nejnavštěvovanějších českých dokumentárních filmů v tomto roce.78 Z tohoto vzorku byla
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následně vybrána ta kina, která se nacházela ve středně velkých městech. Středně velké
město jsem si stanovil na základě seznamu počtů obyvatel v obcích ČR Českého
statistického úřadu,79 z něhož jsem vyloučil horní a dolní čtvrtinu a zůstal mi rozsah počtu
obyvatel mezi horním a dolním kvartilem. Z tohoto rozmezí, které bylo definováno dolní
hranicí 3960 obyvatel a horní hranicí 11524 obyvatel, vznikl výběr kin ve středně velkých
městech, která za rok 2014 uvedla alespoň polovinu z nejnavštěvovanějších českých
dokumentů.
Po aplikování těchto základních kritérií jsem dostal seznam patnácti měst, ze
kterých proběhl finální výběr. Jedním z kritérií, ke kterým jsem v tomto výběru přihlížel,
byla i vzdálenost nejbližšího multikina. Předpokládal jsem, že pozice kina, v jehož
dojezdové vzdálenosti se nenachází multikino, má svébytnější pozici než ve městech, kde
obyvatelé reálně zvažují návštěvu multikina v nedalekém městě. Proto jsem zvolil kina,
která se nacházejí ve vzdálenosti do 40 kilometrů od nejbližšího multikina. Výsledná tři
kina byla vybrána tak, aby jednak odpovídala všem předcházejícím kritériím a aby se
zároveň jednalo o typově pestrá zařízení.
Pro výzkum této bakalářské práce byl osloven Petr Kruliš z Jiráskova divadla
v Novém Bydžově, který zastupuje typ kina, jehož primární funkcí bylo uvádění
divadelních představení, dále Pavel Štěpán z Kina 70 v Dobrušce. V tomto případě se
jedná o původně jednoúčelové kino, z něhož se po digitalizaci stalo multifunkční kulturní
centrum. Nakonec byl osloven Ondřej Šír z kina Jitřenka v Semilech, který zastupuje kino
zařazené do sítě Europa Cinemas.80
I když snahou výběru bylo zvolit dostatečně diverzifikovaný vzorek dramaturgů
jednotlivých kin, aby snáze vyplynuly příležitosti a úskalí při uvádění dokumentárních
filmů v jednosálových kinech, nelze na základě tohoto výběru nijak generalizovat
vyvozené závěry. Na to je vzorek příliš malý. Navíc každé z kin má svá specifika, která
mají vliv na tvorbu programu, proto je třeba odlišit tyto jednotlivosti od tvrzení, která by
mohla mít obecnou platnost v kontextu jednosálových kin. Zvolená metoda mi dovolila
širší poznání zkoumaného tématu a jako jeden úzce vymezený problém v rámci filmové
distribuce bude moct přispět k pochopení současné praxe v uvádění filmů.
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4.3

Dramaturgie „na malém městě“
V této části představím specifika, se kterými se potýkají dramaturgové kin ve

vybraných kinech. Ačkoliv bylo cílem prozkoumat uvádění jednoho konkrétního typu
filmů, při výzkumu jsem se snažil zachytit proces tvorby programu v těchto jednosálových
kinech v širším kontextu, protože zasazení jednoho specifického segmentu do programu
kina souvisí s různými prioritami, které dramaturg jednotlivým žánrům nebo typům
filmům přisuzuje. Hlavním se proto ve výzkumu stává osoba dramaturga samotná. A právě
role dramaturga v těchto typech kin je do značné míry specifická.
Práci dramaturga v jednosálových kinech většinou nezastává člověk na samostatné
pozici. Zároveň s touto rolí musí obstarávat další činnosti spojené s provozem kina. Na
příkladu mnou vybraných kin všichni dotazovaní zastávají krom pozice dramaturga i
pozici vedoucího kina a v některých případech zastávají občasně i funkce promítačů či
obsluhují pokladnu. Krom samotné tvorby programu jsou ovlivněni řešením provozních a
ekonomických problémů. Do tohoto výčtu spadá i komunikace s městem, které je ve všech
případech oslovených kin jejich zřizovatelem.
Dramaturgii kina lze vymezit několika faktory, které můžeme rozdělit na vnitřní a
vnější. Mezi vnitřní faktory můžeme zařadit hodnoty, přesvědčení a postoje, se kterými
dramaturg vykonává svou práci. Mezi vnější faktory řadíme obecně stav české
kinodistribuce, dramaturgické podmínky v rámci digitalizace, znalost a práce s publikem a
pozice kina v kulturním prostoru města. Mezi vnější faktory by dále mohly patřit pozice/
role dramaturga v konkrétním kině, právní forma kina nebo technické vybavení kina.81 Na
základě analýzy rozhovorů s vybranými kinaři se však ukázalo, že tyto faktory znamenají
pro dramaturga soubor předem daných předpokladů, které sice mají vliv na tvorbu
programu v jejich kině, ale které jsou snadno definovatelné, počitatelné a neproměňují se v
čase. Dramaturg s nimi pracuje jako s prostředky, které má k dispozici (u technického
vybavení) nebo jako s limity svého působení (právní forma). Z tohoto důvodu nijak
zásadně nezasahovala tato témata do výsledků analýzy. Pro práci stěžejní se naopak
ukázaly vnější faktory, které nejsou snadno definovatelné a neustále se proměňují.
Kvalitativní výzkum se soustředí tedy právě na tento typ problémů.
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4.4

Tvorba programu a role dokumentárních filmů
Plánování programu je činnost, která byla součástí provozu kin vždycky, ale teprve

s nástupem digitalizace dostali vedoucí jednosálových kin možnost sestavovat program na
základě vlastních preferencí z poměrně široké nabídky. Do té doby, pokud kino nebylo
v prvním distribučním okruhu, byl program závislý spíše na časovém harmonogramu
jednotlivých kopií, které putovaly hierarchií kin.
PK: „Dřív nám dobu promítání určoval distributor podle zařazení do toho systému,
kdy nám ten kotouč přijde. Když jsme chtěli konkrétní film, oni nám řekli: ‚Ano, budete ho
hrát 20. června, protože 18. vám ho pošlou z Třebechovic.‘“
Po odpadnutí problému s omezenou disponibilitou filmových kopií se pro
dotazované kinaře staly hlavním tématem premiéry, které až na výjimky, jsou v této době
dostupné i pro malá kina od prvního promítacího dne. 82 Dva dotazovaní tuto změnu uvedli
hned na prvním místě v odpovědi na otázku, jak digitalizace změnila jejich práci kinaře.
Společně s možností projekcí ve 3D to respondenti potvrzují jako dva nejčastěji uváděné
přínosy digitalizovaným kinům. V odpovědích na dotaz související s digitalizací ale
dotazovaní rozvádějí, jaké všechny možnosti uvádění najednou musí zvážit.
PK: “I to programování je jiné. Je to víc o zvažování, který film dát v premiéře, se
kterým stačí počkat deset dní, nebo naopak nějaký u kterého není dobrý počkat. Nebo
kolikrát který film zopakovat.“
Mezi nejčastěji zmiňované žánry, typy filmů nebo kategorie jmenované
respondenty spadaly animované filmy, dětské filmy a „trháky.“ Motivací kinařů
k umisťování těchto typů filmů je pohled na kino jako ekonomický subjekt, od kterého
provozovatel – konkrétní městský úřad – očekává určitou výši příjmů pro rozpočet
organizace. A tento požadavek bývá naplňován především skrze filmy s očekávatelně
vysokou návštěvností, tudíž vysokými tržbami.
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PK: „Já se na začátku roku uvážu k tomu, že musím naplnit kolonku příjmů, ale ve
skutečnosti já nevím, jestli je naplním. Musím se o to snažit právě i výběrem filmů, četností
předpokládaných úspěšných filmů. Musím se snažit, aby lidi přišli.“
PŠ: „Pokud lidi chodí a návštěvnost neklesá dramaticky, tak se snažím a ty filmy
beru. […] Málo platný, chtěj z nás mít trošičku mašinu na peníze, nutí nás k tomu a my se
podle toho musíme chovat. Ale párkrát v roce se mi tam podaří „propašovat“ film, u
kterého vím, že přijdou 4 lidi.“
OŠ: „Já vždycky říkám, že sestra dramaturgie je ekonomika. Takže nezakrývám, že
to kritérium při dramaturgii je, aby se splnil rozpočet. Ale zároveň jsem vystudovaný
v oboru, tak vím, že je důležitý, aby si v tom programu našli něco i ti náročnější diváci. To
znamená, je potřeba to vždycky nějak namíchat.“
Jak zmiňují dva výše uvedení respondenti, kromě potenciálně ekonomicky
rentabilních snímků se snaží do programu řadit i tituly, které nemají předem zaručenou
návštěvnost. V případě vybraných kin dramaturgové jmenovitě zmiňují artové filmy nebo
alternativní obsah. Kino v Dobrušce má pro artové filmy vyhrazené středy a čtvrtky. Kino
v Semilech pak tyto filmy uvádí v rámci filmového klubu a alternativní obsah v podobě
přímých přenosů hudebních představení. Pouze Petr Kruliš z Nového Bydžova popisoval
tendence těmto ekonomicky neperspektivním titulům se vyhýbat a jako ukazatel úspěchu
označil návštěvnost, protože chybí nějaká přímá reakce diváků.
PK: „Dramata, psychologický, životopisný, dokumenty, to jsou žánry, které se mi
neosvědčily. Takže těm se snažím moc prostoru nedávat. Je to škoda, protože často jsou to
dobré věci a sám bych je rád viděl. Ale pokud už dopředu vím, že návštěvnost by byla
nulová, tak je do programu radši nezařazuju.“
T: Co je pro vás ukazatelem úspěchu programu nebo filmu?
PK: „Pokud se na to člověk dívá očima čísel a excelových tabulek, tak je to
samozřejmě návštěvnost. U divadelních představení je to trošku jinak, protože tím
potleskem a ohlasem člověk vidí, jak lidi reagují, jestli se jim to líbilo, nebo nelíbilo. U
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filmu je to trochu jiný, ty lidi se zvednou, většinou se netleská, odejdou a teprve z nějakých
pozdějších reakcí v šatně nebo druhý den ve městě člověk teprve pozná, jestli lidi byli
spokojený.“
Všechna ze zkoumaných kin by dle rozdělení Aleše Danielise byla vnímaná jako
„všekina“, která se ve svém programu nesoustředí na konkrétní cílovou skupinu, ale snaží
se oslovit celé spektrum diváků.83 Na přímou otázku, jestli dotazovaní mají přehled o
diváckých skupinách, které navštěvují jejich kino a které jsou pro ně nejdůležitější, ve
dvou případech dramaturgové uvedli, že předem s nimi nijak zvlášť nepracují a že záleží
více na konkrétním titulu, podle kterého jsou schopni určit, jaké publikum na něj nejspíš
přijde. Pouze v případě semilského kina Ondřej Šír uvedl, že se zaměřuje na diváky mladší
generace: „Soustředím se na mladé publikum, toho starého si vážím, protože ty už jsou
naučení, ale ty mladý je teprve třeba do toho kina naučit chodit. Upevnit kino jako sociální
prostor.“ S tímto přístupem zároveň souvisí i členství kina v síti Europa Cinemas, které
zavazuje své účastníky i mj. k většímu zaměření na mladé publikum.84
I když dramaturgové ne vždy pracují s programem pro konkrétní cílovou skupinu,
na základě analýzy programu za rok 2014 a první půlky roku 2015 v programu nalezneme
různé cykly, které jsou zaměřené na specifické divácké skupiny. V Novém Bydžově je
takovým cyklem Noční kino (promítání hororů a thrillerů pro mladé diváky) nebo Bio
Senior (projekce se sníženým vstupným pro seniory). V Dobrušce bychom nalezli
každoroční uvedení projekcí v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových filmů nebo
specifický formát nazvaný Jukebox, kdy diváci hlasují, jaký film by si přáli uvést v kině.
V Semilech bychom pravidelných cyklů nalezli více, například: filmový klub (uvádění
filmů v tematických blocích, spolupráce s místním gymnáziem), Kino dětem (krátké nebo
dětské filmy, po kterých následuje dílna pro děti) nebo opět Bio senior. Mezi netradiční
filmové cykly se v programu objevuje například festival Fokus (multižánrový festival
spojující hudební vystoupení, přednášky a filmové projekce) nebo Levné léto v kině
(středeční projekce pro děti s rodiči).

83

Aleš Danielis. Česká filmová distribuce po roce 1989, Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 83.

84

Své zaměření iniciativa uvádí jako: „Cílem je zprostředkovat provozní a finanční podporu těm kinům,

které se zaváží promítat určitý počet evropských (ale ne národních) filmů a které nabídnou akce a iniciativy
stejně

jako

propagační

aktivity

zaměřené

na

mladé

publikum.“

Europa

Cinemas

[online].

<https://www.europa-cinemas.org/en/Network/About-Europa-Cinemas>. [cit. 07-30-2015].

39

Všichni dotazovaní hovoří o dramaturgii ve svém kině s větším, či menším
důrazem na ekonomické ukazatele. Pouze Ondřej Šír ale k programu svého kina přistupuje
s konkrétním dramaturgickým záměrem. Svůj přístup reflektuje a nazývá jej „pilířová
dramaturgie“. Ta je podle jeho slov založena na práci s jednotlivými cílovými skupinami
v daném kině. Tento přístup vychází z filozofie sítě Europa Cinemas a v akademickém
prostředí podobné názory zastupují Laurent Creton nebo Ian Christie 85. Publikum je
tvořeno několika diváckými skupinami, se kterými dramaturg musí pracovat, protože
nemůže navrhnout takový program, na který by přišlo celé spektrum těchto diváků.
Způsob, jak přesvědčit co nejvíce diváků z tohoto spektra, aby se do kina pravidelně
vraceli, je uvádět pro určitou cílovou skupinu pravidelný program.
OŠ: „Tento model vám zaručí, že pokud najdete takovou skupinu, která se vám
bude do kina opakovaně vracet, tak je to strašná výhoda, protože vy ji máte jistou. Můžete
na ní stavět a to jsou právě ty pilíře. Pokud máte jistou cílovku na něco, tak můžete rozvíjet
tu dramaturgii nějakým konkrétním směrem. A přesně víte, který film tomu publiku prodáte
a který ne.“
Pozice dokumentárních filmů ve vybraných kinech byla již předem určená
nastavenými kritérii výběru. U jednotlivých kin bylo proto možné očekávat, že dokumenty
do svého programu zařazují. Otázka zněla, jakým způsobem k nim přistupují. Předtím, než
bylo téma rozhovoru zaměřeno na dokumentární filmy, zmínil se o nich pouze Petr Kruliš,
který je jmenoval mezi filmy, jež se snaží uvádět v omezeném množství z důvodu
diváckého nezájmu. V ostatních případech nebyly dokumentární filmy zmiňovány, ani
jinak spojovány s proměnou dramaturgie po nástupu digitalizace.

4.5

Analýza programu kina v Novém Bydžově
Stanovená kritéria pro výběr vhodných kin měla pomoci vybrat kina

s předpokladem, že věnují dokumentární tvorbě ve svém programu více prostoru.
Vzhledem k tomu, že u většiny kin v širším výběru nebyl na jejich webových stránkách
k dispozici starší program, nebylo možné předem určit, zda se kino opravdu věnuje tomuto
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typu filmů. Rizikem této metody proto byla možná situace, že kino sice uvedlo určitý počet
nejnavštěvovanějších dokumentů, ale ve výsledku o mnoho víc dokumentárních filmů
neuvedlo. To je případ kina v Novém Bydžově, které ve svém programu dokumentárním
filmům příliš prostoru nevěnuje. I přes tuto zjištěnou skutečnost jsem se rozhodl kino ve
výběru ponechat s cílem zjistit, proč kino naopak více dokumentů neuvádí.
Kino v Novém Bydžově uvedlo v roce 2014 celkem osm dokumentárních filmů,
které byly čerpány z aktuální distribuční nabídky.86 Uvádění dokumentů nebyl vyhrazen
žádný pravidelný promítací čas a, až na jednu výjimku, nebyly dokumentární filmy
uvedeny v rámci žádného cyklu.87 Celkem čtyři filmy byly ještě téhož roku reprízovány.
Dle slov Petra Kruliše probíhá plánování programu jednou měsíčně, nejvíce prostoru
z hlediska četnosti zařazení do programu dostal film STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA,
který byl naprogramován v září 2014 na dvě projekce.88 Dva promítací časy přiřazené
tomuto filmu nasvědčují, že dramaturg očekával úspěch tohoto titulu. Petr Kruliš
v průběhu rozhovoru jmenoval tento film jako ten, který se divákům líbil. A dle statistik
byl zároveň nejnavštěvovanějším dokumentárním filmem za rok 2014 v Jiráskově divadle.
Mezi dalšími tituly, které byly zopakované v následujících měsících, se vyskytly snímky
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA a dokudrama ZTRACEN 45.
Kromě hudebního hraného dokumentu NICK CAVE: 20 000

DNÍ NA

ZEMI se

v programu kina objevily pouze české dokumenty, které navíc všechny figurovaly
v žebříčku deset nejnavštěvovanějších dokumentárních filmů za rok 2014. V jejich výběru
se Petr Kruliš podle svého vlastního vyjádření se soustředil na dokumentární portréty
veřejně známých osobností. To potvrzují tituly jako OLGA, MAGICKÝ

HLAS REBELKY,

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA nebo ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA.
PK: „Musí to být něco, o čem jsem přesvědčený, že ty lidi osloví. Hráli jsme
například film o Věře Čáslavské, o Olze Havlové nebo o Václavu Havlovi. Ale ta nabídka
dokumentů je mnohem širší, než tady uvádíme. Když jsem zkoušel dávat těch dokumentů
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víc, tak ta divácká odezva nebyla. Proto od té doby není třeba ani každý měsíc jeden. To
spíš jeden dokument za dva měsíce.“

4.6

Analýza programu kina v Dobrušce
Kino 70 v Dobrušce uvádí ve svém programu dokumentární filmy ve větším počtu,

než je tomu v Novém Bydžově.89 Ale ani zde není pravidlem, že by promítali alespoň
jeden dokument měsíčně. V roce 2014 ve třech měsících program nezahrnoval žádný
dokument, ve zbylých měsících kino odehrálo celkem 16 dokumentů.90 Zaměstnanci kina
během letních měsíců provozují i letní kino, které je na provoz úzce napojeno. Filmy pod
hlavičkou kina zajišťuje vedoucí kulturního domu a důležitým kritériem pro výběr do
programu je předchozí divácký úspěch při promítání v Kině 70. V roce 2014 bylo během
měsíce července a srpna v letním kině uvedeno šest dokumentárních filmů.
Všechny dokumentární filmy byly uvedené z aktuální distribuční nabídky, převážně
se jednalo o české (popř. slovenské) produkce, jen pět titulů bylo zahraniční produkce.
Žádný z uvedených dokumentárních snímků nebyl v programu naplánován vícekrát
v měsíci. Celkově k reprízování nějakého titulu došlo pouze ve dvou případech,
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA byl uveden celkově dvakrát a MAGICKÝ HLAS REBELKY
třikrát. Nikdy ale v tom samém měsíci. Opětovnému uvedení se pak dostalo dalším dvěma
snímkům v letním kině, kde byl uveden film OLGA a opět TRABANTEM
SVĚTA.

AŽ NA KONEC

Specifikem letního kina bylo uvádění hudebních dokumentárních filmů. Z celkové

nabídky byly do programu zařazeny čtyři dokumenty se zaměřením na slavné hudebníky
(The Doors, The Rolling Stones, Jimi Hendrix) nebo hudební žánr (hip-hop).91 Tři hudební
dokumenty se v rámci letního kina dočkaly i reprízování.
Relativně velký počet uvedených dokumentů v programu nebyl promítán v rámci
žádného cyklu, ani s žádným doprovodným programem. Většina dokumentů byla uvedena
mimo hlavní promítací dny, za které dramaturg Pavel Štěpán považuje pátek, sobotu a
89

Analýza byla provedena na základě měsíčních programových letáků kina za celý rok 2014, které poskytl

dramaturg kina Pavel Štěpán.
90
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neděli. Výjimku tvořilo několik titulů, mezi nimiž se objevila SHOW! režiséra Bohdana
Bláhovce, která byla promítána v sobotu; slovenský dokument ARCIBISKUP BEZÁK
ZBOHOM, promítaný rovněž v sobotu; a v pátečních promítacích časech se objevily
dokumenty NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI a třetí repríza českého dokumentu MAGICKÝ
HLAS REBELKY.

Za pozornost mezi výběrem titulů stojí několik dokumentů s náboženskou

tematikou. Podle slov Pavla Štěpána tato volba souvisí se zájmem specifické cílové
skupiny, která navštěvuje kino.
PŠ: „Když něco takového zajímavého je, jako teď byla Mallory, tak se snažím ten
dokument do hracího profilu vsadit z důvodu pestrosti programu. […] Samozřejmě, že jsou
lidi, který to nezajímá vůbec. A vím to, že tam nebude 80 lidí. Ale je tady skupina lidí
v Dobrušce, pak je skupina lidí v Náchodě, který zase zajímá něco jinýho z těch
dokumentů. Nebo tady mám velikou skupinu církve bratrské. Čas od času se objeví něco o
výstupu na nějakou horu, posledně to bylo o nějakém děkanovi, tak jsem to vzal a nabídl
jsem jim to a skutečně přišli. Takže je to potom už jen na vás, jak znáte ty lidi, jak máte ty
diváky přečtený v tom regionu nebo v tom městečku.“
I v Dobrušce mezi tématy zařazených dokumentů do programu převažují filmy
zaměřující svou pozornost na známou osobnost. Dále mezi oblíbená témata řadí Pavel
Štěpán i cestovatelské dokumenty. Kino pravidelně pořádá cestovatelské besedy a
s cestovatelskou tematikou lze spojovat i nabídku Mezinárodního festivalu outdoorových
filmů, který se v kině koná každoročně na konci listopadu.
4.7

Analýza programu v Semilech
Dokumentární film dostává prostor v kině Jitřenka v Semilech nejvíce ze všech

srovnávaných kin.92 Krom prázdninového provozu, kdy se v červenci nepromítal dokument
žádný, uvedlo v roce 2014 kino celkem 19 dokumentárních snímků. Převážně se jednalo o
filmy z aktuální distribuční nabídky, ale v programu se objevily i starší filmy a jeden
dokument byl uveden úplně mimo distribuční nabídku. Uvedení filmů mimo aktuální
distribuční nabídku bylo spojené s nějakým pravidelným cyklem nebo s tematicky
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dramaturg kina Ondřej Šír.
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zaměřeným programem. V programu převažují české (popř. slovenské) dokumentární
filmy, zahraniční produkce byla uvedena pouze v pěti případech.
Dramaturg Ondřej Šír se snaží dokumentární snímky uvádět v rámci filmového
klubu, který pro něj představuje způsob, jak filmy k divákům dostávat pravidelně. „My
vlastně neumíme ty dokumenty dobře uvádět, protože jen tak je někam bouchnout, to
nemusí dopadnout dobře. To jsme zkoušeli dát do víkendového času Evangelium podle
Brabence a přišli čtyři lidi. Takže ten dokument potřebuje mít nějaký svůj pravidelný
cyklus.“ Mimo filmový klub kino uvádí dokumenty, které považuje za komerčnější. Mezi
těmito filmy bychom našli tituly jako OLGA, MAGICKÝ
dokument POSLEDNÍ

VRCHOL.

HLAS REBELKY

nebo španělský

Některé z filmů promítaných mimo filmový klub byly do

programu zařazeny i do víkendových promítacích časů (včetně pátku) jako např.:
TRABANTEM
20 000

AŽ NA KONEC SVĚTA,

DNÍ NA

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA nebo NICK CAVE:

ZEMI. V jednom případě byl uveden slovenský koprodukční dokument

SAMETOVÍ TERORISTÉ, který přijela představit i delegace tvůrců.
Mezi promítanými dokumenty se neobjevil ani jeden, který by byl do programu
zařazen vícekrát v měsíci. Jedinými filmy, které se dočkaly reprízy, byly: TRABANTEM AŽ
NA KONEC SVĚTA,

MAGICKÝ HLAS REBELKY a STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA, které bylo

uvedeno dokonce třikrát, z toho jednou v cyklu Bio senior.
Dokumenty staršího data výroby, které zrovna nebyly vybrány z aktuální
distribuční nabídky, uvádělo semilské kino v rámci konkrétního pravidelného cyklu nebo
naopak jednorázového tematického programu. V rámci filmového klubu tak byl uveden
britský dokument MUŽ

NA LANĚ

z roku 2008. Dalším filmem starší výroby byl OBČAN

HAVEL z roku 2007, který kino uvedlo v rámci Vzpomínkového večera na Václava Havla
společně s novým dokumentem ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA. Mimo distribuční nabídku
spadal i televizní dokument Iva Bystřičana MÝCH POSLEDNÍCH 150 000 CIGARET, který byl
zařazen do filmového klubu společně s Bystřičanovým dalším filmem DÁL NIC.
Důležitým doprovodným programem projekcí dokumentů v Semilech bývají
diskuze po filmu, ke kterým se organizátoři snaží zvát tvůrce nebo další hosty. Mezi
jednotlivými dokumenty lze těžko vypozorovat nějaká spojovací tematická linie. Podle
slov dramaturga Ondřeje Šíra dokumentární film přináší do kina „lifestylový“ prvek a
filmy by měly vyvolat diskuzi nad tématy, které se týkají určité divácké skupiny nebo celé
společnosti.

44

OŠ: „Divák neprojevuje zájem o dokument jako takový, ale o ty témata, který
dokument ukazuje. A tam záleží na tom, jakým tématem se zabýváme. Generace singles
nebo Rok konopí jasně oslovovalo mladý lidi. Pak jsou témata, který jsou tabuizovaný
v celý společnosti a představují určitou senzaci.“

4.8

Přístup k divákovi dokumentů
Jak vyplynulo ze srovnání vzorku oslovených kin, liší se u nich přístup

k potenciálním divákům dokumentárních filmů i k dokumentům samotným. V obecné
rovině hraje roli, jak dramaturg přistupuje k tvorbě programu, jak silně do něj promítá
požadavky očekávaných tržeb, jestli se řídí svými zkušenostmi a znalostmi svých diváků,
nebo jestli se řídí svými osobními preferencemi.
Kino v Novém Bydžově, pro které bylo velmi důležité kritérium návštěvnosti,
zařadilo do svého programu dokumentárních filmů méně, přičemž nejnavštěvovanější
tituly

ještě

reprízovalo.

Nabídka

tohoto

kina

kopírovala

zároveň

tabulku

nejnavštěvovanějších dokumentů za daný rok. Řazení dokumentárních titulů do programu
neprobíhalo v žádných pravidelných cyklech nebo tématech, proto orientace diváka
v tomto typu produkce byla komplikovaná. Dramaturg kina vidí diváky, které zajímají
dokumentární filmy jako „mladší, vzdělanější lidi s kulturním rozhledem. Lidé, kteří se
zajímají o své okolí a kulturu obecně.“ Hlavní motiv, který rozhoduje pro umístění
dokumentu do programu kina v Novém Bydžově je, aby film zaujal průměrného diváka.
Častým tématem uváděných filmů byl biografický pohled na známou osobnost.
Kino v Dobrušce svým divákům nabízí tvorbu pro náročnějšího diváka pravidelně
ve dnech mimo hlavní promítací časy, za které dramaturg kina považuje páteční a
víkendové projekce. Mezi těmito tituly se v nepravidelném intervalu objevují i
dokumentární filmy, které se Pavel Štěpán snaží vybírat podle zájmu určitých typů diváka.
Specifickými diváckými skupinami jsou návštěvníci z různých okolních měst, diváci, které
zajímají filmy s cestopisnou tematikou a dále skupina navázaná na místní náboženské
společenství. Diváky dokumentárních filmů dramaturg specifikuje jako omezenou
množinu lidí, která se nemůže rozšířit pouhým umístěním dokumentu do hlavního
promítacího času. „Nemůžete si myslet, že když to dáte v sobotu večer, že vám na dokument
přijde 300 lidí. Že by ten den tomu pomoh tak, že by to převýšilo tu návštěvnost, která by
byla ve středu.“ Zároveň jako hlavní motiv diváka dokumentu uvádí jeho vlastní zájem,
který ho přesvědčí k návštěvě kina i mimo hlavní promítací časy. Zájem diváka má podle
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dramaturga i pozitivní vliv na samotné hodnocení dokumentárního filmu, který tak
eliminuje potenciální zklamání z konkrétního titulu. „Lidi už jsou připravený, na co jdou.
To bych řekl, že nejvíc vědí, o čem je řeč. Když na ten dokument jdou, tak tam ta
spokojenost je a nedochází tam ke zklamání. U některých hraných filmů, tam se to stává.
Dokument podle mě tímto ohrožený není.“ Na základě reprízovaných titulů v Dobrušce lze
za divácky atraktivní filmy považovat opět biografické dokumenty (MAGICKÝ
REBELKY,

OLGA) nebo populárně cestopisné snímky (TRABANTEM

HLAS

AŽ NA KONEC SVĚTA).

V letním kině lze za divácky vděčné filmy považovat i hudební dokumenty. Jiné rozlišení
mezi uváděnými dokumentárními filmy nelze vysledovat.
Kino v Semilech uvádí dokumentární snímky nejčastěji v průběhu pracovního
týdne. Projekce jsou programovány bez zařazení do nějakého cyklu nebo jsou pak uvedeny
v rámci filmového klubu nebo jednorázové tematické akce (Vzpomínkový večer na
Václava Havla). Ve víkendových časech byly promítány dokumenty výjimečně, a když už
se tak stalo, jednalo se o divácky atraktivní tituly, které byly i reprízovány (opět se jedná o
dokument TRABANTEM

AŽ NA KONEC SVĚTA

nebo STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA).

Dramaturg Ondřej Šír u dokumentu zdůrazňuje potřebu pravidelnosti, kterou v Semilech
naplňuje filmový klub, jehož jedním z témat je právě dokumentární film, který se
organizátoři snaží uvádět jednou měsíčně. Tato pravidelnost a zároveň součást filmového
klubu má podle dramaturga výhodu i v propagaci tohoto typu filmů.
„My to zacyklíme tou pravidelností a ty lidi si už na to zvyknou. Je to součástí toho
filmového klubu, který je navázaný na školu, takže se to stává tématem výuky. Je to zároveň
prostor pro mediální výchovu. A je to propagovaný osobnostně. Není to o tom, že
vytiskneme miliony plakátů a rozházíme je po celém městě. Jsou dva stěžejní učitelé, který
mají velkou oblibu a poměrně dobrou autoritu u studentů, kteří to těm studentům vysvětlí,
že tam prostě musí přijít.“
Konkrétní tituly dramaturg do programu nevybírá podle předem daného zájmu
diváků, ale podle míry kontroverze určitého tématu. Takto kontroverzní titul je většinou
doplněn diskuzí, která má za cíl diváky provokovat. „Snažíme se jít po těch kontroverzních
tématech. Tvrdě do těch míst, o kterých se moc nemluví. A ještě si třeba pozveme
odborníka, […] někoho, kdo s jistotou bude reprezentovat opačný postoj, než mají diváci.“
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5 Závěr
Digitalizace filmové distribuce jako takové již proběhla, je pouze otázkou krátkého
času, kdy budou v České republice plně digitalizována všechna stálá kina, jako je tomu
v západních nebo severních zemích Evropy.93 Dopad této technologické změny na praxi
distributorů a kinařů se ale bude projevovat i nadále s tím, jak se bude vyvíjet naše divácká
zkušenost ovlivněná množstvím cest, kterými se k nám dostává audiovizuální obsah. Cílem
této práce bylo zachytit alespoň část změn, které s sebou tato technologická novinka
přinesla.
V první části bylo ukázáno, jak se stále více prolínají jednotlivé části distribučního
řetězce. Ve stejné míře již nefunguje cyklus, ve kterém se postupně uvolňoval film do kin,
následně na DVD, poté až do televize. Jednotlivé fáze byly spojené s jiným druhem
fyzických nosičů, které jsou v současné době na všech úrovních digitální, a tím jejich
transfer vyžaduje minimální náklady. S prolínáním jednotlivých fází se ztratila exkluzivita,
kterou dříve definovalo uvedení v kinech. Starší ale stále aktuální titul byl uváděn na DVD,
zatímco film s nejmenší potenciálem byl následně uveden v televizním vysílání. Dnes
exkluzivita vyprchává a ztrácí se velmi rychle po prvním uvedení. Proměňující se způsob
distribuce a rychlost, s jakou se audiovizuální obsahy šíří, zmiňuje i Peter Jäger, zástupce
světové sales agentury Autlook. „První veřejná projekce je pro film velká událost, kterou
je třeba dobře promyslet. Většina sales agentů se nebude o váš film vůbec zajímat, pokud
už byl někde promítán.“94
I když ohniskem zájmu této práce byla především veřejná filmová kinodistribuce,
právě kvůli výše uvedeným proměnám se i toto vymezení ukázalo jako těžko oddělitelné
od alternativní a domácí distribuce. Divácké módy jsou sice odlišné, ale z hlediska obsahu
dochází k jejich prolnutím. Příkladem může být uvádění filmů zároveň na festivalech, VoD
nebo naopak uvádění televizního obsahu na filmových festivalech.
Jak se ukázalo v další části zaměřené na historický vývoj distribuce, dokumentární
filmy byly mezi prvními, jejichž distributoři zkoušeli nové formy distribuce související
93
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s proměnou technologie k digitálnímu šíření. Vůbec první tituly uvedené v ČR na DVD za
účelem alternativní distribuce do kin byly v roce 2004 dva české dokumentární filmy.
Následný rozvoj e-cinema a D-cinema pilotovaly rovněž dokumentární tituly. S rozvojem
digitalizace se nově objevují iniciativy, které distribuují filmy i mimo klasickou síť kin, a
hned dvě z nich (Kinedok, Promítej i ty!) jsou zaměřené výhradně na dokumentární film.
V oblasti VoD dochází v České republice k velkému rozmachu. V roce 2016 na
tuzemském trhu působí třináct VoD platforem.95 V této přechodné době, kdy ještě relativně
stále velký počet kin není digitalizován a spoléhá buď na projekce e-cinema nebo z 35mm
kopií, by bylo vhodné zaměřit další výzkum právě na tyto alternativní formy distribuce.
Jak ukázala případová studie, pozice dramaturgů kin ve středně velkých městech je
sice obtížná, i přesto lze vytvářet různorodý program. Digitalizace ovšem byla spojená
s velkými náklady na modernizaci, proto jsou provozovatelé kin městy kontrolováni
v plánování a dodržování výnosů. Tím, že dramaturg v těchto městech musí zodpovídat
rovněž za ekonomickou prosperitu kina, je při tvorbě programu nepřímo tlačen právě
těmito ukazateli. Uvedení filmového trháku nabízí okamžitý výsledek v podobě vysoké
návštěvnosti a s tím souvisejícími příjmy, zatímco uvedení méně komerčního filmu takový
instantní výsledek nepřináší. Kinařům chybí od diváků alternativní tvorby často odezva,
prostor pro sdílení zážitku. Účinnou formou odezvy se u dokumentárních filmů naopak
ukázala být diskuze po zhlédnutí filmu, která může rozvíjet a konfrontovat myšlenky
sdělované filmem. Tento přístup má ale samozřejmě svá úskalí v podobě finanční a
organizační náročnosti.
V souvislosti s digitalizací jsou si kinaři vědomi rozšíření o premiérové tituly a
nový formát 3D, ale větší pestrost nebo rozšíření distribuční nabídky o nové žánry filmů
přímo nevnímají. S nově nabytými možnostmi dramaturgie se snaží pracovat s diváky a
diváckými skupinami spíše intuitivně. Dokážou odhadnout, jaký titul by mohl oslovit, jaký
typ diváků, ale již nevytvářejí pro tyto cílové skupiny pravidelné příležitosti ke sledování
podobného obsahu. Jednou z možností, jak pracovat s cílovými skupinami v rámci
multižánrového kina, představuje tzv. pilířová dramaturgie, kterou využívá jedno ze
zkoumaných kin a které zároveň vychází z myšlenek evropského sdružení Europa
Cinemas. Tato dramaturgie spoléhá na několik typů diváckých komunit, které se kolem
kina vytvoří a v rámci těchto pilířů pak programuje filmové tituly. Zájmy a záliby lidí mají
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tendenci se shlukovat, a jakmile se stanou filmy v jedné sociální skupině populární, i
podobné tituly se stávají pro tyto diváky více atraktivními.96 Různé divácké skupiny
mohou sdílet své zážitky s podobně laděnými diváky a zároveň do kina vnášet
programovou rozmanitost a následně i finanční stabilitu pro provozovatele.
Lze předpokládat, že jedním z podstatných důsledků digitalizace, bude požadavek
na detailnější znalost rozličných diváckých skupin. Možnosti distribuce se sice mohou stát
neomezené, ale aby se diváci v množství digitálního obsahu zorientovali, budou muset být
vedeni buď dobrým marketingem, nebo přimknutím ke skupině diváků s podobným
vkusem.

96

Virginia Crisp. Film distribution in the digital age: pirates and professionals. London: Palgrave

Macmillan, 2015, s. 173.

49

6 Seznam použité literatury:
ACLAND, Charles R. Screen Traffic: Movies, Multiplexes, and Global Culture. Durham:
Duke University Press, 2003. 352 s. ISBN 08-223-3163-2.

AUSTIN, Thomas. Hollywood, Hype and Audiences: Selling and Watching Popular Film
in the 1990’s. Manchester: University Press, 2002. 257 s.

BOSMA, Peter a kol. DiGiTalk: ideas, experiences and figures on digital cinema from
DigiTraining Plus 2015, Prague and Bratislava, 26th - 30th august 2015, Milano: MEDIA
Salles, 2015. 63 s. ISBN 9788890516658.

CHERCHI USAI, Paolo. The death of cinema: history, cultural memory and the digital
dark age. English ed. 1st publ. London: BFI Publishing, 2001. 134 s. ISBN 0-85170-837-4.

CRISP, Virginia. Film distribution in the digital age: pirates and professionals. London:
Palgrave Macmillan, 2015, cit na s. 1.
DRAKE, Philip. Distribution and Marketing in Contemporary Hollywood’ in Paul
McDonald and Janet Wasco (eds), The Contemporary Hollywood Film Industry. London:
BFI, 2008. s. 63-82.
EPSTEIN, Edward Jay. Ekonomika Hollywoodu: skrytá finanční realita v pozadí filmů. 1.
vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 209 s. ISBN 978-80-204-2753-3.

GOMERY, Douglas, ALLEN, Robert C. Film history: theory and practice. 1st ed.
Boston : McGraw-Hill , 1993. 276 s. ISBN 0-07-554871-2.

GOMERY, Douglas. Shared Pleasures: a History of Movie Presentation in the United
States. Madison: University of Wisconsin Press, 1992. 381 s. ISBN 02-991-3214-5.

GRANT, Peter S., WOOD Chris. Blockbusters and Trade Wars: Popular Culture in a
Globalized World. Vancouver: Douglas & McIntyre 2004. 464 s.
50

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál,
2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2.

HESMONDHALGH, David. The cultural industries. 3rd ed. London: SAGE, 2013. xvi,
456 s. ISBN 978-1-4462-0926-4.

CHRISTIE, Ian, ed. Audiences: defining and researching screen entertainment reception.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012, 332 s. ISBN 978-90-8964-362-9.
IORDANOVA, Dita. The Rise of the Fringe: Global Cinema’s Long Tail. In: D.
Iordanova, ed. Cinema at the Periphery. Detroit: Wayne State University Press, s. 24.

JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York:
New York University Press, 2008. xi, 353 s. ISBN 978-0-8147-4295-2.

KELLNER, Douglas. Media culture: cultural studies, identity and politics between the
modern and the postmodern. Reprint 2003. London: Routledge, ©1995. ix, 357 s. ISBN 0415-10569-2.

KLINGER, Barbara. Beyond the multiplex: cinema, new technologies, and the home.
Berkeley: University of California Press, ©2006. xii, 310 s. ISBN 0-520-24586-5.

KNIGHT, Julia. Reaching audiences: distribution and promotion of alternative moving
image [online]. Bristol, U.K.: Intellect, 2011 [cit. 2016-07-12]. Dostupné z:
http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10520574.

NASH, Kate; HIGHT, Craig; SUMMERHAYES, Catherine. New Documentary Ecologies:
Emerging Platforms, Practices and Discourses. London: Palgrave Macmillan, 2014. 250 s.

SQUIRE, Jason. The Movie Business Book. 4th ed. Routlege: Focal Press, 2016. 625 s.
ISBN 978-1138656291.

51

SZCZEPANIK, Petr a kol. Studie vývoj českého hraného kinematografického díla.Praha:
Státní fond kinematografie, 2015. Dostupné též na WWW: <
http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/publikace/studie_vyvoj_hrany_final.pdf>
(cit. dat. 15. 7. 2016).
SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy: počátky zvukového filmu a česká mediální kultura
30. let. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 526 s. ISBN 978-80-7294-316-6.

VERHOEVEN, Deb. New Cinema History and the Computational Turn, Beyond Art,
Beyond Humanities, Beyond Technology: A New Creativity, 2012, 5 p. Proceedings of the
World Congress of Communication and the Arts Conference, University of
Minho,Portugal. Dostupné z: <
http://www.academia.edu/1514308/New_Cinema_History_and_the_Computational_Turn
>.

WILLIS, Holly. New digital cinema: reinventing the moving image. 1st pub. London:
Wallflower, 2005. 121 s. Short cuts series. ISBN 1-904764-25-8.

Akademické práce
APPELOVÁ, Barbora. Dramaturgie kina a její využívání v současném Brně, Brno:
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2013, 141 s. Vedoucí
diplomové práce Mgr. Viktor Pantůček
DVOŘÁKOVÁ Tereza. Alternativní distribuce umělecky hodnotných filmů v ČR. Praha:
Akademie múzických umění. Filmová a televizní fakulta. Katedra filmové a televizní
produkce, 2003, 92 s. Vedoucí diplomové práce Jan Jíra.
KVAŠOVÁ, Jana. Téma digitalizace v programech EU. Praha: Univerzita Karlova.
Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009, 53 s. Vedoucí
bakalářské práce PhDr. Jitka Hradilová

52

MAROUŠ, Miroslav. Vlivy digitalizace kinematografie v kontextu jednosálových kin.
Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy, 2014, 79 s.
Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marika Kupková
MOTTLOVÁ,

Michaela.

Osud

klasického

kina

v

současném

ekonomickém,

technologickém a sociálním prostoru. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta.
Ústav hudební vědy, 2012, 72 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Viktor Pantůček.
ŠÍR, Ondřej. Distribuční strategie, Olomouc: Univerzita Palackého. Filozofická fakulta.
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, 2010, 139 s. Vedoucí diplomové práce
Mgr. Luboš Ptáček, Ph. D.
ŠTĚRBA, Petr. Současné tendence v distribuci autorských dokumentárních filmů, Brno:
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav filmu a audiovizuální kultury, 2012, 67
s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucie Česálková Ph. D.
KINKALOVÁ, Barbora. Nové perspektivy distribuce dokumentárních filmů, Praha:
Akademie múzických umění. Filmová a televizní fakulta. Katedra produkce, 2010, 87 s.
Vedoucí diplomové práce Hana Rezková.
STUDENÁ, Ivana. Letní filmová škola. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta.
Ústav hudební vědy, 2010, 79 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Viktor Pantůček.

Odborná periodika
BECK, Ondřej. Sedm let standardu DCI v České republice. Pro-Digi, o.s. –
digitalnikino.cz [online]. [cit. 2016-05-23]. Dostupné z
<http://www.digitalnikino.cz/node/876>.
ČESÁLKOVÁ, Lucie. Digitálně, dřív, ale stejně hlavně mainstream, Cinepur, 19, 2012, č.
80, s. 17 – 20.
DANIELIS, Aleš. Česká filmová distribuce po roce 1989, Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 53 –
104.
53

DANIELIS, Aleš. Filmová distribuce pod vlivem politických a technologických změn,
Cinepur, 17, 2010, č. 70, s. 002 – 003.
DANIELIS, Aleš. Neoprávněné nářky: rok 2014 v české filmové distribuci, Cinepur, 21,
2015, č. 98, s. 13.
DANIELIS, Aleš. Rok 2012 v české filmové distribuci: rok kdy jsme pohřbili 35 mm film,
Cinepur, 20, 2013, č. 86, s. 10.
DANIELIS, Aleš. Rok 2013 v české filmové distribuci, Cinepur, 21, 2014, č. 92, s. 10.
DANIELIS, Aleš. Rok změny: česká filmová distribuce 2009, Cinepur, 17, 2010, č. 68, s.
13.
DANIELIS, Aleš. Svět filmu bez perforace, Iluminace, 25, 2013, č. 3, s. 89 – 101.
DANIELIS, Aleš; MARTINEK, Přemysl. Rok 2011 v české filmové distribuci, Cinepur,
19, 2012, č. 80, s. 15 – 16.
MARTINEK, Přemysl. Jsou filmové festivaly skutečně platnou distribuční platformou?,
Iluminace, 26, 2014, s. 49 – 64.
MARTINEK, Přemysl. Bitva o prostor, Cinepur, 21, 2014, č. 92, s. 17 – 18.
MARTINEK, Přemysl. Enter the Void: lament nad českou digitalizovanou kinematografií,
Cinepur, 19, 2012, č. 83, s. 76 – 81.
MARTINEK, Přemysl. Rok 2012 v české filmové distribuci: spolčení hlupců?, Cinepur,
20, 2013, č. 86, s. 11.
MARTINEK, Přemysl. Rok Avatara: distribuční rok 2009, Cinepur, 17, 2010, č. 68, s. 12.

54

MARTINEK, Přemysl. Zapomeňte na Jarmusche, jdeme na fotbal!, Cinepur, 17, 2010, č.
70, s. 006 – 009.
ŠILAROVÁ, Hana. Kinematografie online: VOD distribuce, uvádění a sledování filmů,
Cinepur, 21, 2015, č. 98, s. 52 – 55.
ŠÍR, Ondřej. Boj o přežití ve věku digitalizace, Cinepur, 19, 2012, č. 83, s. 71 – 75.
ŠÍR, Ondřej. Konkurence, nebo spolupráce?, Cinepur, 18, č. 76, 2011, č. 76, s. 14 – 16.
VETTER, Denis. Neviditelná proměna: kdo si všímá digitalizace, Cinepur, 19, 2012, č. 83,
s. 56 – 61.

www zdroje
Anifilm [online]. [cit. 2016-08-15]. <
http://www.anifilm.cz/cs/festival/aktuality/2015/ozveny-anifilmu-nabizi-ocenene-filmyvideoklipy-snimky-pro-deti-a-dalsi.html>.
Cinema Royal [online]. [cit. 2016-08-15]. < http://www.cinemaroyal.cz/>.
Česká protipirátská unie < http://www.cpufilm.cz/kdo_jsme.html >
Člověk v tísni, o.p.s – Promítej i ty! < https://www.promitejity.cz/>.
Film Distribution Artcam – Dělám kino < https://delamkino.com/>.
Institut dokumentárního filmu – kinedok.net <http://kinedok.net/?locale=cz>.

Prameny
Archiv webových stránek Ceny Pavla Kouteckého. <http://cenakoutecky.cz/archiv/2007>.
Český statistický úřad. Počet obyvatel v obcích k 1.1.2015.
<https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015>.

55

Databáze filmů – Bontonfilm. <http://www.bontonfilm.cz/tatinek.html>.
Databáze oceněných filmů – MFDF Jihlava. <http://www.dokumentfestival.cz/database/awards-winners/edition-2002%7Caward-0%7CcountryCZ?awardswinnersEdition=2002&awardswinnersAward=0&awardswinnersCountry=CZ&
databaseFormName=awardswinners>
Digitalizace kin v ČR. Praha: Ministerstvo kultury České republiky. Odbor médií a
audiovize, 2010, 24 s.

Febiofest. <http://archiv.febiofest.cz/10_archive/ >.

FITES. < http://fites.cz/akce-fitesu/trilobit-beroun/trilobit-beroun-historie/>.
KRULIŠ, Petr: 15. 7. 2015 (Nový Bydžov), v rozhovoru s autorem.
Národní filmový archiv. Filmové ročenky 1992 – 2005. Praha: 1993 – 2006.
Programové měsíční letáky Jiráskova divadla v Novém Bydžově, poskytnuté dramaturgem
Petrem Krulišem.
Programové měsíční letáky kina Jitřenka v Semilech, poskytnuté dramaturgem Ondřejem
Šírem.
Programové měsíční letáky Kina 70, poskytnuté dramaturgem Pavlem Štěpánem.
Přehled ocenění udělených ČFTA v roce 2008.
<http://www.filmovaakademie.cz/cz/2008/drz-itele-ceny-cfta>
SLADKÝ, Pavel, MFF Praha – Febiofest 2011, tisková zpráva, 9. 2. 2011, Febiofest,
Praha.
ŠÍR, Ondřej: 23. 7. 2015 (Praha), v rozhovoru s autorem.
56

ŠTĚPÁN, Pavel: 25. 7. 2015 (Dobruška), v rozhovoru s autorem.
Unie filmových distributorů. Historie celoročních výsledků filmového trhu ČR. Dostupné z:
<http://www.ufd.cz/files/article/54/porovnaniroku2015filmovytrh.xls>.
Unie filmových distributorů. Podíly multikin na trhu. Dostupné z: <
http://www.ufd.cz/files/article/52/podilymkina2015.xls>.
Unie filmových distributorů. Premiéry v českých kinech 2005. Dostupné z:
<http://www.ufd.cz/files/clanky/premiery2005.xls>.
Unie filmových distributorů. Premiéry v českých kinech od roku 2000. Dostupné z: <
http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky/premiery-v-ceskych-kinech>.
Unie filmových distributorů. Top 50 – roční výsledky. Dostupné z: <
http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky/top-50-rocni-vysledky >.
Unie filmových distributorů. Roční podíly distribučních společností (Market Share).
Dostupné z: < http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky/market-share-distributoru>.
Unie filmových distributorů. Počet kin v roce 2015. Interní databáze.
Unie filmových distributorů. Nejnavštěvovanější české dokumentární filmy roku 2014.
Interní databáze.

Citované filmy
…A BUDE HŮŘ (2007)
25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ VLNA (2010)
ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM (2014)
AVATAR (2009)
ČESKÁ RAPUBLIKA (2008)
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DÁL NIC (2013)
DRNOVICKÉ CARTENACCIO ANEB CESTA DO PRAVĚKU EKONOMICKÉ TRANSFORMACE (2010)
THE DOORS – WHEN YOU’RE STRANGE (2009)
GOTTLAND (2014)
HODINOVÝ MANŽEL (2014)
HRY PRACHU (2001)
JIMI HENDRIX (1973)
KATKA (2009)
KDO BUDE HLÍDAT HLÍDAČE? DALIBOR, ANEB KLÍČ K CHALOUPCE STRÝČKA TOMA. (2002)
MAGICKÝ HLAS REBELKY (2014)
MALLORY (2015)
MUŽ NA LANĚ (MAN ON WIRE, 2008)
MÝCH POSLEDNÍCH 150 000 CIGARET (2013)
NÁVŠTĚVA (2015)
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI (20,000 DAYS ON EARTH, 2014)
NONSTOP (1999)
OBČAN HAVEL (2008)
ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE (2014)
OLGA (2014)
PADESÁTKA (2015)
POSLEDNÍ VRCHOL (LA ÚLTIMA CIMA, 2010)
ROLLING STONES (2008)
SAMETOVÍ TERORISTÉ (2013)
SHOW! (2013)
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA (2014)
SVĚCENÍ JARA (2002)
TATÍNEK (2004)
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA (2014)
VÁŽNÁ ZNÁMOST (2015)
ZTRACEN 45 (2014)
ŽENY PRO MĚNY (2004)
ŽIVOT PODLE VÁCLAVA HAVLA (2014)
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Příloha 1. – Podíl prvních pěti distribučních společností na
tržbách za rok
Vytvořeno autorem práce srovnáním podílů distribučních společností a celkových tržeb
v daném časovém rozmezí. Výpis pěti nejúspěšnějších distribučních společností daného
roku lze nalézt v přehledu Unie filmových distributorů.97
Rok

Podíl na celkových tržbách daného roku

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

90,5 %
93,2 %
90,7 %
90,5 %
89,4 %
91,1 %
91,7 %
83,7 %
90,6 %
84,2 %
82,1 %

Zdroj: Unie filmových distributorů. Roční podíly distribučních společností. [online]. Dostupné
z: < http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky/market-share-distributoru>. [cit. 2016-06-27];
Unie filmových distributorů. Historie celoročních výsledků filmového trhu ČR. [online].
Dostupné z: <http://www.ufd.cz/files/article/54/porovnaniroku2015filmovytrh.xls>. [cit. 201606-27].

97

Unie filmových distributorů. Roční podíly distribučních společností. [online]. [cit. 2016-06-27]. Dostupné

z: < http://www.ufd.cz/prehledy-statistiky/market-share-distributoru>.
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Příloha 2. – Přehled českých dokumentárních filmů uvedených do
kin od roku 1992 do roku 2005

Název
Kamenolom Boží
Mír jejich duši
Pátrání po Ester
Zdroj
Český sen
Jan Kaplický: Profil
Jan 69
Ničeho nelituji
Popis jednoho zápasu
Tatínek
Ženy pro měny
Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb
Klíč k Chaloupce strýčka Toma
Sentiment
Hry prachu
Nonstop
Starověrci; Svěcení jara
The Plastic People of the Universe

Bitva o život
Bohemia docta aneb Labyrint světa a
lusthauz srdce /Božská komedie/
Proroci a básníci
Černobílá v barvě
Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský
-

Režie
2005
Břetislav Rychlík
Pavel Štingl
Věra Chytilová
Martin Mareček
2004
Vít Klusák, Filip
Remunda
Jakub Wagner
Stanislav Milota,
Jaromír Kallista
Theodora Remundová
Pavel Štingl
Jan Svěrák, Martin
Dostál
Erika Hníková
2003

Datum
premiéry
10.11.2005
12.01.2005
02.06.2005
29.12.2005

Distributor
Cinemart
Bontonfilm
Bontonfilm
Bionaut

03.06.2004 SPI Int CZ
02.12.2004 Bontonfilm
15.01.2004 NFA
04.03.2004 Falcon
03.01.2004 Bontonfilm
Bontonfilm
30.09.2004
18.11.2004 Bontonfilm

Karel Vachek
Tomáš Hejtmánek
2002
Martin Mareček
Jan Gogola
Jana Ševčíková
2001
Jana Chytilová
2000
Roman Vávra,
Miroslav Janek, Vít
Janeček

05.06.2003 AČFK
06.11.2003 Bontonfilm

Karel Vachek
Ivan Vojnár
1999
Mira Erdevički-Charap
Ondřej Havelka
1998
1997
1996

16.12.2000 AČFK/NFA
09.11.2000 AČFK/NFA

17.10.2002 Cinemart
01.10.2002 AČFK
16.12.2002 AČFK
01.03.2001 Falcon

25.10.2000 Astra Cinema

02.12.1999 Cinemart
22.04.1999 Bontonfilm
-
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Co dělat? Cesta z Prahy do Českého
Krumlova aneb Jak jsem sestavoval
novou vládu

Barrandov
03.08.1996 Biografia
Správa
Pražského
hradu / Krátký
03.08.1996 film
Bontonfilm 13.06.1996 Beta
Bontonfilm –
17.11.1996 Alfa

Karel Vachek

Drahý mistře
Pavel Koutecký
Mňága – Happy End
Papírové hlavy

Petr Zelenka
Dušan Hanák
1995

KF,
programování
01.10.1995 Astra Cinema

V zahradě
Ivan Vojnár
1994
1993
1992

Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost,
bratrství

Karel Vachek

-

-

-

-

06.04.1992 KF

Zdroj: Národní filmový archiv. Filmové ročenky 1992 – 2005.
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Příloha 3. – Počet kin v České republice v roce 2015

Počet kin v roce 2015 (stav k 31.12.2015)
Počet DCI Počet Počet
kin
pláten sedadel

Typ kina
stálý provoz
multikina
dvousálové
jednosálové
víceúčelový sál
kinokavárny

nepravidelný provoz
jednosálové
víceúčelový sál
kinokavárny

celkem kina

DVD / BD

29
20
209
30
6
294

29
20
159
19
1
228

229
40
209
30
6
514

41 150
6 962
49 126
6 096
743
104 077

23
20
192
27
6
268

74
89
12
175

6
4
0
10

74
89
12
175

15 576
12 308
968
28 852

60
82
12
154

689 132 929

422

469 238

letní
autokino
putovní (maringotky)

148
2
14

31
0
0

celkem přírodní

164

Celkem kin

148
2
14

61 363
150
2 480

123
2
13

31

164 63 993

138

633 269

853 196 922

560

Zdroj: Unie filmových distributorů (interní databáze)
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Příloha 4. – TOP 10 českých dokumentů za rok 2014
Nejnavštěvovanější české dokumentární filmy roku 2014
Titul
Století Miroslava Zikmunda

Distributor
Bioscop/AQS

Premiéra
4.9.2014

Předst.
924

Diváci
32 610

Trabantem až na konec světa

Aerofilms

13.3.2014

762

24 077

Magický hlas rebelky

A-Company Czech

17.7.2014

578

16 038

Olga

Aerofilms

15.5.2014

494

6 608

Bohumil Hrabal "Takže se
stalo, že..."
Gottland

Xtreme Cinemas

10.4.2014

99

4 402

Nutprodukce,s.r.o.

19.8.2014

26

3 037

Život podle Václava Havla

Lucernafilm

20.11.2014 77

2 955

Ztracen 45

CinemArt

11.9.2014

107

2 103

Plán

Aerofilms

25.9.2014

34

1 490

Česká pivní válka

A-Company Czech

30.10.2014 51

786

Zdroj: Unie filmových distributorů (interní databáze)
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Příloha 5. – Rozhovor s dramaturgem kina v Novém Bydžově
Rozhovor s Petrem Krulišem – Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov98
Rozhovor uskutečněný dne 20. 7. 2015
Co se pro vás osobně změnilo při vaší práci po zdigitalizování kina?
Princip je oproti předchozímu, analogovému úplně jiný v organizaci i dramaturgii. Pokud
jsme hráli v pětatřicítkách, kdy chodily kotouče z kina do kina, tak se mohlo hrát pouze
v tu dobu, kdy jsme tady ten kotouč měli. A ty kotouče jsme dostávali měsíc a půl, ale spíš
dva měsíce po premiéře, takže to samotný bylo znevýhodňující oproti multikinům a
velkým městům. Diváci, kteří film chtěli vidět včas, tak nám samozřejmě odjížděli. Což se
změnilo po příchodu digitalizace, až na výjimku Falconu, hrát od dalších filmových
distributorů v den celostátní premiéry. Zavedli jsme i „třidéčko,“ které občas hrajeme i
víckrát. Například v premiéře zahrajeme film ve 3D, tam je ta cena stanovená
distributorem vyšší, a pak třeba za týden nebo za deset dní ten film zopakujeme již bez 3D.
Což má tu výhodu, že je za film nižší cena a diváci, kteří nechtějí 3D nebo nechtějí tolik
platit za daný film, tak si počkají týden a přijdou později. Další věc v organizaci je ta, že
promítači, které jsme tu měli do té doby, tak skončili. Byli to vesměs starší pánové, kteří už
nebyli schopní se aklimatizovat na digitální techniku, protože to je více o počítačích než o
nějakém promítání. Je to úplně jiný princip než zakládání pásku do mechanický mašiny. Je
to spíš o tom pustit server, pustit UPS, nahrát film na server, nainjustovat ho. Při pouštění
toho filmu to je taky práce s počítačem. Dnes máme dva promítače plus mě. Když nemůže
ani jeden z nich, tak promítám i já, nebo si vyloženě napíšu i já směnu na film, který chci
sám vidět. Takže jsem se promítání naučil, abych mohl film sám nahrát a zase ho hned
odeslat, když tu nemám technika. Občas to bývá tak, že těch kopií není tolik a ten film
musí být další den v jiném kině. Takže jsou nějaký tři čtyři šňůry toho DCPčka, které
putují různě po republice.
Takže pro vás osobně ta změna znamená především jiné organizování práce?
I to programování je jiné. Je to víc o zvažování, který film dát v premiéře, se kterým stačí
počkat deset dní, nebo naopak nějaký u kterého není dobrý počkat. Nebo kolikrát který
film zopakovat. Což před tím nebylo možné. Dostali jsme kotouč, měli jsme ho na den a
mohli jsme ho hrát ten den nebo ten následující. Dneska se s tím dá pracovat. Když budu
chtít, tak si ten film můžu promítat třeba pětkrát v měsíci. Dřív nám dobu promítání
určoval distributor podle zařazení do toho systému, kdy nám ten kotouč přijde. Když jsme
chtěli konkrétní film, oni nám řekli: „Ano, budete ho hrát 20. června, protože 18. vám ho
pošlou z Třebochovic.“ Dneska je to v tomhle úplně jiné.
Jak vypadá proces tvorby programu každý měsíc nebo v jaké frekvenci ho vytváříte?
Vždycky program vytvářím v návaznosti na uzávěrky našich materiálů – letáku a
zpravodaje – takže vždy zhruba desátého až patnáctého předchozího měsíce programujeme
na další měsíc. Vypadá to tak, že si vyhledám z plánu premiér, který každý měsíc přichází
z UFD nebo i podle ČSFD, s tím se taky dobře pracuje, a vypíšu si, který filmy bych chtěl
hrát. Vždycky to vychází na těch 15 filmů a vezmu si konkrétní měsíc, vyškrtám si dny,
kdy nemůžeme hrát, protože tam máme naplánované už divadelní představení, zkoušky
divadelního souboru nebo koncert, atp. Tyhle věci se většinou plánují daleko dřív než
filmové projekce. Takže si vyškrtám dny, kdy se určitě nemůže hrát, a podle data premiér
začínám jednotlivé tituly rozstrkávat do jednotlivých dnů. Zvažuji, které filmy dát co
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nejblíž premiéry, jak často dát filmy pro děti. Aby se nám nestalo, že v jednom týdnu
budeme hrát čtyři filmy pro děti a v dalším týdnu nic. Takže rozložení podle žánrů. A
zohlednit, že dětské filmy jsou většinou ve 3D, takže napoprvé ho dáme ve 3D, o týden
později už jenom ve 2D. Pak se zamyslet nad tím, kolikrát film dát. Teď konkrétně jsme
třeba film Život je život hráli pětkrát a pořád chodili lidi i dva měsíce po premiéře. Což je
často dost ošemetný, protože to člověk dopředu neví, jestli se na tenhle film bude chodit
často. A pak ho mrzí, když nějaký film dá jenom jednou a pak vidí, že je na něm úžasná
návštěvnost, s čím nikdo nepočítal. A měsíc je už rozplánovaný. Někdy se stane, že dáme
speciálně i mimo plán nějaký další den, kdy se to pověsí na web nebo na facebook. Jinak je
vše naplánovaný měsíc a půl dopředu, takže se s tím už nedá moc hnout.
Jaká další kritéria jsou pro vás při tvorbě programu zásadní?
Co se týká ještě žánru, tak preferujeme dětský žánr, komedie, hudební filmy a teď
v poslední době horory. Ty jsou velice populární mezi mladou generací – což je až
nepochopitelný, leckteří distributoři nad tím kroutí hlavou, ale ten trend tady je. My jsme
zhruba před dvěma lety začali dělat tzv. noční kino – když normálně hrajeme od 19, tak
v pátek nebo v sobotu pak hrajeme ještě od 21. A tam dáváme horory a thrillery. To jsou
žánry, které se snažím preferovat, protože dramata, psychologický, životopisný,
dokumenty, to jsou žánry, které se mi neosvědčily. Takže těm se snažím moc prostoru
nedávat. Je to škoda, protože často jsou to dobré věci a sám bych je rád viděl. Ale pokud
už dopředu vím, že návštěvnost by byla nulová, tak je do programu radši nezařazuju.
Co je pro vás ukazatelem úspěchu programu nebo filmu?
Pokud se na to člověk dívá očima čísel a excelových tabulek, tak je to samozřejmě
návštěvnost. U divadelních představení je to trošku jinak, protože tím potleskem a ohlasem
člověk vidí, jak lidi reagují, jestli se jim to líbilo, nebo nelíbilo. U filmu je to trochu jiný, ty
lidi se zvednou, většinou se netleská, odejdou a teprve z nějakých pozdějších reakcí v šatně
nebo druhý den ve městě člověk teprve pozná, jestli lidi byli spokojený. Ale pro nějaký
ekonomický statistiky a naplňování rozpočtu je pro mě důležitá hlavně ta návštěvnost.
Máte nějaký závazek městu, že musíte naplnit nějaký konkrétní příjem?
To je trošku úsměvný. Já se na začátku roku uvážu k tomu, že musím naplnit kolonku
příjmů, ale ve skutečnosti já nevím, jestli je naplním. Musím se o to snažit právě i výběrem
filmů, četností předpokládaných úspěšných filmů. Musím se snažit, aby lidi přišli. Ale
pokud nabídka od distributorů bude špatná, nebo pokud nebudou Babovřesky a Padesát
odstínů každý měsíc, tak se ta kolonka příjmů bude naplňovat dost špatně. Těžko můžu
chodit po ulici a ty lidi sem tahat za ruku a říkat jim: „Sem si sedni a zaplať.“ Když
nebudou chtít přijít a nebudou mít na co přijít, tak se to naplňuje těžko.
Máte přehled o tom, jaké divácké skupiny navštěvují vaše kino a které z nich (jestli
vůbec) jsou pro vás nejdůležitější?
To se přiznám, že nemám nijak vysledovaný. Spíš je to podle konkrétních titulů. Je jasný,
že když je tady Padesát odstínů, tak je divácká odezva především ze strany dívek a žen.
Pokud to jsou horory nebo akční filmy, tak přijdou spíš chlapi. Filmový klub nemáme,
takže nemáme okruh lidí, kteří by se o takové filmy zajímali.
Takže při tvorbě programu cíleně s diváckými skupinami nepracujete.
No, teď zhruba poslední rok jednou za měsíc děláme dopolední filmy pro seniory, kam se
snažím dávat filmy, který jsou třeba dva měsíce po premiéře a kdy nám distributor dovolí
dát 60 korun vstupné. To jsem nastavil takovou horní hranici pro seniory, což si myslím je
cena, kterou by byli ochotní zaplatit. Takže to je jedna cílová skupina, kterou se snažíme
dostat do kina, protože vím, že často nejsou ochotný dát 100 nebo 120 korun za filmovou
projekci. Tímhle jim trošku vycházíme vstříc.
Kdybyste měl sestavit dostatečně pestrý program pro vaše diváky, jak hodnotíte
nabídku distributorů?
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Obecně je málo komedií, protože to je žánr, na který se chodí a v distribuci možná ty ryzí,
čistý komedie chyběj. Nebo je jich nedostatek. A konkrétně třeba českých komedií. Dost
často se setkávám s názorem, že na český filmy už diváci radši chodit nebudou, protože se
dost často spálí. Že od toho čekají daleko víc a je to dost často slátanina, takže lámou dost
často hůl nad českým filmem nebo českou komedií. To je zas škoda, protože když se
objeví něco zajímavého, tak už ty lidi třeba nepřijdou v takový míře, v jaký by si ten film
zasloužil. Co se týká dětských filmů, tak tam mi to přijde akorát. Hrajeme třeba čtyři nebo
pět dětských titulů do měsíce, což si myslím, že je dostačující. Ale všechno tohle je
z pohledu dramaturga na malým městě. Jak jsem říkal, že vynechávám některý žánry, tak
ty by mi v nabídce nechyběly, kdybychom je občas promítali.
Uvádíte ve svém programu cíleně nějaké žánry, typy filmů nebo formáty, které byste
hráli před digitalizací pouze těžko?
Akorát o 3D nemohla být řeč, ale vyloženě jiný formáty asi ne. My vycházíme z těch
titulů, co jsou v nabídce.
Jak přistupujete při tvorbě programu k dokumentárním filmům?
Občas tam dokument zařadím, ale musí to být něco, o čem jsem přesvědčený, že ty lidi
osloví. Hráli jsme například film o Věře Čáslavský, o Olze Havlové nebo o Václavu
Havlovi. Ale ta nabídka dokumentů je mnohem širší, než tady uvádíme. Když jsem zkoušel
dávat těch dokumentů víc, tak ta divácká odezva nebyla. Proto od té doby není třeba ani
každý měsíc jeden. To spíš jeden dokument za dva měsíce.
Jaký je hlavní důvod, když umisťujete dokument do programu?
Musí zaujmout mě, a když se obuju do bot průměrného diváka u nás, tak aby to pro něj
bylo zajímavý.
Podle čeho vybíráte konkrétní dokument do programu?
Podle tématu. Pokud se to týká nějaký známý osobnosti nebo nějaký „profláknutý“
události.
Měly dokumenty, které jste promítali, nějaký ohlas?
Docela se líbilo Století Miroslava Zikmunda. A to je zase známá osobnost.
Co by bylo vaším hlavním motivem, abyste uváděli dokumenty častěji nebo
pravidelně?
Já bych je dával rád, protože se často jedná o zajímavý věci, ale dával bych je, kdybych
věděl, že na ně lidi přijdou.
Jaký typ diváků ve vašem městě by mohly dokumentární filmy zaujmout?
Mladší, vzdělanější a lidi s nějakým kulturním rozhledem. Lidi, který se zajímají o svoje
okolí a kulturu obecně. Ale toto nejsou naši průměrní diváci, tito lidé přijdou na takovéto
věci, ale zas nepřijdou na běžnou produkci. Velice rád bych tady takové lidi potkával
častěji, ale těch je jako šafránu.
Jakou kulturní pozici má kino ve vašem městě?
Rád bych věřil, že stěžejní. Tahle budova je hlavním kulturním stánkem ve městě. Pak tu
ještě máme muzeum, kde se konají přednášky na základě výstav, které se tam odehrávají,
plus městská knihovna, kde jsou spíše autorská čtení jednou za čas, nebo nějaké výstavy,
případně koncerty v kulturním klubu. Ale to jsou většinou okrajové věci, které nejsou
přemrštěně navštěvovaný. Takže tím hlavním kulturním stánkem jsme tu my - divadlo a
kino zároveň. Asi bychom se i mohli podívat do statistik návštěvnosti kina, kdy za minulý
rok to bylo kolem 5500 diváků. Nejsou to žádný cifry, který by lámaly rekordy, ale není to
ani zanedbatelný. Jsme malé město, máme tady sice tři střední školy, kde by byl nějaký
potenciál, ale těch mladých tu není moc vidět. Co se týká divadla, tak tam jsou diváci
střední generace a výš. Rádi bychom tady viděli i mladší publikum, proto se jim snažíme i
jít vstříc zlevněným abonentním vstupným. Ale ta odezva tu moc není.
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Zkoušeli jste na určitých projekcích spolupracovat s nějakými organizacemi, které ve
městě působí?
Určitým způsobem jsme spolupracovali s klubem seniorů. Tam se s nimi snažíme
spolupracovat na těch dopoledních projekcích. Oslovuju i střední školy pro školní
projekce, ale odezva kantorů nebo ředitelů je velice nízká, protože to často považují za
zmařený čas. Když pak ale přišli na nějakou projekci, která byla pro ně přínosná, tak byly
kladné reakce. Ale nechodí příliš často. Umím si představit, že by střední školy
navštěvovaly kino jednou za měsíc a měli bychom jim co promítat, protože v distribuci
jsou i věci, který mají v osnovách. Co se týče nějakých literárních adaptací nebo právě
dokumentů.
Co můžete považovat za hlavní substitut kina v okolí vašeho města?
Tím, že jsme zdigitalizovali, tak si myslím, že jsme důvody pro odjíždění z města trochu
potlačili. Diváci, kteří jezdili za premiérami do Hradce, který je 28 km vzdálený, tak dnes
v podstatě už nemají důvod. Ale přesto tam stále jezdí, protože my tu máme určitý
program, kdežto v multiplexu kdykoliv přijdou, tak si z těch osmi devíti sálů vždycky
vyberou. Rodina si v sobotu po obědě vyjede do Hradce do nákupního centra, kde si udělá
prima den, objedou si těch 40 shopů, nakoupí si na celý týden, dají si jídlo v McDonaldu a
aby se cítili kulturně, tak si na závěr zajdou o patro výš do kina, sednou si tam s tím
popcornem na nějaký prima biják a říkají si, jak se jim ten den krásně zaplnil. Tak pro
tyhle lidi se nikdy nemůžeme srovnat s multiplexem.
Berete multikino, i když v jiném městě, jako konkurenci?
Po téhle stránce jo. Ale když normální člověk chce film v premiéře nebo ve 3D, tak nemá
důvod odjíždět. Navíc v cenovém porovnání je multiplex o 20-30 % výš.
Snažili jste se nějak vůči multikinu vymezit?
Přemýšleli jsme nad nějakýma variantami. Ale jsme omezený tím, že jsme malý město a
diváci jsou tu úplně jiní než ve velkým městě. A to je dost velký hendikep pro to, aby
člověk uváděl věci, který by sám chtěl. Pořád to nějak zkouší, ale nakonec se stejně
přesvědčuje, že diváka nepředělá. Navíc tím, že jsme pod městem, tak si město vyhradilo
zásadu, že se nebude hrát pro méně než 6 diváků.
Jakou funkci by podle vás mělo kino ve městě do budoucna zastávat?
Přál bych si, aby diváků přibývalo a ta uzavřená skupina diváků se rozšiřovala. Kino nebo
divadlo, potažmo kultura, má tou nabídkou filmových nebo divadelních představení diváky
vychovávat. Nabídka by měla být taková, aby to nebyly jenom komedie, ale aby tam byly i
ty kvalitní věci, třeba i dokumenty, ze kterých si ty lidi něco odnesou a někam je to posune
v jejich myšlení, v dalším rozhodování, v jejich cítění, v jejich morálce. Jsou filmy, kdy
sám člověk cítí, že ho to někam posune. Ty věci v člověku doznívají delší dobu než ten
jeden večer.
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Příloha 6. – Rozhovor s dramaturgem kina v Dobrušce
Rozhovor s Pavlem Štěpánem – Kino 70, Dobruška99
Rozhovor uskutečněný dne 25. 7. 2015
Program kina musí vycházet z nějakého hracího profilu, který je stanovený. My ten hrací
profil v sezóně, od září do května, máme středy až neděle. Středa, čtvrtek, pátek po jednom
představení. Sobota, neděle po dvou, když jsou pohádky, tak někdy i po třech. To hrajeme i
od 15 hodin. To je ta kostra a do toho nasázíme ty filmy. Máme takový zvyk, že ty středy,
čtvrtky tam obsazujeme artový věci - AČFK, Projekt 100 atd. To se nám osvědčilo. Potom
ty dny, kdy mají lidi volno, hlavně pátky a soboty, nasazujeme ty trháky. V současný době
to je ten Ant-Man. Tam těch představení dáváme víc, dvě, někdy i tři. Pohádky nebo
animáky, který hrajeme o víkendu, nasazujeme v premiérách na dvě představení, když pak
dáváme reprízu, tak už jen po jednom. Ale můžeme to reprízovat třeba tři měsíce.
Tvoříte program ve frekvenci jednoho měsíce nebo jak často?
Ano, děláme to jednou za měsíc. Snažím se to mít kvůli tiskárně a kvůli dalším lidem,
který s tím pak pracují, vždycky tak do 15. toho předchozího měsíce.
Máte při tvorbě programu nějaká kritéria, která jsou pro vás důležitá?
To je atraktivnost toho titulu a jeho nasazení na ty nejlepší dny, který máte. Který víte, že
jsou nejlepší v tom městě. Někde to může být sobota, někde neděle,… Pak do toho taky
zasahují okolní akce, co pořádají ostatní organizace. Není to sice až tak úplně určující, ale
musíte k tomu přihlídnout taky. Pokud se dá, tak taky jestli nemáte zrovna mistrovství
v hokeji, atd. Ale to není to stěžejní.
Podle čeho poznáte, že program, který jste sestavil, je úspěšný?
Já vůbec nemám rád takový ty hvězdičky nebo kolečka, procenta atd. Protože to je stejně
individuální. Nejsem přesvědčený o tom, že to je názor 300 000 filmových diváků v
republice. Není. Je to omezený názor určitý skupiny lidí, která to někde pověsí na internet
nebo to nějaký redaktor napíše do Cinemy. Neodmítám to úplně, ale jsem v tom velice
obezřetný. Není to pro mě absolutní vodítko. Ale vím, že spousta lidí na to přihlíží.
(Kolik tomu dala databáze československých filmových distributorů atd. Ale kdejakej
Franta si tam může naházet hlasy. Známe tyhle ankety na internetu.)
Jak je pro vás důležité to kouzelné slovíčko návštěvnost?
Pokud lidi chodí a návštěvnost neklesá dramaticky, tak se snažím a ty filmy beru. To je
obrovská výhoda digitalizace, že to můžete hrát stejně v Brně jako v Dobrušce jako
v Praze. Ten den to tady můžu mít. Pokud to distributor nezařízne, což dělá jenom Falcon.
Ten nás ty malý kina odstrkuje. Málo platný, chtěj z nás mít trošičku mašinu na peníze,
nutí nás k tomu a my se podle toho musíme chovat. Ale párkrát v roce se mi tam podaří
„propašovat“ film, u kterého vím, že přijdou 4 lidi.
Co se pro vás osobně při vaší práci změnilo po nástupu digitalizace?
Digitalizace mně určitě pomohla v tom okamžitým nasazení toho titulu v hracím dnu. To je
bezvadný. Všichni sice předpokládali, že to bude technicky jednoduchý. Že se přiveze
nějaká škatulka, která se připíchne do počítače a ono to bude hrát. Tak to ne. Tam je možná
daleko větší problém, než u té klasické filmové kopie. Neustále se musí hlídat, aby přišel
ten elektronický klíč, kterým se to odemkne na to dané období, aby vám to DCPčko přišlo
včas, aby to ta mašina „schroustala.“ Je to prostě elektronika, velký počítač a my jsme ta
nešťastná generace, která se to neučila, takže s tím nějakým způsobem bojujeme.
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Zaplaťpánbůh máme spolupracovníky, kteří jsou na tom lépe a kteří se nám o to víceméně
postarají. Ale to hlídání všeho, aby to fungovalo, to nepřináší žádnou časovou úsporu
oproti filmové kopii. A to si bohužel spousta lidí myslí.
Jakou oblast v provozování kina zasáhla digitalizace nejvíce?
Určitě v tom okamžitým nasazení titulu do toho hracího profilu.
Uvádíte ve svém programu nějaké nové typy filmů, nové formáty nebo nové žánry,
které jste před digitalizací neuváděli? Nebo byste je uváděli jenom těžko?
Formáty máme všechny, myslím ty kinařské. Jinak máme v nabídce absolutně všechno. Od
klasického promítání 35 mm kopií ve všech formátech, 5.1 zvuk, v digitální podobě ve
všech formátech, 7.1 zvuk, Blu-ray, DVD.
Z hlediska žánrů k žádné změně nedošlo?
Zase se to týká toho okamžitého nasazení toho titulu. Dřív se na tu pětatřicítku muselo
čekat, až to odehraje Olomouc, pak Náchod, pak co já vím, Brno a mně to přišlo za 3
měsíce. A to už mně na to ty lidi přestávali chodit. Premiéra po 3 měsících – špatně. Tam
je ten zásadní rozdíl oproti té pětatřicítce. Helio, 1. prosince ho dávají do premiéry, 1. ho
mají v Brně, 1. ho můžu hrát tady v Dobrušce od půlnoci. Klíč je aktivní, můžeme hrát.
Ale předtím jsem musel čekat dva měsíce, než ta kopie oběhne ty velký kina, až dostaly to
zobání, tak to teprve šoupli nám, příštipkářům. To je ten zásadní rozdíl. Určitě ten největší.
Máte nějaký přehled, jaké divácké skupiny navštěvují vaše kino?
Přehled mám z praxe. Nikam si to nepíšu, nekoukám jim do občanky. Ale všeobecně platí,
jak se někde uvádí, že divácká obec je nejvíc do 30 nebo 35 let. Samozřejmě pak přijde
nějaký titul, pan Troška udělá desátý Kameňák, kde nám přijdou lidi šedesátníci,
sedmdesátníci. Ale jinak je to třicítka a pak konec. Pak to jde rapidně dolů. A pak teď
běžely Papírová města. Je to romantika, tak se holčičky přijdou podívat na cukrouše. To
funguje. Protože se ty party domluví a ono jich pak jde 12, 13. Půl třídy. To je najednou
blesk z čistého nebe. Proboha, tak já tomu už vůbec nerozumím. Najednou něco přijde, a
oni si to na facebooku nebo někde samozřejmě pošlou a přijdou. A vůbec byste to
nepředpokládal. To ale není každý týden. Ale stává se to.
Kdybyste měl sestavit dostatečně pestrý program pro vaše diváky, jste spokojen
s nabídkou, se kterou přichází distributor?
Unie filmových distributorů nám každej měsíc posílá plán premiér a tam je úplně všechno.
Já si tady otevřu titul, který si myslím, že bych tady chtěl dát na ten daný měsíc, a vidím,
co tam v té nabídce je. Velice dobrou pomůckou bývala ta Cinema, ale ona dneska tomu už
nestačí, protože ti distributoři to vydávají v takovém časovém předstihu, že ta uzávěrka
toho časopisu, je dlouho. Takže ono se to tam nedostane. Tím neříkám, že to je špatný
časopis, tam se člověk dozví zajímavý věci, ale on když vyjde, tak já už to potřebuju mít
hotový. Ale tahle tabulka je pro mě stěžejní a podle té, já to sestavuju.
Jak hodnotíte tu nabídku?
Jakou oni mají nabídku, to nemůžu říct ani ve špatném, ani v dobrém. Jsou vyloženě
distributoři, který to hrají na to, že je krmí multiplexy, a nás mají jako: „Však oni si s tim
nějak poraděj, jim to města zaplatěj.“ Jsou takový. Anebo jsou takový distributoři, jako
vyrostl Cinemart, který je úžasný. Od nich bereme 50, 60 % té produkce, který oni kupují,
a jsme s tím spokojený.
Jak přistupujete při tvorbě programů k dokumentárním filmům?
Má to takový dvě polohy. Jedna ta poloha jsou dokumenty zařazený do distribuce, dejme
tomu Století Miroslava Zikmunda. Úžasná věc, lidi na to chodili, slyšeli na to, bylo to
dobře udělaný, hráli jsme to potom i v Kinematovlaku. To je takový ten film, který dám ve
středu, ve čtvrtek. Jak jsem říkal, takový ten arťáček. Druhá věc je ta, že kolega sem bere
festival outdoorových filmů a to my hrajeme zhruba deset dnů, vždycky na konci
listopadu, tuším. A to pak máme v samostatném bloku v rámci toho minifestivalu. A tam
69

těch dokumentů je hafo. Ale to nebereme z normální distribuce. Celý ten balík vezmeme
od provozovatelů té přehlídky.
Hrajete dokumenty v nějakém speciálním cyklu?
Ne, hraju je v normálním hracím profilu. Mám na to vyčleněný den, ale nemusí to být
pravidlo, že to musí být ve středu nebo ve čtvrtek. Ale na pátek to třeba nedám, protože ten
pátek zase lituju. Ne, že bych tím někoho urazil, že dám dokument v pátek. Ale ten člověk,
kterého to zajímá, tak si na ten titul zajde ve středu. Děláte pořád i s penězi a s tím musíte
počítat. Nemůžete si myslet, že když to dáte v sobotu večer, že vám na dokument přijde
300 lidí. Že by ten den tomu pomoh tak, že by to převýšilo tu návštěvnost, která by byla ve
středu, o to nejde.
Podle čeho se rozhodnete ten konkrétní titul zařadit?
Ono jich v té distribuci není tolik. Když něco takového zajímavého je, jako teď byla ta
Mallory, tak se snažím ten dokument do toho hracího profilu vsadit z důvodu pestrosti toho
programu. Můj předchůdce, který byl starej fronťák – kinař, ten říkal vždycky tak
obhrouble: „Když žereš celej rok jabka, musíš si někdy dát hrušku.“ A to tak trošičku
působí v tom sestavování programu, že je to takový zajímavý. Samozřejmě, že jsou lidi,
který to nezajímá vůbec. A vím to, že tam nebude 80 lidí. Ale je tady skupina lidí
v Dobrušce, pak je skupina lidí v Náchodě, který zase zajímá něco jinýho z těch
dokumentů. Nebo tady mám velikou skupinu církve bratrské. Čas od času se objeví něco o
výstupu na nějakou horu, posledně bylo o nějakém děkanovi, tak jsem to vzal a nabídl
jsem jim to a skutečně přišli. Takže je to potom už jen na vás, jak znáte ty lidi, jak máte ty
diváky přečtený v tom regionu nebo v tom městečku.
Jaký typ diváka dokumenty ve vašem kině navštěvuje?
To nemůžu říct. Když je to animák, tak vám to nějak řeknu. Když je to Harry Potter, tak
vám to taky řeknu, ale u dokumentu to nejde. Ale nejsou to samozřejmě 16 letý děti. Spíš
se to sune k střední generaci a starším.
Jaký by byl motiv k tomu, abyste hráli dokumenty častěji nebo dokonce pravidelně?
Když budou takový zajímavý. Ale to už byste musel na tvůrce. Já jsem ten konečný článek
řetězu, který jim prodá tu vstupenku.
Máte vysledované, jaká témata lidi zajímají?
Ta cestopisná záležitost je velice vděčná. Spousta lidí, i když je dneska možnost letět
kamkoliv do světa, tak oni se rádi dívají na Bali nebo podmořský svět ve 3D. A pak
samozřejmě zajímavé osobnosti jako jsem zmiňoval toho Hanzelku, to se líbilo.
Spojujete promítání dokumentů s nějakým doprovodným programem?
To není tady pravidlem. Spíš jsem to využíval u některých hraných filmů, že jsme k tomu
třeba lidem něco řekli nebo jsme pozvali nějakého tvůrce nebo někoho, kdo se na tom
podílel.
Jaký ohlas mají dokumenty, které promítáte?
Většinou, když to vezmeme, tak lidi už jsou připravený, na co jdou. To bych řekl, že nejvíc
vědí, o čem je řeč. Když na ten dokument jdou, tak tam ta spokojenost je. Oni na to jdou
připravený. Tam nedochází ke zklamání. U některých hraných filmů, tam se to stává. Ten
dokument tímhle ohrožený není, podle mě. Tam ta kostra je a ty lidi to vědí, s tím už tam
jdou. Když půjdou na nový Kameňák, tak neví, na co půjdou. Ale když půjdou na
dokument o Halíkovi, tak už vědí.
Jakou kulturní pozici zastává kino v Dobrušce?
Řekl bych velice významnou. Už jenom z té historie, kdy tady bylo to kino vždycky dobře
vedený. Bylo samozřejmě více, či méně podporovaný, ale nikdy to nedošlo do nějakého
extrému jako třeba v Rychnově. Určitě ale nejenom ve městě, ale i v širokém okolí,
protože kino v Dobrušce má velikou spádovost. Tady je takový pruh od hor až skoro
k Hradci Králové. Když si to vezmete, na levý straně Náchod s Novým Městem, na pravý
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straně nic, až Žamberk, nahoře nic, a dole…tam nepočítám České Meziřící, i když tam
koupili tenhle velkoformátový projektor a hrají tam biják. Ale takové klasické,
profesionální kino prostě není. Takže až Hradec Králové.
Takže diváci do kina nepřichází jenom z Dobrušky…
To vůbec ne, to je tak půl na půl. Sem lidi dojížděj.
Spatřujete v okolí Dobrušky nějakou alternativu vůči vašemu kinu?
Samozřejmě, že ta mladá generace, která má ráda konzum, tak sednou do auťáku a jedou
do toho Hradce. Tam si děvčátka prohrabou hadry a pak si jdou sednout do bijáku. Koupí
si nějakou flašku, popcorn,… A vyberou si, co zrovna je v té nabídce. Ti starší to určitě
nedělají. Na druhou stranu směrem na Rychnov nad Kněžnou není vůbec nic a nalevo zas
máme přehustíno, protože Nové Město je 5 km, Náchod je 12, 14 km a pak dál je ještě
velice dobře vedený kino v Trutnově.
Berete tyto kina jako konkurenci?
Nevim, jak by se to nechalo ovlivnit. Cenově to nepotrháte, zdigitalizovaný jsme všichni a
z 80 % hrajeme všichni to samý.
Funguje mezi těmi kiny nějaká domluva?
Neexistuje. Prostě se nijak nedomlouváme. Že bych se díval, co dává Náchod, to ne.
A multikino berete jako konkurenci?
To beru jako konkurenci, protože nejsou nastavený stejný podmínky. Oni je mají daleko
lepší. Už jenom od distributorů, i když oni samozřejmě tvrdí, že ne. Ale my víme, že jo. I
když oni nejsou všemocný. Když se podíváte na ty jejich výsledky, když vezmete průměr
diváků kamenných kin a průměr diváků v multiplexu, tak se budete možná divit, na jaký
číslo se dostanete. Ale samozřejmě nám to škodí.
Snažíte se vůči tomu nějak vymezit při plánování programu?
Tak ono mě tady trošičku chrání ta vzdálenost. Přeci jenom těch 35 km je 35 km. To je 70
kiláků. Když jim tam vypálí nějaký zvýhodněný vstupný za 130 korun, já to mám za 140
nebo za 150, protože já si to nemůžu dovolit, nebo ten distributor mě k tomu ani nepustí,
tak přeci jenom ten náklad a čas tady hraje tu roli. Ale já stejně na tom nemůžu nic
vymyslet. Já vím, vy mně možná trošičku naznačujete do nějakých alternativních
záležitostí. U někoho to funguje, ale většinou v tom městě, kde to mají. To znamená,
Hradec Králové má Central, tam to jede a tam jim to funguje. Když je to v tom městě, tak
tam to jde. My to nepřetlačíme jenom tímhle tím.
Provozujete zároveň letní kino, přistupujete při tvorbě programu k němu nějak
jinak?
To děláme zvlášť, dělá to tady kolega, já to jen objednám, tu dramaturgii si dělá on. Ale
používáme k tomu filmy z předchozího roku. Sledujeme, na co se chodilo a podle toho pak
ty dývka vybíráme. Máme teda hlavně starší český věci z předchozích premiér, Hodinový
manžel a potom jako když dneska hrajeme tu Metallicu, to se nám osvědčilo.
Máte představu, jakou roli by mělo hrát kino ve vašem městě do budoucna?
Ono to není úplně o městě, protože to město se ke kinu chová jako k nějakému
ekonomickému subjektu, to tak bude. Prostě ty furt viděj ty prachy. Ale rád bych, kdyby se
ta domácí tvorba…já bych byl radši, kdyby toho radši vydávali míň, už jenom ten státní
fond. Proč dávat třiceti po milionu, kdyby radši dali osmi po šesti milionech a my mohli
těch šest tady v tom programu zúročit, aby nám na to ty lidi chodili tři nebo čtyři měsíce. A
přál bych si, aby i mladý lidi pochopili, že tenhle spolkový život, který jsem zažil třeba já,
aby se to pomaličku zase vrátilo. Ono se to samozřejmě bude vracet, ale bude to strašně
těžký. A k tomu potřebujeme ty filmy, a k tomu potřebujeme nějakého rozumného na té
radnici. Stačí jeden, který bude říkat: „Jo, ten biják, to je pořád dobrý.“ Ono to je i o té
společenské výchově. Dneska jsou děcka a oni řeknou, že nikdy nebyly v kině. Ale to není
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o tom, že na to nemají. Prostě pustí si to doma. Ale, co to může být za kino, to je mrzák.
Pro mě je mrzák i film v televizi.

Příloha 7. – Rozhovor s dramaturgem kina v Semilech
Rozhovor s Ondřejem Šírem – Kino Semily100
Rozhovor uskutečněný dne 23. 7. 2015
Co se pro vás změnilo po nástupu digitalizace?
To je naprosto zásadní změna, protože těch povinností pro kinaře po digitalizaci je
mnohem víc. My, když jsme měli kopie, tak jsme je museli dovézt z nádraží, ale stačilo,
abychom je z nádraží přivezli v půl osmý večer, a když se v osm promítalo, tak jsme
rovnou promítali. Dneska ty disky chodí s předstihem, my to musíme všechno nahrát,
zkontrolovat spouštěcí klíče a další věci, takže objem té práce narostl. Narostl zároveň i
proto, že když jsme dřív hráli v takhle malém městě film, tak jsme ho hráli až šest, sedm,
osm týdnů po premiéře. V té době byl už zpropagovaný, už se na něj čekalo, už se o něm
vědělo. Kdežto dneska filmy na takhle malém městě hrajeme v premiérových víkendech,
což znamená, že se svojí prací musíme podílet i na kampani k tomu filmu, abychom včas
informovali, že ten film u nás bude.
Jak vypadá proces sestavování programu každý měsíc? Nebo pokud je to jiná
frekvence…
Já o té jiné frekvenci přemýšlím, takže se to změní. Já si myslím, že i pro malý kino dneska
není dobrý, když se zabývá pouze měsíční dramaturgií. Tam to má různý příčiny, k tomu
se třeba dostaneme. Já nějakého 20. července uzavřu program, pošlu ho do tiskárny, potom
musím postavit web, musím ho napsat, musím to začít propagovat. Paralelně s tím už si
musím začít připravovat další měsíc. Abych měl zhruba jasno, jaký filmy chci zahrát,
musím mít alespoň někdy kolem pátého až desátého v měsíci připravené filmy, abych tam
měl i prostor pro nějakou sebekritiku. Ještě pak v týdnu si to otevřu a řeknu: “Opravdu
nám to tady stojí za to, že v pátek večer bude horor? Nestálo by za to hrát film, kterej
hrajem od půl šestý ještě od osmi, protože to bude silnej film.“ Nebo jestli ještě něco není
třeba vyhodit. Jedna věc je nastřelit si hrubý obsah, druhá věc je ten obsah učesávat.
Jaká kritéria jsou pro vás při tvorbě programu důležitá?
Já vždycky říkám, že sestra dramaturgie je ekonomika. Takže nezakrývám, že to kritérium
při dramaturgii je, aby se splnil rozpočet. Ale zároveň jsem vystudovaný v oboru, tak vím,
že je důležitý, aby si v tom programu našli něco i ti náročnější diváci. To znamená, je
potřeba to vždycky nějak namíchat.
Jak poznáte, že daný program byl úspěšný?
Jedna věc jsou tržby. Druhá věc jsou potom ohlasy diváků. Pokud jsou vysoký tržby, ale
lidi říkají: „Čoveče, já sem ti byl teďka na tý Vybíjený a mě to tak zklamalo.“ Tak já
musím vědět, že radši bacha na příští film od Viewegha, protože to může být zase další
sračka, která sice natáhne lidi, ale odradí je od další návštěvy kina.
Máte přehled, jaké divácké skupiny navštěvují vaše kino a které(á) z nich jsou pro
vás nejdůležitější?
Ten přehled mám, protože kromě řízení, se podílím i na organizaci toho provozu. Když o
víkendu promítám nebo sestavuju ten program, tak vidím, kdo do kina chodí. Já se hodně
orientuju na mladý publikum, protože sám cítím, že není samozřejmý, že tady to kino bude
ještě za 20 let. A to že tady dneska je a přežívá, tak je to protože za komunistů se naučila
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chodit do kina generace, který je už dneska čtyřicet nebo padesát, a ta to kino ekonomicky
drží. Našim úkolem je vychovat si tu mladou generaci, přestože kino není dneska tím
jediným kanálem, kterým se dají sledovat filmy. Ale je nutný, aby i kinaři věděli, že i za 20
let to kino tady bude. Protože potom bude obhajitelností investice do něčeho. Ale
soustředím se na to mladý publikum, toho starého si vážím, protože ty už jsou naučený, ale
ty mladý je teprve třeba do toho kina naučit chodit. Upevnit kino jako sociální prostor.
Jak hodnotíte nabídku distributorů, kdybyste chtěl pro svého diváka sestavit
dostatečně pestrý program?
Otázka, do jaké míry je tato otázka relevantní, protože často distributoři přicházejí s tím, co
točí producenti, co jim ten producent nabídne. Problém je vždy v té tvorbě, distributor
nabízí pouze to, co mu producent ponukne.
Ale distributor má tu možnost z filmů vybírat.
Ne vždycky. Velcí distributoři jsou vázaný smlouvou s velkými hollywoodskými studii a
součástí těch smluv bývá, že musí odebrat alespoň 80 % jejich celoroční produkce. Ten si
zkrátka nemůže vybírat. Vybírat si musíme my jako kina. My nejsme vázaný s žádným
distributorem, že musíme odebrat všechny filmy Cinemartu, když chceme Jurský park.
Nebo že musíme odebrat všechny filmy Falconu, když chceme Hvězdné války. Ne,
můžeme říct Falconu: „Letos si od vás nevyberu jinej film než Hvězdný války.“ Otázka, co
na to řekne Falcon, ale teoreticky můžeme. Ta distribuční nabídka je limitovaná tím, co jim
může ten producent nabídnout. Kdyby nevzniknul film o Lídě Baarové, tak ho nikdo
nemůže nabídnout. Ale protože vznikne, tak si přirozeně najde distributora a distributor
nám ho nabídne. To na co se ptáte, může směřovat k evropským filmům, protože tady je
pořád strašně špatný přehled o evropské tvorbě. Tady snad nebyl distributor, který je
schopný koupit dobrý evropský film. My jsme dneska v situaci, kdy já se potkávám
s Poláky a říkám jim: „Já bych se rád podíval na nějakej váš polskej film. A proč se na něj
nepodíváš? Nejsou. Jak nejsou? Jakej byl váš poslední polskej film? [nějaký název] Proč
takový shit? Vždyť to je nejhorší polský film, který vzniknul. Máme spoustu lepších, proč
si nekoupíte lepší?“ Ale to není otázka na kinaře, to je otázka na distributora. Takže pokud
se bavíme o evropském prostoru, ano, mám pocit, že tady je strašná rezerva u distributorů.
Ale je to proto, že český trh je relativně malý a ti největší hráči přežívají jenom proto, že
mají exkluzivní smlouvy s nějakými majors studii. Samozřejmě, pokud budete pracovat
v distribuční společnosti, která má zastoupený Disney nebo Universal, tak už bude složitý,
aby vám při vaší pracovní náplni a při požadavcích, který to studio má na distributora, aby
zbyl čas vůbec na něco jiného než na ten Universal nebo Disneyho. Takže ten problém je
složitý. To říká Honza Jíra, píšu to já i ve své práci: „Největší problém, kterej se stal, byl
kobercovej nálet amerických filmů po revoluci.“ Ono nás to zahltilo všechny. A dneska
není problém pro žádného amerického producenta přijít a říct: „My tady máme filmy a
slušně vám zaplatíme, když je dostanete do kin.“ Ten distributor na to nemá čas. Polský
producenti nebo německý producenti zas tak moc těch filmů nemají. Jestli jsou jeden dva
za rok. Prostě spíš nejsou, než jsou.
Semilské kino je součástí sítě Europa Cinemas, k čemu vás zavazuje tohle členství?
Členství nás zavazuje k tomu, že nějaké procento produkce bude v ročním součtu
evropské. Že počet uvedených amerických filmů nepřesáhne určitou kvótu a že se budeme
zabývat programy pro mladé publikum. Právě proto, aby se naučili ty mladý lidi chodit do
kina.
Můžete zhodnotit, jaké jsou výhody a nevýhody tohoto členství?
Tu nevýhodu jsme už zmínili. Záměr je dobrý, ale není obsah. Pořád není obsah, který by
byl jiný než artový. A ty artový filmy mají úplně jinou estetiku a divákům se často nelíbí a
je obtížný jim je prodat. Ta situace se už dneska lepší, protože aspoň od těch dětských
filmů se začalo evropských filmů nabízet víc. A výhoda samozřejmě potom je, že to je
73

dotovaný. Když splníte všechny ty kritéria, dostanete nějaký balík peněz za tu organizaci a
nikdo vám neříká, co s nimi máte dělat.
Můžete říct, že kino je díky Europa Cinemas konkurenceschopnější?
Vy dostanete nějaké peníze, a pokud jste chytrý, tak ty peníze zas investujete do nějakých
projektů, který vám ty peníze přinesly. Třeba my máme program pro mladý publikum,
který se jmenuje Filmotoči, kde mají studenti kamery a natáčí si vlastní filmy, a my je
potom promítáme v kině a v kabelový televizi. Tak tam je jednoznačná výhoda v tom, že
v momentě, kdy dostanete nějaký balík peněz, tak můžete koupit ještě jednu kameru a ten
kroužek rozšířit. Nebo když dostanu peníze navíc, tak můžu posílit propagaci, na kterou
bych jinak neměl tolik peněz. Takže já si můžu najmout grafika a napsat tam, jaký budou
uváděný ten měsíc evropský filmy. Můžu je vyčlenit a podpořit v rámci toho programu. A
samozřejmě pak mi zbydou peníze na něco, co bych potom chtěl od města. Je otázka,
jakým způsobem se do toho programu zapojuju.
A to si lze nastavit, jakým způsobem se do programu zapojujete?
Vy máte nějaký základní kritéria, který musíte splnit. To potom hodnotí nějaká komise. A
ta komise přihlíží k tomu, jestli jenom slepě splňujete kolonky nebo jestli jste v rámci toho
programu nějak kreativní. Pokud jste kreativní a sám si řeknete, že tenhle záměr se vám
líbí a že ho chcete podpořit, tak můžete očekávat, že ho potom zpětně podpoří i ta evropská
komise, která rozhoduje o tom, kolik který kino dostane. A samozřejmě pokud potom
zvýšíte počet diváků na evropský filmy, tak se vám může stát, že vám potom přijde víc
peněz, protože tam je euro za diváka. V té jedné kapitole dostanete tolik euro, kolik máte
diváků na evropské filmy.
Uvádíte po digitalizaci jiné formáty, typy filmů, které byste hráli pouze těžko?
Jednoznačně 3D, protože první digitální film byl vlastně Avatar, který zároveň přinesl 3D
technologii a potom je to alternativní obsah. Pokud se promítá ze satelitu, tak to by na
původních strojích nešlo. Ale promítat nějaký alternativní obsah můžete i bez projektoru za
2 miliony. Ta digitalizace má dvě formy, který jsou relevantní. První je D-Cinema, to je
DCI standard a pak je e-cinema, která předpokládá možnost promítat alternativní obsah
z jiných zdrojů než z filmových a na to vám v podstatě stačí kancelářský dataprojektor a
blu-ray přehrávač. A už můžete udělat letní kino, když budete hodně drzý.
A z hlediska žánrů tam nastala nějaká změna?
Ta změna myslím, že nenastala. Tam musíme rozlišit digitální promítání a digitální
natáčení. V digitálním promítání ta technologická změna nastala, ale nastala třeba v počtu
zvukových kanálů, který může digitální nosič pojmout. Když si vezmete klasickou
filmovou kopii, tak tam samozřejmě v těch posledních fázích bylo několik druhů záznamů,
ale nikdy to nešlo víc než 5.1. Dneska s digitálníma projekcemi máte 7.1 zvuk, 11.1 Barco,
Auro a Dolby Atmos by mohlo míte až padesát kanálů. S digitalizací jde nějaký
technologický rozvoj a ten umí dodefinovat některý žánry. Ono, že by přibyly nebo ubyly,
se říct nedá, ale zejména v těch akčních a trikových věcech se s digitalizací trochu
proměnily. Třeba Interstellar na kopii, obzvlášť na ohraný kopii, by vypadal naprosto
jinak.
Jak přistupujete při tvorbě programu k dokumentům?
U nás to souvisí hodně s filmovým klubem. My jsme převzali do kina filmový klub a já
jsem pak říkal: „Chlapi, my vlastně nemáme žádnej dokumentární prostor v tom kině.“
Což je škoda, protože ten dokument nabízí možnost diskuzí nad kontroverzními tématy.
Přináší jakýsi lifestylový prvek do kina a my vlastně neumíme ty dokumenty dobře uvádět,
protože jen tak je někam bouchnout, to nemusí dopadnout dobře. To jsme zkoušeli dát do
víkendového času Evangelium podle Brabence a přišli čtyři lidi. Takže ten dokument
potřebuje mít nějaký svůj pravidelný cyklus. Takže my tam máme program filmového
klubu, kde první cyklus je nějak tématický, že například pro letošní školní rok budeme mít
74

téma mládí a vědění a budeme ho sledovat v hraném filmu. Pak máme téma dokument,
který je jednou za měsíc a ten dokument my nějakým způsobem pravidelně uvádíme.
Přičemž se snažíme zvát hosty k diskuzím a celé to moderují organizátoři toho klubu. Teď
se nám to výborně povedlo s dokumentem Stále spolu. Kontroverzní téma a kino jako
prostor k diskuzi. Když jsme hráli film Heleny Třeštíkové, opět z toho byla diskuze,
Největší přání Olgy Špátové, zase celkem jasný prostor k diskuzi nad konkrétními věcmi,
který se týkají společnosti. Generace singles. „Tak jste to viděli a co vy na to?“ Soužití
gayů, marihuana. Tyhle ty témata tam takhle sázet. „A co vy na to?“ Teďka tam přijdou ty
huliči, ty se tam pohádají s těmi odpůrci.
Přistupujete k dokumentům jiným způsobem z hlediska propagace?
My to zacyklíme tou pravidelností a ty lidi si už na to zvyknou. Je to součástí toho
filmového klubu, který je navázaný na školu, takže se to stává tématem výuky. Je to
zároveň prostor pro mediální výchovu. A je to propagovaný osobnostně. Není to o tom, že
vytiskneme miliony plakátů a rozházíme je po celém městě. Jsou dva stěžejní učitelé, který
mají velkou oblibu a poměrně dobrou autoritu u studentů, kteří to těm studentům vysvětlí,
že tam prostě musí přijít. A ty studenti si to řeknou dál. Teďka jsme to osamostatnili,
udělali jsme klubu zvláštní facebook a zvláštní propagační tiskoviny, který kreslí mladý
grafik, takže to je celý autorský. Čím víc těch věcí v mý práci běží samostatně, tím líp.
Takže je to samostatný projekt, který má samostatný vizuál a stojí za nim samostatný lidi,
který si to nějakým způsobem vybírají.
Jaká divácká skupina projevuje o dokument největší zájem?
Já mám obavu, že neprojevuje zájem o dokument jako takový, ale o ty témata, který
dokument ukazuje. A tam to potom záleží na tom, jakým tématem se zabýváme. Generace
singles nebo Rok konopí jasně oslovovalo mladý lidi. Pak jsou témata, který jsou
tabuizovaný v celý společnosti a představují určitou senzaci. Ono se o nich moc nemluví a
najednou se to prostě ukáže. To bylo teďka Stále spolu. To osloví prostě všechny, to přijde
plný sál a napříč generacemi. Nebo dokument Tantra, to je přesně ono. Ty bláho, a oni
z toho šílej. „Co ste nám to pustil pane vedoucí.“ Nebo Stále spolu. „To byli divný lidi,
viděli ste je? A že ty děcka neseberou.“ Ty lidi chtěj být dneska pohoršený. Oni půjdou na
Padesát odstínů šedi, očekávají nějakou senzaci, vzbuzuje to v nich nějakou rozkoš, ale
navenek chtějí být pohoršený. Vysvětluju to špatně, nějaký sociolog by to určitě vysvětlil
líp, ale v podstatě, čím větší tabu a čím větší senzace se do dokumentu vloží, tím víc lidí to
přitáhne. Reality show Vyvolení. Nikdo to nikdy neviděl a najednou pecka. A teďka kdyby
vzniknul další dokument o tantře, tak to nebude mít takový úspěch jako ten první.
Podle čeho vybíráte ty konkrétní tituly?
Snažíme se jít po těch kontroverzních tématech. Tvrdě do těch míst, o kterých se moc
nemluví. A ještě si třeba pozveme odborníka. Třeba když jsme promítali Ivetku a horu zase kontroverzní, moc se nemluví o tom, že tamhle bylo nějaký zjevení. Každý chce vidět,
jestli se ta holka nezbláznila. Tak si pozveme pana faráře. „Pane faráři, tak co vy na to?“
Nebo nějakého křesťana, který tam do toho začne bušit a začne si tam obhajovat svojí
pravdu, aby se ta diskuze ještě podpořila. Nebo když jsme tam měli marihuanu, tak jsme
pozvali člověka z protialkoholního oddělení - doktora, odborníka na návykový látky.
Z pozice člověka, který to zakazuje. Ten film je o tom, že konopí je vlastně strašně dobrá a
zdravá kytka a tam přišel doktor a říká: „Sice jo, ale podívejte se, jaký to má následky.“
Prostě někoho, kdo s jistotou bude reprezentovat opačný postoj, než ti diváci.
Hosty zvete pravidelně?
Ne vždycky se nám to podaří, ale když si vybereme nějaký téma dokumentu, tak se
snažíme, aby tam byl buďto tvůrce, nebo někdo kdo tam bude prudit diváky a rozproudí tu
diskuzi.
Jak hodnotíte nabídku distributorů z hlediska dokumentů?
75

Třeba minulý podzim to bylo slabý. Tam byly nějaký dva dokumenty, který navíc nebyly
moc zajímavý. Jeden tam byl o tom architektovi, který umřel. To není téma, který je pro
standartního diváka ve městě zajímavý. Ale jestli máme z čeho vybírat, tak jak kdy.
Myslím, že tahle sezona docela půjde. Už se to zase rozjíždí, ale ne vždycky máme z čeho
vybírat.
Jak máte v současnosti nastavenou tu pravidelnost promítání dokumentů?
Ta pravidelnost je jednou za měsíc s tím, že pokud se objeví něco, co třeba jde mimo klub,
protože to je komerční dokument, třeba o nějaký hudební skupině - to je komerční
záležitost, která může jít mimo klub - tak jde mimo klub.
Co by bylo hlavním motivem, abyste dokumenty uváděli častěji.
Muselo by být víc těch dokumentů. Když máte nějaký dramaturgický záměr, tak si něco
šetříte na další měsíce. Chcete mít program na celý rok s nějakou pravidelností, ale musíte
mít z čeho vybírat.
Z hlediska dokumentů a členství v Europa Cinemas, vidíte tam nějakou souvislost?
Určitě. Dokument je prostor k diskuzi, a čím se Europa Cinemas zabývá nejvíc, je
otevřené, živé kino, které má dobrou diverzitu programu, které se zabývá tím, jak udržet
dlouhodobě diváckou přízeň. Sice nevím, ale myslím, že se jim to klukům líbí. Že
dokumenty podporují. Navíc mnoho dokumentů na distribuci získávají podporu zase
z Evropské unie, z programu MEDIA apod. Takže Evropská unie nepodporuje jenom kina,
podporuje filmový průmysl jako celek, tedy i distribuci těch dokumentů.
Jakou kulturní pozici má kino ve vašem městě?
Má velmi dobrou pozici, protože to je pořád ještě nová věc. Za těch 5 let nám ještě
nestačilo zestárnout. A když je něco nové, tak to svítí. Ale právě tím, že se snažíme dělat
kino jako místo, které je pro diváky vstřícné, kde si každý najde to svoje, tak bych řekl, že
to je nejnavštěvovanější kulturní organizace ve městě.
Co považujete za hlavní kulturní substitut ve městě a blízkém okolí?
Záleží, co k čemu. Když se nasadí artovej film oproti vernisáži v muzeu, tak si to bude
samozřejmě konkurovat. Když nasadíte Terminátora proti vernisáži v muzeu, tak si to
konkurovat nebude. To je o tom, aby i lidi ve městě o sobě věděli, kdo co dělá a pomáhali
si. Ono se úplně nedá říct, že největším konkurentem kina je divadlo nebo hospoda. Třeba
znám kinaře, který řekne: „Já v pátek nemůžu hrát, protože všichni jdou do hospody.“ Já si
říkám, sice jsou hospody plný, ale proč bych nemohl mít plný kino. Já tvrdím, že kino
nemá konkurenci.
V porovnání s multikinem, berete to jako konkurenci?
Ani to neberu jako konkurenci. Protože je třeba vědět, že jak kina na malym městě, tak
multikino má svého tradičního zákazníka. Pokud půjdete do multikina, tak si nejspíš u toho
budete chtít nakoupit. Budete si chtít užít určitou anonymitu, třeba budu chtít jít s holkou
na rande a nemusí mě hnedka každý vidět v Semilech, tak jí vezmu do multikina, který je
anonymní. Kde s největší pravděpodobností nikoho neznám a nikoho tam nepotkám. Ale
každý to kino nabízí jiný druh služeb. Úplně jinou filozofii toho provozu. To jsou slova
pana producenta Dvořáka, producenta Bobulí, bývalého šéfa Bioscopu: „Je to vlastně něco
jako vinotéky vedle supermarketu.“ Když půjdete do krámku, který má vstřícného
prodavače, který vám všechno ukáže, nabídne, tak máte pocit, že jste nakoupil někde, kde
se vám někdo věnoval. Kde jste koupil něco, co vám někdo dopředu doporučil. Kdežto
když půjdete do toho multikina, tak půjdete do toho supermarketu. Vyberete si z velkého
sortimentu, vyberete si, co chcete a ta volba, co si koupíte, nebo nekoupíte, je jen a jen na
vás. Můžete si poměrně rychle vybrat, jste časově flexibilní. Můžete vidět film v půl desátý
večer jako ve dvě odpoledne, ale už se vám pravděpodobně nikdo nebude věnovat. Občas
narazíte na bordel na sedačkách, všechno je to automat, je to trochu sci-fi. Kdežto malý
kino má úplně jiný sociální prostor.
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Máte představu, jakou roli by mělo kino do budoucna ve vašem městě zastávat?
Já bych chtěl, aby už nikdo nemusel nosit klíč na radnici, jako to musel udělat můj
předchůdce. Aby se kino udrželo tak, jak je.
---pod čarou--Vy se zabýváte tzv. pilířovou dramaturgií, v čem jsou hlavní specifika tohoto vašeho
přístupu?
To je můj přístup, který vychází z filozofie Europa Cinemas, akorát já sem to nějak nazval
česky a myslím, že ten termín ani není přeložen z žádného originálu. Je to nějaká
sumarizace něčeho, co jsem se dozvěděl na semináři a v podstatě pokud chcete pracovat
s kinem, musíte pracovat s publikem. Publikum je nějaký spektrum lidí od 0 do 100 a
nikdy nedostanete všechny na jeden program. Ale musíte pravidelně přinášet program pro
určitou cílovou skupinu, která se vám bude do kina opakovaně vracet. Tento model vám
zaručí, že pokud najdete takovou skupinu, která se vám bude do kina opakovaně vracet, tak
je to strašná výhoda, protože vy ji máte jistou. Můžete na ní stavět a to jsou právě ty pilíře.
Pokud máte jistou cílovku na něco, tak můžete rozvíjet tu dramaturgii nějakým konkrétním
směrem. A přesně víte, který film tomu publiku prodáte a který ne. Takže když já třeba
dostanu nějaký film, tak si řeknu, že to je sice pěkný, že to je nějaký pěkný severský film,
ale já ho nikomu neprodám. Protože zrovna tématem neosloví tu moji cílovku, neosloví
žádný z těch pilířů a pak to buďto risknu, nebo to nechám ležet.
Jak oslovujete ty určité cílové skupiny?
Vy si musíte vytyčit projekt, ať už to je filmový klub, a říct si: „Když filmovej klub
provážu se školou, tak mám jasnou cílovku studenty.“ Nebo když mám metropolitní operu,
tak tam je jistá cílová skupina lidi 50+, který jsou zvyklí chodit na kulturu, jsou ochotný za
ní utratit peníze a podle toho taky musí ten projekt vypadat. Nastavený vstupný, nastavená
kvalita, atd.
Jak dlouho trvá, než si divák zvykne na nový projekt?
Tam je nejlepší, když ta divácká základna je ještě před tou dramaturgickou volbou. Když
vím, že tady mám zájem nějaké skupiny, která pravidelně chodí do kina, tak jim postavím
dramaturgii. Ale třeba u Bio senior se mi to nedaří, protože tam došlo k tomu, že si ty lidi
strašně pomalu zvykají na něco nového. A dá poměrně dost práce, jim tu informaci přinést.
Aby si jí přečetli, aby něco udělali.
Co je kritický bod v oslovování nových diváckých skupin?
Často chybí člověk, který by je oslovil. Kritický bod je často sám vedoucí kina. Já třeba
nemám prostor pro to oslovovat důchodce, ale mám prostor najít takového důchodce, který
je osloví za mě. Já nemůžu sám oslovovat filmový klub a sám ho dělat. Ale najdu si lidi,
který to udělají za mě. A který mají tu možnost to udělat. Když budu dělat metropolitní
operu, na začátku budu potřebovat 2-3 lidi, u kterých vím, že mají kontakty na lidi a na ty
skupiny, který potřebuju oslovit. Nejkritičtější bod je dostat se do toho společenství.
Protože každá cílová skupina žije v nějakém společenství. Ať už psaném, nebo nepsaném.
A vy musíte do toho společenství proniknout. Když ne sám, tak přes někoho.
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