Příloha 15: Transkripce rozhovoru s Janem Maxou
Proč se formáty kupují? Jaké jsou výhody/nevýhody?
S formáty je to stejné, jako to bylo kdysi s počítači IBM, že nikdo ještě nikoho
nevyhodil, protože koupí počítač IBM. Je to v podstatě jakési snížení rizik do jisté
míry i skutečných a do jisté míry jaksi symbolických v tom smyslu, že to skutečné
snížení rizika je v tom, že když koupím formát, tak kupuju určité know-how a i
známý výsledek té věci, čili nejdu do neznáma, což samoz ejmě neznamená zaručený
úspěch, a to druhé snížení rizika je jaksi vůči osobě, kdo o tom rozhoduje nebo kdo to
produkuje, protože když se nepovede formátová věc, tak jaksi minimálně to je
snadněji obhajitelné, že se ta věc koupila p esto, že se nepovedla, protože p ece jen je
to formát, má nějaké výsledky, čili to je ten důvod, proč se obecně formátový
business rozmohl, protože většina televizí jsou korporace a to je standardní fungování
v korporátním prost edí, lidé mají rádi, když se jim nabízí možnost rozhodnutí,
v kterém se jejich osobní zodpovědnost a riziko jaksi snižuje. Jistě to funguje i
v České televizi. Já sám ne íkám, že to je moje osobní motivace ke koupi formátu, mě
zajímá to, že to je něčím vyzkoušené, a navíc mě velmi zajímá i ten adaptační
mechanismus, který není vůbec jednoduchý. Jako to, jak zachovat, co funguje, a
zároveň tam p idat, co z toho dělá smysluplnou lokální věc, je velmi zajímavé a stejně
tak jsou zajímavé p íklady adaptací, které nevyšly, kde se vlastně udělaly chyby, že se
to udělalo málo lokální, anebo naopak se to udělalo natolik volné, že už to p estal být
ten formát.
A neměla by se Česká televize věnovat více té původní tvorbě? Nejsou pro ni
formáty problém?
To je samoz ejmě velice validní debata, jestli ve ejnoprávní televize má dělat formáty
nebo ne. Ta jednoduchá, trošku alibistická odpověď je, že formáty dělají všechny
ve ejnoprávní televize, tak proč bychom nemohli zrovna my, a ta trošku složitější
odpověď je v tom, že to, že děláme, to, že se rozhodneme pro formát, rozhodně
neznamená, že dáváme méně p íležitostí českým tvůrcům. Je to spíš o efektivitě
vynakládání prost edků. P edstavte si, kdybychom my chtěli vyvinout formát, jako je
StarDance, tak na to vynaložíme milióny, desítky miliónů a bude nás to stát strašné
úsilí, strašně peněz a navíc up ímně ečeno nemáme takové know-how, abychom
formát takového typu sami vyvinuli, takže bychom pravděpodobně něco pokazili a
bylo by to mnoho pokusů a omylů, než bychom se dostali k něčemu, co by fungovalo,
to je skutečně úspornější koupit ten formát. Samoz ejmě, není to jednoduché
rozhodnutí a samoz ejmě ho nejde uplatňovat paušálně, ale obecně je pot eba si
uvědomit, že t eba u dramatické tvorby stejně zaměstnáváme stejný tým scénáristů,
jediné, co kupujeme, jsou synopse, vlastně ty scéná e už sepíší, to není p eklad, to se
stejně píše znova a zbytek štábu tam je, čili ano, je tam ten element, že jaksi místo
české myšlenky kupujeme myšlenku někoho jiného, ale to asi v dnešním propojeném
světě tvrdit, že jedině české myšlenky mají vzkvétat v české zemi, už je opravdu
trošku nacionalistické pojetí spíš jako z devatenáctého století. Ale tím skutečně
ne íkám, že tahle debata nemá svoji validitu, má, mohli bychom to snadno p ehnat.
Mě to právě zajímá zejména u té dramatické tvorby, že ještě u té zábavy je to
pochopitelné…
U dramatiky já mám t eba pro páteční okno i po Doktoru Martinovi, který prokázal,
že takový žánr je úspěšný a smysluplný pro Českou televizi, tak mám stále
katastrofální nedostatek látek tohoto typu. Lehká komediální látka, ale p itom, což

v Doktoru Martinovi bylo, s vážným a ekl bych pro ve ejnoprávní televizi
smysluplným obsahem, myslím tím tu medicínskou část, tak to prostě tady nikdo
nenabízí. Snad to někdo umí napsat, ale rozhodně s tím nikdo nep ichází. Všichni
chodí buď s detektivkami, nebo chodí s dobovkami a musím íct, že znovu a znovu se
vracím k tomu, že bych chtěl dělat další pro to páteční okno licenční formát, protože
logicky Milan Fridrich chce současnost, ale já ji prostě v současném autorském
zázemí nemám, p es opakované výzvy.
A zatím tedy byl z té dramatické tvorby Doktor Martin, Svět pod hlavou a
sitkomy jako Rudy, Kancl nebo i jiné seriály?
Tyhle dva.
A se sitkomy to bylo docela problematické, ne? Nejednalo se o úspěšné adaptace?
Sitkomy neměly úspěch. Já si myslím, že u Kanclu to byl prostě nesmyslný koncept,
protože Office je p íliš specifický a ta cílovka, která ho ocení, ho samoz ejmě zná
v originále a ti, co ho v originále neznají, tak je to pro ně p íliš divné. To není úplně
mainstreamový sitkom a u Rudyho si myslím, že i p estože to mělo hrozné kritiky, tak
já si vůbec nemyslím, že to bylo udělané špatně, ale že hlavní problém byl v tom, že
český divák v České televizi nebo prostě od České televize nečeká mainstreamový
klasický sitkom.
No to mi řekněte, co tedy čeká?
No v té komediální tvorbě čeká prostě ty divné lidi, divné věci, oceňuje, když jdeme
někam na hranu, jako byla Čtvrtá hvězda, Kosmo nebo Trpaslík, to jsou vlastně
všechno seriály, které měly velmi pozitivní p ijetí. Samoz ejmě jsou to věci vždycky
polarizující, které i dost lidí naštvou, ale to je myslím správně, to ukazuje, že je to
komedie, která, jo, ve chvíli, kdy komedie je opravdu pro všechny p ijatelná, tak je to
takový ten mainstream. A samoz ejmě tento typ tvorby se licencovat nedá nebo je
velmi výjimečné, že bychom našli formát, který by šel licencovat, takže v té
komediální tvorbě je to složité.
Tak například z toho Trpaslíka byste mohli vy udělat formát? Je to originální,
nikdo to ještě nevymyslel, vtipné, prostě dobrá myšlenka…
V humoru je vkus opravdu hodně odlišný. I t eba rakouské úspěšné sitkomy jsou
nevysílatelné v Německu, protože to prostě nefunguje.
No a jaká jsou třeba ta kritéria pro výběr, ať už zábavy nebo dramatiky, aby to
bylo hodné České televize, tedy veřejnoprávního média? Protože například
super-formáty, jako byly Idols, Big Brother, ty prostě Česká mít nemůže? Čím se
tedy řídíte?
No, vždycky se to musí vztahovat k nějakému jakoby vysílacímu oknu a jeho zadání a
poptávce toho okna. A my, co se týče velké zábavy, tak vlastně neděláme vůbec
talentové show, reality show, adu formátů prostě úplně vynecháváme programově a
popravdě ečeno v té velké zábavě, tam chceme kombinaci takového feelgood, tedy
pozitivní zábavy, a pokud možno nějakého vzdělanostního elementu, což t eba
Nejchyt ejší Čech splňoval dob e. Skvěle to splňují Zázraky p írody, což je sice
banální formát, ale je tam ten vzdělávací prvek a poměr cena-výkon je naprosto
bezkonkurenční. Což si myslím, že v takovém p ípadě, kdy vy si kupujete nejenom to
schéma, ale i obrovskou knihovnu disciplín, otázek, pokusů, čili tady je ta úspora
peněz obrovská, za ty peníze, co kupujete ten formát, tak ušet íte opravdu desetkrát
tolik, takže tady i z čistě ekonomického hlediska formát funguje úplně geniálně.

Takže to je ta velká zábava a u těch menších zábavních formátů, tam vlastně se
vysloveně soust eďujeme na věci, které mají nějaký sociální kontext, jsme v tomhle
ohledu daleko p ísnější než t eba skandinávské ve ejnoprávní televize, které běžně
dělají zábavu tohoto typu, hodně po ady manipulované reality nebo seznamovací
show nebo všelijaké jiné formáty, které by u nás být nemohly a ani bych je nechtěl
dělat. Popravdě ečeno, ani společensky by nebylo p ijato, že ve ejnoprávní televize
dělá něco takového, takže se soust eďujeme na věci, které, ať už je to infotainment
typu Doktorka nebo pak jsou to nějaké ty docu-reality formáty, nebo typu sociální
experiment, prostě snažíme se opravdu o věci, které mají jednoznačný ve ejnoprávní
p esah. A u dramatiky je to vlastně opravdu tak. O licenci uvažuju ve dvou p ípadech,
buď je to páteční okno, kde mám v nějaké oblasti nedostatek vlastních námětů,
protože trh je negeneruje a já nemám dost času, abych si sedl s pěti autory a snažil se
to s nimi vyvíjet, rád bych na to čas měl, ale prostě nemám, takže formát je určitá
volba, no a potom samoz ejmě, když p ijde producent, což je p ípad Světa pod hlavou
i Doktora Martina, s producentským záměrem, který se do toho okna hodí a využívá
k tomu formát, tak proč bych ho odmítal, když to dává smysl, je to dob e ustavené a
ještě ten koncept p inese nějaké dofinancování, což se vlastně v obou p ípadech
poda ilo, no tak logicky je to pro televizi smysluplná kombinace. Ale že bychom
aktivně vyhledávali formáty, abychom s nimi zaplnili dramatická okna, tak to ne.
Tak to je relativně nová věc, ne? Formát pro dramatickou tvorbu?
Ano. D ív to Česká televize nedělala vůbec. Protože tam je logicky problém ten, že
Česká televize je zvyklá, že když zaplatí za výrobu něčeho, tak že jí to pat í na věky,
což u formátu není možné, protože držitel toho formátu dává omezené časové období,
počet runů, a navíc ještě si osobuje práva na tu výrobu. Takže rozsah práv, která
Česká televize má, je výrazně menší, než bylo zvykem, na druhou stranu je pot eba se
na to dívat z pohledu reálné hodnoty, protože málo televizních seriálů má t eba
nějakou hodnotu po sedmi nebo deseti letech. Hodnota té licence je prakticky nula,
jako že by se vytvo ila tak trvalá hodnota, jako je seriál typu Pan Tau, tak to se
opravdu nestává, dneska je to tak ka nemožné. Takže to, čeho se vzdáváme, má tu
hodnotu velice symbolickou, ale p esto se prostě něčeho vzdáváme.
Na druhou stranu, když se vezme Doktor Martin, který je velmi mainstreamový,
tak proč by nemohl jet pořád dokola, tak jako jede už po sto padesáté Život na
zámku?
Zas na druhou stranu, když teď děláme ten spin off u Martina, tak v tom máme
zadarmo prodloužení licence.
A jak na to reaguje veřejnost a média, na ty zakoupené formáty?
No, určitě je pohled dvojí. HBO je vlastně obdivována za věci, které jsou formátové
adaptace, ale my si myslíme, že jestli to někdo eší, tak je to velmi úzká odborná
ve ejnost. Divákovi je to úplně jedno.
A co si myslíte, že je na té adaptaci vlastně nejsložitější?
Nejde jen o televizní formáty, já jsem p edtím pracoval ve vydavatelství lifestylových
časopisů a tam to bylo úplně to samé. Udělat lokální verzi časopisu není o tom,
p evzít materiály a obálku a logo a začít to vydávat, to je velmi složitá chemie, kolik
z toho p evezmu a kolik z toho udělám jinak, aby to sedlo těm lokálním podmínkám,
a stejně tak u televizních adaptací je spousta p ípadů, kde se to udělalo špatně.
Myslím si, že nejsložitější z těch dramatických adaptací byl Svět pod hlavou, kde se
vlastně v tom anglickém originále detektiv vrací do 70. let, což pro Angličana

okamžitě vyvolá okamžiky takové té drsné chlapácké školy, co poku ují cigarety,
mají sexistické eči, prostě okamžitě ví každý člověk v Anglii, že když se vrací do
sedmdesátých let, tak ví, co si p edstavit. Kdežto u nás žádná taková reference není,
samoz ejmě realita byla jiná, ale televizní seriály z té doby vybudovaly p edstavu, co
to znamená policejní televizní realita. U nás existuje Major Zeman a Malý pitaval
z velkého města, takže tady auto i museli vytvo it svět, do kterého se ten policista
vrací, který samoz ejmě nemůže být realistický, který je vlastně stylizovaný, takže
tady ta adaptační práce byla opravdu náročná, taky se to od toho originálu hodně
odchýlilo.
Ale i přesto je třeba to koupit, protože ta myšlenka je natolik silná a autorská, že
ji nejde okopírovat?
Rozhodně. My jako ve ejnoprávní televize jsme vždycky na straně opatrnosti, i když
tedy, co to bylo? Jo, Zlatá mládež. Na začátku byla snaha o adaptaci formátu BBC,
ale nakonec se to natolik odchýlilo, že se Kamila Zlatušková zcela správně rozhodla,
že to nebudou dělat jako licenci, protože ten formát už byl jako původní.
Ono možná u tohoto typu pořadu, obecně u těch non-fiction je snazší se pouze
inspirovat než u té dramatiky?
Vždycky je to těžké. Je to fakt, je to celá věda, je to celá velká praktická disciplína,
jak vyvinout game show z nápadu. Když není to schéma, tak je to hrozná d ina.
Existuje na České televizi nějaký limit pro formáty, akvizice, původní tvorbu? Je
to nějak nastaveno, jak by to mělo ideálně být?
Ne.
Protože například na Slovensku jsou svázáni zákonem a mají dáno, kolik
procent tvorby může být ta licenční.
Oni mají jiný typ financování obecně – z koncesioná ských poplatků, které mohou jít
na formáty a akvizice, ale financování od státu musí jít jen na vlastní tvorbu. A
dokonce mají ještě reklamu. Ale hlavní je to, že státní financování nesmí financovat
cizí zdroje.
My máme v tomhle svobodu.
Ale trend těch formátů se stále zvyšuje, ne?
To bych asi úplně nemohl íct, že by se kupovaly víc a víc. Tak vzhledem k tomu, že
Česká televize mnohem víc vyrábí a vyrábí mnohem modernější žánry a formáty, než
vyráběla. Vlastně t eba ty cross-žánrové věci, ty se vůbec nedělaly. Česká televize
úplně ignorovala posledních deset patnáct let vývoje programmingu. Tohle když jsme
začali dělat, tak logicky se zvedne i počet formátů, protože opravdu věci jako T ída Ř.
A, tak tohle by bylo nehorázné vyvíjet znova, prostě ten formát existuje, tak to nedává
žádný smysl to dělat, jako objevovat Ameriku znova, to je hloupost, vyhozené úsilí i
peníze.
Tak ona ta tvůrčí invence je natolik velká i u těch formátů, že se na to nedá
nahlížet jen jako na něco převzatého, co nestálo televizi žádné úsilí…
Jak íkám, je milné si myslet, že je na tom méně práce. Celý vývoj funguje tak, že má
mnoho myšlenek, u kterých strávím málo času, na každý ale vyhodnocuji spoustu
nápadů, pak v té fázi vývoje se těmi slibnými nápady zabývám víc a už na tom tratím
nějaké peníze a samoz ejmě spoustu z toho je i odpad. Já mám nap íklad ve vývoji

takovou vnit ní kvótu, že cirka 30 % peněz, které do toho vývoje vynakládáme, má jít
na odpis, abychom měli i neúspěchy. Ale nákupem formátů omezuju, nebo respektive
umožňuju, abych těch 30 % neúspěchu vyzkoušel někde jinde. Protože něco mám na
tom počátku už vyvinuté, takže můžu ty vývojové peníze investovat někde jinde, to se
neztratí, ty se stejně investují. Ano, čili spíš je to pot eba vnímat tak, že to, že dělám
formáty, mi v jiných oblastech umožní experimentovat a zkoušet nové věci. To jsou
prostě spojité nádoby.
A co hodnotíte za úplný propadák a naopak co hodnotíte jako velký úspěch?
Propadák, no tak co se týče čísel, tak propadák byl určitě Rudy, to dopadlo hrozně, to
se nedá popsat jinak. Jinak si myslím, že snad si nevzpomínám, že by nějaký formát
byl úplné zklamání, jako něco se povede lépe, něco hů e, ale totální propadák, to
nevím, no.
A chtěli jste někdy koupit nějaký formát, který nakonec uspěl na komerčních
televizích?
Určitě. Uvažovali jsme o Tvoje tvá má známý hlas, uvažovali jsme o dánském
formátu The real we, který si myslím, že je skvělý a ve ejnoprávní a že by v České
televizi fungoval, a teď vážně nevím, jestli nakonec Prima udělala tenhle nebo nějaký
podobný a celé to téma tak smázla takovým nešťastným způsobem, takže jsme se
k tomu už nevraceli.
A tu Tvář jste nekoupili proč?
No, v podstatě dva důvody. Jednak tam byly pochybnosti, jestli to splňuje
ve ejnoprávní prvek, jestli to skutečně už není jen cirkus, což se ukazuje, že asi je, a
druhá věc byla, že jsme to chtěli dělat společně se slovenskou televizí a slovenská
televize z toho vycouvala a up ímně ečeno pro nás by to byla tak velká finanční
zátěž, že by to nedávalo smysl.
Otázka je, jestli vlastně, kdybyste dali do Tváře tu kultivovanost, co dáváte třeba
do StarDance, tak jestli by ten formát ještě vůbec fungoval.
Právě že asi ne.
A když se nějací novináři vyjádří o StarDance, že je to komerce, tak to už asi
není relevantní, ne?
Víte co, slovo komerční samo o sobě nedává žádný smysl. Co to vlastně znamená
„komerční“? Že to děláme pro peníze, že na tom vyděláváme peníze, jako ano,
logicky o StarDance mají zájem sponzo i, protože to je nejsledovanější zábava, nebo
do Facu to byla nesledovanější zábava v českých televizích, takže logicky, ale není to
ten primární důvod, čili je t eba definovat, co znamená slovo komerční, a pak se o
tom můžeme bavit. Protože definice ,Je to p íliš zábavné, tak je to komerční,‘ je
prostě hloupost. Často tyhle komentá e vyplývají z toho, že si lidi nep ečetli, co je
povinností České televize ze zákona, že naší povinností je mimo jiné i bavit, ne jenom
vzdělávat a poučovat.
O jaká všechna kritéria Vám jde, protože není to na České jen o sledovanosti?
Ano, je tam celá ada faktorů, z nichž pro tenhle typ jsou důležité zejména
sledovanost, spokojenost, originalita, zaujetí a samoz ejmě i public value. Tedy i
cena, za kterou je těchto parametrů dosaženo. To jsou zhruba ty nejzásadnější
parametry, p ičemž sledovanost vyplývá z mě ení sledovanosti, což dělá pro všechny
televize agentura, která dnes zahrnuje nejen televizní sledovanost, ale i sledovanost na

internetu a ty ostatní t i se mě í dotazováním. Taky nezávislá agentura, která to dělá
poměrně sofistikovaně.
Příloha 16: Transkripce rozhovoru s Milanem Fridrichem
Jaké jsou důvody pro nákup licenčních pořadů?
Těch důvodů je hned několik. Jedním je, že se p ibližně p ed dvaceti lety roztrhl pytel
s tím, že se taková ta klasická estráda a klasický po ady, které de facto v těch
televizích si byly velmi podobné, tak že začaly vznikat originální formáty, které se
jmenovaly reality show, talentová show a tak podobně. No a firmy, které ty talentové
show vymyslely, tak se zároveň dokázaly prosadit tak, aby je ve formě licence
prodávaly dál. Jako první z reality show byl t eba Big Brother, který vznikl
v Holandsku. Mezi talentové show, nejvýraznější byl určitě Talent nebo Superstar
nebo něco takového. Ono to mělo p edobraz i v těch národních našich věcech, tady
kdysi existovaly soutěže různé, Deset stupňů ke zlaté a Zpívá celá rodina a tak
podobně, takže zábava jako taková nebyla úplně inovační, ale začalo se operovat
s tím, že jakmile vymyslíte show, tak že to je nějaký statek duchovní, který někdo
vlastní, má na to autorská práva, no a zjistilo se, že když je v některé zemi něco
extrémně úspěšné, tak proč vymýšlet něco ještě s tím rizikem, že to tomu bude
podobné a vzniknou nějaké mezinárodní spory, když se to dá koupit jako licence.
Tím dalším faktorem, který v tom je, je ten, že mezi televizemi a výrobcem existuje
něco jako sdílená solidarita nebo sdílené riziko. My když máme StarDance, tak se
kupovala licence v době, kdy BBC odvysílala několik ad úspěšně a prodala to do
několika zemí a ukázalo se, že to je velmi atraktivní, že to kupují i ve ejnoprávní
televize a že se na tom dá postavit televizní zábava, program televizní zábavy, a BBC
už vlastně tím svým vysíláním garantovala, že tam je nějaký potenciál, a pak už je na
Vás, jako to dob e lokalizujete, jak to dob e uchopíte, jak se s tím poperete,
nacastujete, vyberete tance a uspo ádáte celý ten večer, ale máte k tomu pomůcku,
protože ke každé té licenci nebo ke každému tomu většímu formátu existuje takzvaná
bible, ve které je popsané všechno od A do Z. Máte vymyšlené dekorace, máte
vymyšlený systém porotců, systém toho tancování a spoustu dalších věcí do
nejmenších podrobností. Takže Vám odpadá vývoj, odpadá Vám takové to
p emýšlení nad tím, jestli touhle cestičkou se mám dát doprava, nebo doleva, nebo
jestli mám jít radši veprost ed, už více méně za Vás někdo na začátku odpracoval
tohle a vzhledem k tomu, že je neustálý hlad po inovacích v televizi, je hlad po tom,
aby se p edstavovaly nové věci, televize bojují nejen v nadnárodní úrovni. Vezměte
si, že p ed deseti lety tady byly čty i televize de facto, dnes těch televizních kanálů je
tak t icet až t icet pět volně ší ených a v tom samoz ejmě je mnohem vyšší
konkurence, mnohem větší boj o diváka, který má větší portfolio toho, čím se může
bavit, na co se může dívat. Takže vlastně je t eba se trefit do toho, co divák ocení,
v p ípadě České televize ještě, aby to ocenil jako ve ejnou službu, aby se mu to líbilo,
aby to mělo vysoké kvalitativní parametry, aby se s tím ztotožňoval… Tlak je veliký a
opírání se o licence je běžné jak u ve ejnoprávních, tak komerčních stanic, dnes jen
každá sahá po jiném obsahu, to je asi ten nejzásadnější rozdíl.
A to mě právě zajímá, jak tedy vybírá? Protože ona nemůže vzít Big Brothera a
adaptovat ho, to by přece nešlo.
Určitě ne, to bychom neudělali. Ale co jsme udělali, že jsme vzali licenční formát
Doktorka podle Doktora Ozze, který jsme lokalizovali pro náš trh, a odvysílali jsme
t i ady s MUDr. Cajthamlovou. Teď vlastně na ja e běží čtvrtá série, potom t eba

jsme měli licenční formát Teenage Boss, který se tady adaptoval pod názvem Hlava
rodiny, a oba dva tyto formáty mají v sobě velkou edukační úlohu, jeden z hlediska
medicíny a těchto věcí a ten druhý z pohledu finanční gramotnosti, mezigenerační
komunikace, konfliktu a čehokoliv dalšího.
Takže hledáte něco, co má nějakou přidanou hodnotu?
Ano, určitě. Má to p idanou hodnotu, má to vzdělávací charakter, má to t eba p esah
do historie nebo do vědy.
A otázka typu, že kupujete hotovou věc a nemáte tak práci pro místní tvůrce,
Vás jako veřejnoprávní médium netrápí?
Ono to není hotová věc. Vy si koupíte jenom kus papíru a celé to musí udělat místní
tvůrci, musí to mít místního režiséra, místního producenta, stejně to musí mít místního
scénáristu, stejně to musí mít někoho, kdo tady vytvo í tu dekoraci, odnikud se
nep iveze. Tady se najme studio, všechno se udělá tady. Jediná věc, která je, je ta
idea. Vy si kupujete ideu a zpracování té ideji na papí e, to je všechno, co máte, což
znamená, že v tomhle ohledu nikdo vlastně nikoho o nic moc neochuzuje. Ale pokud
by tady byly super originální náměty, tak je to ještě lepší varianta, a samoz ejmě že po
takových nápadech se pak vrhnou ty nadnárodní společnosti, jako je Fremantle nebo
Endemol nebo Zodiak nebo jiná, kdybychom to odvysílali, a určitě budou chtít s námi
podepsat smlouvu o tom, že ten náš formát, který my máme, budou nabízet dalším
televizím a podělíme se spolu o p ípadný zisk, který z toho potom bude. Takhle to
normálně funguje, většinou ty show vznikly v nějakých menších televizích, nebo
nezávislá produkce ji vymyslela, a pak tyhle nadnárodní společnosti, které kumulují
formáty u sebe a fungují jako takový velkoobchod, tak se o Vás v tomhle ohledu rády
postarají, ale ještě druhá věc je ta, že když se bavíme o formátech, tak formátem už
dnes není jen zábava, formátem je i seriál, film.
Dnes vyšla tisková zpráva, kde se píše, že naopak i Česká televize má v tomhle
ohledu co nabídnout. V Německu chtějí koupit formát Labyrint, takhle vezmou ty
scéná e a celé si to samoz ejmě musí p epsat do svého prost edí, neboť tam funguje
jinak soudní systém nebo t eba policejní systém, ale mají tu základní ideu a ta
základní idea a ta story a ty vztahy tam jsou hrozně důležité, protože už jsou pro ně
vymyšlené, teď se na to vrhnou scénáristi, kte í to dopilují, pak to nějaký režisér bude
muset natočit, obsadit německými herci a tak podobně. Stejně tak vlastně i
v Holandsku uzav eli opční smlouvu na Labyrint, ve Francii podepsali opční smlouvu
na ten t ídílný miniseriál Spravedlnost, takže je vidět, že obecně obchod s licencemi
má teď strašnou spoustu různých podob a je v boomu, velmi kvete. Kvete proto,
navzdory tomu, že se hodně věcí dělá, tak p esto, když se něco stane hodně úspěšným
a zajímavým, tak se to dá globálně pojmout a můžete to de facto lokalizovat
v jakékoli zemi. Máte ušet enou práci v tom ohledu, že už vidíte, že už tohle schéma
někde fungovalo. A většinou se to dělá proto, protože se to prostě některým těm
nákupčím líbí, líbí se jim ta story a to, že už je to takhle vymyšlené, a není to nějaké
oslabování originální tvorby, t eba Labyrint tady musel někdo originálně vymyslet,
t eba u nás, ale jinde ho natočí a nebude tam vymyšlený, ale zlokalizovaný, a stejně
tak my jsme koupili Doktora Martina nebo Svět pod hlavou, kdy to byly seriály, které
se tady taky musely p epsat. Doktor Martin je v Anglii v p ímo ském městečku,
zatímco u nás v Beskydech, naprosto jiná kultura, naprosto jiné společenské vztahy a
zázemí. To samé je Svět pod hlavou. Life on Mars je Británie, kdežto když tady jdete
zpátky t icet let do historie, tak narazíte na socialistické Československo, což se nedá
srovnat s Británií t icet let zpátky. Takže práce pro tvůrce na tom stále je, ale ta idea,

kterou kupujete, tak ta je v tomhle ohledu prově ená, a tím pádem máte trošičku o
jeden problém míň, což ale neznamená, že by televize jako taková nebyla nervózní
z toho, jak to dopadne, z toho, jak se to natočí, jak to diváky zaujme a tak podobně.
Nikdy nemáte dop edu vyhráno, ale víte, že někde už to zaujalo a že je to zábavné, že
by to mohlo lidi bavit.
A například u toho Světa pod hlavou, i přesto že je naše verze natolik odlišná,
tak je třeba tu ideu koupit, aby nás držitelé formátu nemohli nařknout
z okopírování?
Určitě. A to zase si nenalhávejme, že jsou televize, které tyhle věci mají tendenci
ukrást. Druhá věc je ta, že u ve ejnoprávních televizí, a zejména těch velkých, je to
tak, že navazujete seriózní vztahy s těmi partnery, a když tohle jednou uděláte, tak
seriózní partne i s vámi nebudou chtít spolupracovat, můžete p ijít o nějaké jiné
zajímavé formáty jenom kvůli tomu, že oni budou mít obavu, nebo budou solidární,
že vy jste na čena z toho, že jste okopírovala nějaký formát. A druhá věc je, že
většinou ty velké společnosti takové věci dávají k soudu, protože nechtějí dopustit,
aby to jejich duševní vlastnictví někdo vzal a čistě okopíroval. Ale to, že na Big
Brothera vznikly odvozené licence, které si tu věc odvodily a udělaly, tak to se stalo.
Silně se inspirovaly modelem kontejnerové show a rozší ily to do dalších zemí. No a
je samoz ejmé, že Endemol s nimi měl spory, a nevím, jak to dopadlo, ale pak čelíte
dalším problémům a televize, jako je Česká televize, se v tomhle chová korektně a
v dnešní globalizované době, pokud my sami chceme uspět s našimi formáty,
abychom je prodávali dál, tak to by se stejně tak někdo mohl podívat na Labyrint a
napsat si to doma úplně sám. Respektuje se určité právo na duševní vlastnictví, právo
tvůrce na duševní vlastnictví a na základě toho je obchod s těmi formáty. Jinak byste
se mohla podívat na švédské Milénium nebo švédský Most a okopírovat to a nežádat
o licenci, takhle to ale v minulosti fungovalo, mimochodem. Obchod s právy je věc,
která je stará tak od devadesátých let. P edtím se běžně dělo, že někdo se na něco
podíval a pak si to natočil doma sám, protože neexistovalo něco jako globální TV
business, kdežto dnes už to tak existuje.
A jak je to tedy s poměrem originální tvorby, formátů a akvizic?
Tak tohle je na každé televizi, ale u ve ejnoprávní, jako je Česká televize, je hlavní
důraz kladený na původní tvorbu a té je taky nejvíc. Formátů máme vyloženě pouze
jednotky kusů, pár, vlastně oživují a osvěžují naše vysílání, ale to gros je v originální,
původní tvorbě a akvizice je v tomhle ohledu taky doplňková, protože už v tom názvu
Česká televize je, že vlastně to, na co se klade největší důraz, je právě tohle.
Ale i tak zaplňují formáty ta nejstěžejnější programová okna, jako páteční či
sobotní primetime?
Ano. Ale ne úplně vždycky.
Takže vlastně je to o tom, že chybí náměty, a tudíž se použije zahraniční
myšlenka, protože s tou by tady nikdo nepřišel?
Ano, ale ekl bych to jinak. Prostě máte dneska daleko větší možnosti, ze kterých
můžete vybírat. Nejste odkázaná jen na to, co vymyslí daný člověk na daném
teritoriu. Můžete pracovat i s tím, že někde něco už někdo vymyslel a vy si k tomu
vyrobíte svoji národní verzi. Je to výhoda v tom, že je tam i ten tlak na domácí tvůrce,
aby zvyšovali kvalitu, aby měli originální nápady a náměty. Prvotní pro nás je,
abychom měli originální nápady a náměty, ale člověk se nemůže bránit tomu, když
někdo p ijde s fantastickým formátem a chce ho lokalizovat. Většina lidí de facto si

ani neuvědomí, že t eba Svět pod hlavou je licenční formát. Berou to, jako že to je
původní seriál.
A ty licence kupujete nejčastěji od veřejnoprávní BBC, anebo to je jedno?
T eba Svět pod hlavou, s tou licencí p išla nezávislá produkční společnost tady, která
produkovala Svět pod hlavou v koprodukci s Českou televizí. U Doktora Martina, tam
to bylo ve spolupráci, o Doktorku jsme projevili zájem p ímo my jako televize a BBC
sama pracuje s cizími formáty, to nejsou všechno její formáty. Když ona vysílá
soutěž, jako je Pointless, což se u nás jmenovalo Míň je víc, tak je to soutěž, kterou
vlastní Endemol.
Já jsem právě myslela, že jak mají BBC worldwide (licenční divizi), tak že si
přímo vyvíjejí pro sebe…
To mají. Takhle určitě prodávají ty svoje formáty, ale z hlediska vysílání využívají i
formáty jiné, jako Got Talent a tak podobně. StarDance prodávají oni p ímo, ale pak i
oni sami mají formáty, které mají od jiných vlastníků formátů, a obohacuje to jejich
vysílání. Ani vlastně tak velký vysílatel a production house, jako je BBC, se neobejde
bez tohoto trendu, což je zajímavé.
A zrovna StarDance se dá hodnotit jako nejúspěšnější formát?
Určitě z hlediska úspěchu a tradice je StarDance king v tomhle ohledu.
Možná to byl i takový první velký formát, ne?
Byl to první velký licenční formát pro Českou televizi z hlediska toho, že to je pro
masového diváka, a vzhledem k tomu, kolik t eba stojí jedna epizoda, a tak. A taky že
už jsme odvysílali osm ad, což je taky věc unikátní a neuvě itelná, a máme opce na
devátou a desátou adu, takže plánujeme další vysílání.
Měli o StarDance zájem i komerční televize?
Určitě. Akorát ČT p išla d ív. StarDance v těch zemích, kde funguje CME, což jsou
země, jako je Slovensko nebo Slovinsko, Chorvatsko, tak tam všude má tenhle formát
CME jako komerční vysílatel, kromě ČR, kam p išli později. Česká televize to prostě
získala rychleji.
A zrovna u tohoto pořadu nemáte pochyby, že by se nejednalo o formát hodný
veřejnoprávní televize?
To záleží, jak se na to člověk podívá. Pokud se na to dívá p es to, že to je úspěšné a
mohlo by to vydělat peníze, tak potom komerční bude i operní p edstavení, pokud se
na něj bude chtít podívat milión lidí. Tahle optika je v tomhle ohledu falešná.
Ve ejnoprávní je to v tom ohledu, jakým způsobem to integruje a jak to rozvíjí českou
televizní kulturu. V tomhle ohledu většina věcí, které Česká televize chce mít a chce
dělat, tak nějakým způsobem rozvíjí kulturu a stará se o ni. Tohle je taneční soutěž,
která motivuje, může pomáhat lidem, aby šli tancovat, navíc uvádí celebrity do nové
situace, ve které se musejí snažit a soutěžit spolu, ukazuje profesionální tanečníky,
p ináší lidské p íběhy. Je to show, která pat í k velké ve ejnoprávní televizi, a proč ji
nemít. Dokážu si p edstavit i talentovou show. Co je výsostně ve ejnoprávnějšího, než
je souboj talentů? Všechno záleží na tom, jak to zpracujete a jakou tomu dáte
p idanou hodnotu.
Příloha 17: Transkripce rozhovoru s Michalem Reitlerem

Co je podle Vás největší výhodou koupeného formátu?
Největší výhoda je, že nemusíte absolvovat celý finančně, časově i kreativně náročný
výzkum. Dostanete CO a JAK. V p ípadě zábavních formátů to nejdůlejžitější, na čem
show stojí, a zároveň k tomu dostáváte, jakým způsobem je to zprocesované.
Disciplíny máte už někým promyšlené a vyzkoušené. Takže to, co Vám to ušet í, je,
že už někdo udělal vývoj, dal velké peníze do toho, aby i ohledal, jak to nedělat. To je
vlastně v zábavě, vůbec u těch licenčních věcí to nejcennější, že někdo zainvestoval.
Proto taky v Čechách nevznikají původní formáty, protože tady nikdo nemá dost
peněz, času, obecně velkorysosti, aby platil rok a půl peníze do něčeho, co se
neodvysílá. Nevybavíte si za posledních deset let nějaký úspěšný původní formát. To
máte jako licence na výrobu aut. Rumuni koupili licenci Renaultu, aby mohli dělat
Dacii. Sami by to nevyvinuli. Stejným způsobem koupili Poláci Fiata, aby nemuseli
investovat obrovské peníze do chyb. P edstavte si, že něco zkoušíte napsat, pak
natočit, pak to zkoušíte na divácích, zjistíte, že vám to nefunguje, teď zkoumáte, proč
vám to nefunguje, celé to vyhodíte, musíte vysvětlovat akcioná ům nebo
koncesioná ům, proč vyhazujete statisíce, zatímco nic neexistuje.
Riziko p i nákupu licence je, když si nevyberete tu správnou zrovna pro váš trh, váš
záměr a vaše schopnosti. Může být i nekvalitně p ipravená. My jsme takto neodhadli
koupi licence na soutěžní po ad Můžeme dál? Koupíte soutěž, izraelskou, která
funguje fantasticky. Moderátor chodí za lidmi do domácností a tam s nimi hraje
vědomostní soutěž. Jenže ono je to celé více hravé než soutěžní. Není tak důležitá
soutěž a pravidla jako spíš ten princip, že chodíte k lidem domů a u nich doma
soutěžíte a tím je to zábavné. My jsme to udělali stejně a u nás lidi íkali, že to není
regulérní, protože nemají všichni stejné podmínky. Takže ten po ad vůbec nep ijali.
Hrozné. A to si vezměte, že to máte ve vysílání druhý týden, vidíte, že to je v háji, a
máte vyrobených osmdesát dílů v archivu a teď s tím žijete ještě půl roku. To
znamená, že když si špatně vyberete licenci, můžete to stokrát dob e vyrobit, už to
nedoženete. P ičemž po ad by asi velice dob e fungoval na Primě nebo na Nově, ale
rozhoduje i kontext a očekávání diváka od televize, která jim to nabízí. Kdybyste se
na ten formát koukla, je vážně zábavný, ale v České televizi absolutně
neakceptovatelný. Prostě jako když p ijdete do opery v perfektním outdoorovém
oblečení. Je to nepat ičné, zatímco jinde skvěle funkční. Ale z Opery vás vyhodí. Asi
stejně jako na hory nejedete v obleku.
A jaké jsou podle Vás akceptovatelné formáty pro Českou televizi?
Pro Českou televizi jednoznačně musí obsahovat nějaký edukativní prvek. Zábava je
cíl na Nově, na Primě a je to úplně v po ádku. Prost eno nebo Výměna manželek jde
za zábavou do krajností, což jsou obojí licence. V České televizi nesmí být zábava cíl,
ale má být prost edek pro nějaké užitečné sdělení. Výměna manželek by v ČT byla
v této podobě nemyslitelná. Diváci jsou v tom hrozně p ísní. Sice stejní diváci, ale od
ČT mají jiná očekávání. Proto funguje StarDance. Je to elegantní, klidná, pro diváky
bezpečná show povznášející společenskou dovednost.
A kdyby byla Tvoje tvář na České televizi, tak by se muselo změnit kompletně
její obsazení a vlastně celá ta show?
No, ona by asi nemohla mít takový hrot. Vy byste to musela nějak brousit, do nějaké
kultivovanosti. Tím tomu ovšem snižovat atraktivitu. Tvá stojí na určité pouťové
k iklavosti, drastičnosti. A ta prodává snáz než kultivovaný projev. Vezměte si, co
tady funguje, StarDance, už roky. Když se díváte na StarDance a skončí to, tak máte

pocit, že jste jako kultivovanější, funguje to výborně. Kde domov můj?, perfektně,
nejobyčejnější, nic se tam net pytí, nic tam neduní, žádné napětí, jenom je tam Háma
a íká: „Víte, která eka má sedmnáct splavů?“ A ti doma íkají: „Znám Česko,
protože to je Jizera.“ – to by bylo na Primě mrtvé.
I když jsme s formátem Nejchyt ejší Čech nakonec zvítězili, měli jsme velké potíže
s prvotním p ijetím diváků, protože nám vyčítali, že vítěz nebude nejchyt ejším
Čechem, že to je blbost. A mají pravdu. Nep ihlásí se tam nejchyt ejší lidi, jak totiž
mě it chytrost. Navíc disciplíny netestovali chytrost, ale bystrost. To je chyba
marketingová, naše, že se to nemělo jmenovat Nejchyt ejší, ale Nejbyst ejší…
Vlastně i ten původní formát se jmenuje The brightest…
No jasně, že nejbyst ejší, a my jsme udělali chybu, protože chytrost vedla
k očekávání, že půjde o znalosti, a v tom byl neodhad té věci, že Češi milují ově ovat
si znalosti, něco, co je jim sice k ničemu v životě, ale oni si to stále pamatují a tady
jim to dělá radost. AZ kvíz, že si ově ují, že mají znalosti. Jsou ve t i doma a celý den
někde dělají nějakou práci, co je netěší, a p ijdou domů a ově í si, že si pamatují
prost ední jméno Karla Borovského. S tímhle my jsme se potýkali u Čecha, že jsme
lidi špatně zavedli. Druhá věc byla, že jsme tam měli hodně post ehových disciplín,
takže nám vyčítali, že to není nejchyt ejší Čech, ale nejrychlejší. Vlastně p i adaptaci
toho formátu to je nejzranitelnější místo – první je vybrat si dobrý formát a pak to
správně adaptovat. T eba ten Raymond byl adaptovaný neobratně, stejně jako Helena
na Nově. To jsou prostě nevhodně adaptované nebo rovnou špatně zvolené sitkomy
k adaptaci. Stejně jako Kancl. Naopak Doktor Martin je adaptovaný poučeně.
Adaptace je vlastně p izpůsobení formátu na specificky národní podmínky. A to i
p esto, že obsadili na roli špičkového operatéra v nejlepších letech Donutila, který je
na to moc starý, takže pak různé vztahy mezi postavami sk ípou. To jsou ale nakonec
detaily, když se vše ostatní poda í.
Ale Čech nakonec zvítězil tím, jak lidi p ekvapil, tím, jak je to pestré. Naštěstí. A tak
jsme udělali druhou adu, kde už název nikdo ne eší.
A nebyl problém třeba s tím, že to je řekněme velkolepá show hodná komerčních
televizí, ještě v kombinaci s Romanem Šmuclerem obsazeným do moderátorské
role?
Na začátku ano, na začátku byl, protože diváci íkali Šmucler – vykopávka z Novy.
Jenže to jsme věděli dop edu, že musíme Šmuclerův obraz změnit. Věděli jsme, že
Šmucler je vnímaný jako občas p emoud elý až protivný. Měl navíc z Novy návyk, že
vytvá el drama tím, že byl ostrý na soutěžící, což jsme pot ebovali silně omezit. Jeho
silná stránka je, že je autenticky chytrý, jako doktor ví, o čem mluví, takže my jsme
mu psali texty jako postavě, tak aby, když on něco íká, tak aby to bylo odborné, a
vyst ihávali jsme všechny možné šťouchance.
Snažili jsme se být autentičtí i v jiném směru. Když na ČT prost ihnete diváky, co se
ežou a ono to není vtipné, tak na Nově to nevadí, na Primě to nevadí, ale v České
eknou ,Hele, nedělejte z nás blbce,‘ takže my jsme vyhazovali smíchy, velké
bou livé aplausy, když p ijde Šmucler.
Snažíte se formát adaptovat na diváka, kterého očekáváte, že tam bude, a my jsme si
íkali, bude tam divák AZ kvízu, což jsme se p epočítali, protože první, kdo odešli,
byli fanoušci AZ kvízu.
A největší úspěch to mělo tedy u jakého diváka?

Nám tam zůstali ti, co jsou byst í, což pro sobotní publikum není ideální, takový
divák tam nebývá. Sobotní publikum usedá k televizím, aby volně relaxovali. Na
gauči. Jim je dob e u Zázraků p írody, protože jsou pomalé, vlídné. Nejchyt ejší Čech
měl problém v tom, že když už se nám p ihlásili chyt í soutěžící, nemohli jsme dělat
lehké disciplíny. Takže se daly hrát obtížně doma. A jakmile divák doma nestíhá,
berete mu radost ze hry, zasahuje to jeho sebevědomí, tak Vás vypne. Během prvního
večera jsme p išli zejména o cílovou skupinu 55+ a p evážně muže, ti to egem
neunesli.
A jaká je u formátu tohoto typu tvůrčí svoboda? Měli jste možnost do něj nějak
přispět? Nebo jste se museli striktně držet té bible?
Oni byli velkorysí. My jsme dělali scénu po našem. My jsme to udělali podle mě
lepší, modernější. Byl tady konzultant, kterého vy si musíte zaplatit, a on si vás hlídá,
jak to děláte. Byl nadšený, to bylo dobré. Ale to i u Světa pod hlavou, oni vědí, že
když to dostane do rukou nějaký tým, který má ambice a zkušenost, tak jsou rádi,
protože pak použijí ten váš produkt k jejich větší slávě. Ono to není tak úplně naše,
my to máme jakoby půjčené, my to odvysíláme, ale stejně je to jejich. Oni ší í dál do
světa novou verzi a vylepšenou. Logo jsme museli zachovat, disciplíny jsme použili,
ty, co se nám líbily, ty, co se nám nelíbily, jsme nějak posunuli, upravili a oni to
odsouhlasili. To nebývá problém nikdy.
Takže je i u tohoto typu (non-fiction) pořadů relativní volnost?
Je. Ona ta volnost je do té míry, pokud nepoškodíme brand. Chtěli vědět, kdo to bude
moderovat, chtěli vědět, jak to vypadá…
A oni mají právo veta ve všem?
Můžou to blokovat. Ale na druhou stranu my platíme, takže oni nám nemůžou tu
investici úplně zastavit, takže se právě vyjednává, které věci mohou blokovat a kdy
jim je máme dát dop edu vědět. Velcí prodejci licencí znají Českou televizi. Je jistou
zárukou kvality. Když pak vidíte, jak vypadá holandská verze, a vy víte, jakou máte
ambici, tak se nebojíte. Víte, že budou rádi. Ale máte tam samoz ejmě danosti, které
nesmíte porušit, zároveň i oni mají povinnost Vás vybavit hudbou, grafickým setem,
v bibli je, kolik dnů p íprav, kolik dnů p edtáček, kolik scéná ů, kolik otázek, což je
pro nás nepoužitelné, protože my bychom to prostě nezaplatili v tom čase, ve kterém
to dělají, a je to spíš doporučující.
U Nejchyt ejšího Čecha jsme dostali opravdu kvalitní bibli. To se Vám klidně může
stát, že dostanete sešitek. T eba Zázraky p írody, tam už dávno vymýšlí pokusy
dramaturgyně. Ta už dávno nemá nic, má jen licenci a sama si hledá pokusy.
Já myslela, že tam je právě výhoda, že oni dostávají ty reportáže…
Ne, naopak, oni si je berou naopak od dramaturgyně ČT.
Ale dostávají nějaké hotové natočené věci, ne? Třeba o těch zvířatech jako
orangutanech a tak, to přece netočí ČT, to dostane hotové...
No, ale ne od majitele licence, to si někde koupili z nějaké databanky.
No a proč se to tedy vůbec kupuje?
No, protože když chcete dělat další ady, nemůžete je dělat bez licence. Nechcete to
ukrást.

Na druhou stranu jsou zábavní licence už dlouho v krizi. Jedna z posledních
originálních věcí je pravděpodobně Pop Idol nebo něco takového.
Hodnotíte Nejchytřejšího Čecha jako povedený projekt?
Ano. Název vás svazuje první t i epizody, a pak už lidi nevnímají, jak se to jmenuje,
ale spíš, jaké to je. A proklouzli jsme skrz to a ekli jsme si, že uděláme ještě druhou
adu, protože lidi začali oceňovat, že se dozvídali něco o mozku. U té druhé ady jsme
si zjistili, co na tom lidé oceňují, a posílili jsme to, a naopak potlačili to, co jim šlo na
nervy.
To už jsme si jeli úplně sami. Z toho originálu jsme nevzali nic. Úspěch to je, Česká
by chtěla t etí adu. Už ani ne ešíte vnit ně licenci, protože už ji máte pod kůží, a
pracujete ve světě, který má nějaká pravidla.
U Světa pod hlavou by mě zajímalo, když je ta česká verze naprosto odlišná od té
původní, tak co se vlastně kupuje?
Koupila se celá licence, ale vlastně ta inspirace prošla nějakým jednáním mezi Vráťou
Šlajerem a BBC. To vzniklo od scénáristy Ond eje Štindla, který íkal, že by to
adaptoval na podmínky komunismu, a to je posun. Vráťa správně rozpoznal, že pro
majitele licence se rozši uje teritorium, kam to může nabízet, protože ve východní
Evropě nelze držet originál, že se hrdina propadl do let, kdy to bylo bezva. Když
p išel Vráťa s tím, že to budeme adaptovat do komunismu, vznikne verze, kterou
můžete najednou nabízet Polákům, Maďarům…
Takže jste opět majiteli licence pomohli?
Vlastně ten obchod je vždycky výhodný pro majitele licence.
Dobře, takže oni Vám to umožnili takhle adaptovat, a co jste si vzali z té původní
verze?
Ten nápad. Ono je tam toho víc. Ond ej Štindl vlastně dostal do vínku koncept, což je
u té autorské věci to nejsložitější, že máte myšlenku a hledáte cestu, jak ji odvyprávět
nějakým způsobem, který je jednak p itažlivý a jednak Vás dovede k nějakému
poznání. A ono se to propojilo s tou Ond ejovou znalostí Ř0. let. O některé věci se
op el, některé scény dokonce zachoval úplně, ale vlastně bylo to hodně na něm. To je
vlastně cenné na adaptaci, když je to nové dílo, když to není jen bum bum, stejné. To
udělali Rusové i s anglickými písničkami. To je úplně neuvě itelné, dokonce ty
policisti u nich jsou fraje i, to nechápete. A t eba jim to funguje, oni musí znát trh.
Vráťa se rozhodl správně, že to bude anti-nostalgický seriál. A když to p edložil
BBC, tak on teď funguje trend, že Britové obecně poptávají věci zpoza železné
opony, baví je to. Takže se ty věci spolu dob e potkaly.
A u tohoto typu pořadu předpokládám, že nebyla žádná bible, že se jednalo jen o
scénář?
Ano. Tam dostanete scéná a nějakou produkční rozvahu. To jednání bylo založené na
tom, že je to mimo ádná p íležitost vrátit se do komunismu a nechat tu postavu trpět
v naší minulosti, v nesvobodě.
A kdyby se to nekoupilo, tak by je mohli Britové nařknout, že to je okopírované,
i přes ty odlišnosti?
No určitě. Ten princip je jasný. V zábavě tohle snadno obejdete, ale u hrané věci
těžko, že se někdo propadne do minulosti, je v kómatu.

Já bych si právě myslela, že to je naopak, že u zábavy se spíš přijde na to, že to je
okopírované, než u dramatiky.
Ono se p ijde, ale je Vám to k ničemu, protože tam se nejde chránit. Tam p idáte
jednoho soutěžícího, a je to. Nehrají čty i, ale pět, a je to. Je to spíš věc etická. T eba
Česká televize tohle zcela správně dělat nechce. V zábavních formátech není problém
si tu věc udělat po svém. Proto mohl být vedle sebe Big Brother a VyVolení, originál
je samoz ejmě Big Brother.
Jak je to s licencí u Světa pod hlavou, je možné to reprízovat a tak?
Tam se platí za reprízy, ale nevím p esně kolik. Je to časově omezené a z repríz
platíte, to je prostě princip tohoto obchodu. Vy vlastně vytvo íte věc novou, ale po ad
je to jejich. Vy rozši ujete jejich produkt.
Ještě jsem si íkal, že u té licence je v Česku zajímavá okolnost, že se mě í jiným
metrem u komerčních televizí, když dělají licence, a jiným metrem České televizi.
T eba u HBO se považuje Mamon za skvělý počin, že to byla licence, tak nad tím se
nikdo nepohoršoval, zatímco Česká, když udělá něco licenčního, tak se íká: ,No jo,
to je licence, místo aby dávali práci scénáristům, tak koupí licenci.‘ Jako kdyby to byl
znak nekvality, nedostatku ambice.
Tak ta práce těch scénáristů je stejně obrovská, ne?
P esně. Umožňuje dávat práci scénáristům. Oni ji musí odvést. To není, jako že se to
dá do Google Translator a vy to natočíte a je to. Je to nový tvar, nové dílo a zrovna
Svět pod hlavou udělal obrovskou službu České televizi, když ukázal, že adaptace
může mít úplně novou kvalitu, na rozdíl od těch p edchozích formátů, kde to vždycky
Česká odnesla, že dělá adaptaci.
Ale licence u té dramatiky jsou relativně nová záležitost, ne? Mě napadá Doktor
Martin, Svět pod hlavou, pár sitkomů?
No ona je Česká zdrženlivější. Protože nedopadají úplně šťastně. Kancl, Rudy,
Horákovi…
Tak s těmi sitkomy je to obecně těžké, že české publikum je špatně přijímá. Ty
vtípky a tak.
Je to těžké, no. Ono to vypadá, že koupíte licenci a máte vtip, ale ono to tak není,
protože ten vtip v sitkomu vzniká na place a ve st ižně. Dělat sitkom dob e je
extrémně těžké. Všimněte si, že se ty jmenované neúspěchy týkají jen sitkomů. Je to
pekelně těžké. A zas jsem uvažoval p ed časem koupit licenci na kriminálky a ono by
to šlo, protože se odehrávaly na území východního Německa a byly nám blízké, ale
nakonec jsme se rozhodli, že radši uděláme P ípady 1. oddělení.
Pořád je to tedy běžnější u té kategorie non-fiction pořadů?
U zábavy si prostě koupíte kucha ku. Někdo Vám ekne: Takhle se to udělá. Jen si
prostě musíte koupit recept na to správné jídlo, které někdo chce jíst, a pak ho dob e
doko eníte, dob e naservírujete.
Je to umění koupit licenci. Kde domov můj? koupili výborně, tam ten záměr byl:
„Prosím Vás, chceme něco hrozně obyčejného.“ Dle licence zjistíte, jak moc pevné
jsou podmínky, jak moc si to můžete adaptovat dle svého.
Takže důležité je správně si vybrat?

Ano. Vědět, pro jakou televizi, do jakého času, pro jaké publiku a s jakým
očekáváním. A rovněž jaké na to máte podmínky, čas, lidi, peníze.
Co podle Vás lidé očekávají od České televize?
Lidé očekávají od České televize, aby to bylo hodné České televize.
Příloha 18: Transkripce rozhovoru s Kateřinou Ondřejkovou
Co je podle Vás největší výhodou koupeného formátu?
Co je vlastně docela, ekla bych, výjimečné a má to souvislost s Doktorem Martinem,
je to, a teď je to potvrzené, protože už to prošlo programkou, je, že se nám poda ilo
vyvinout formát, který je spin offem Doktora Martina. Spin off je, že Vy vezmete
nějakou postavu známou z nějakého existujícího seriálu a pro ni napíšete seriál jiný,
který jenom malinko souvisí s tím prvním. A my jsme takhle vzali strážmistra
Topinku, Roberta Mikluše, který je velmi populární na streamu díky Luxusu na talí i,
a vlastně i v Doktoru Martinovi byla jeho postava velmi populární a se souhlasem
DRG, tedy majitelem formátu Doktor Martin, jsme vyvinuli formát, který se jmenuje
Strážmistr Topinka, kdy už vlastně majitelem formátu bude DRG, Česká televize a
Bionaut, jenž vyráběl Doktora Martina, a my ho teď budeme natáčet a může se stát, že
DRG kromě Doktora Martina, kterého zobchodovalo do XY zemí, já myslím, že do
osmi nebo devíti, jako formát, teď bude nabízet i formát, který už vlastně je spin
offem toho původního a my jsme vlastně majiteli části práv k němu, což je nová věc.
Takže když ho budete nabízet, tak z toho ČT bude něco mít?
Jasně, my jsme prostě spolutvůrci, majitelé části práv.
Jsou nějaká specifika týkající se adaptace na veřejnoprávní médium? Například
když se ten Doktor Martin vysílal na komerční ITV, tak jak je možné, že to
putuje na veřejnoprávní médium?
Tohle je t eba věc, která je pod mou rozlišovací schopnost. Mě jako producenta to na
tom nezajímá. Protože Vy víte, jak ten formát vypadá, a Vy musíte zhodnotit, jestli ta
lokalizace na to prost edí, ve kterém ho máte vyrábět Vy, je možná. Já jsem se takhle
setkala s tím, že jsme měli opci na Most, švédsko-dánský seriál, a nakonec jsme
vyhodnotili, že prostě je hloupost to vyvíjet jako československý projekt. Nenašli
jsme tam ty body, věci, které by byly šťavnaté, že by to tady fungovalo. Adaptace
Doktora Martina na české prost edí je více zajímavá, než jestli to dělá ve ejnoprávní
nebo komerční médium, to je samoz ejmě dáno vkusem a tím, co vyprávíte za
p íběhy. Je spíš výjimečná v tom, že je to jediná adaptace, která se neodehrává u
mo e. My jsme prostě mo e nahradili Beskydami.
A to nevadilo?
No, majitelé formátu s tím problém neměli, když jsme jim prostě p ednesli ten
koncept, ten fór, jak to chceme využívat, a ještě navíc, že jsme tam měli koproducenty
ze Slovenska a ty Beskydy jsou hory, které leží na pomezí Česka a Slovenska, tak to
p ijali jako dobré, dokonce hodnotili naši adaptaci jako velmi povedenou. Nevím,
jestli je k tomu vedlo to, že se tolik odlišovala od těch jiných, ale ano… Já si myslím,
že je velký rozdíl, jestli adaptujete formát dramatického po adu, tedy hrané věci,
anebo t eba zábavu nebo docu-reality atd. Myslím, že podmínky u jiných formátů než
těch dramatických, které si vlastně ten majitel licence hlídá, jsou mnohem tvrdší,

protože tam hlídají dekoraci, svícení, kolik tam máte, já nevím, komparzu, p esně, to
prostě musí být naprostou kopií všeho, jezdí konzultanti, kte í všechno hlídají, hlídají
i rozpočet, protože to když jsem dělala Zlatý časy!, tam to bylo dost ostré. U té
dramatiky je to, a to je velká výhoda, než když musíte dělat původní seriál, kdy
zkoušíte něco nového a nemáte to ově eno, že dostanete postavy, které fungují, které
mají jasně dané charaktery, a máte ty zápletky a v našem p ípadě, u Doktora Martina,
jsme měli ty léka ské p ípady, ty jsme brali. Takže postavy, interakce mezi nimi a
léka ské p ípady, které on eší, to jsme si vzali a p enesli sem a to všechno ostatní
jsme si psali sami, ale to je jako kostra, která autorům, dramaturgům hodně pomáhá, a
volnost, kterou jsme od DRG dostali, jak s tím ostatním prostě můžeme pracovat, byla
vlastně značná, to je nesrovnatelné s formátem typu StarDance anebo Nejchyt ejší
Čech, to jsou prostě jasné bible. My jsme nedostali bibli, my jsme opravdu měli
scéná e, viděli jsme hotové epizody a měli jsme postavy, takhle jsme mohli pracovat.
Takže tvůrčí svoboda je opravdu velká?
Ano, velká. U hrané věci, konkrétně u Doktora Martina, velká. U zábavních show
malá.
S panem Krumlem jsme se bavili o tom, že Doktor Martin je takový signifikantní
příklad formátu dramatické tvorby, který funguje všude, že obsahuje zavedené
prvky…
Já si myslím, že úspěch toho formátu je, že do hlavní postavy toho doktora obsadíte
hvězdu, která je specifická, že p estože to je mega protiva, tak ho diváci mají rádi. To
se nám s Donutilem povedlo. No a pak lidi jsou nemocní všude a opravdu, oni
vymysleli opravdu hodně divné p ípady, které v sobě nesou malinký prvek ekněme
detektivky, protože vy tam nevyšet ujete, jestli má někdo angínu, ale jsou to vždycky
nějaké hodně zvláštní nemoci. A druhá rovina, na které je postaveno hodně děje, je
konfrontace toho chlapíka, co p išel z nóbl léka ského prost edí mezi „vidláky“. My
jsme to ale nechtěli tak hrozně tlačit, protože jsme si mysleli, že vlastně diváci by na
to mohli být citliví a nemají rádi, když se z lidí mimo město dělají úplní mega burani,
takže vždycky je tam nějaká míra, kterou by člověk neměl p ekročit.
Ano, takže my jsme měli svobodu velkou…
Já se právě takto chci zabývat i Světem pod hlavou, u kterého mě překvapuje, že
je koupený, neboť jeho adaptace je naprosto odlišná od původní verze…
No, když si to vezmete selským rozumem, že když se někdo v Anglii probudí
v osmdesátých letech, tak to je teda sakra rozdíl, než když se probudí u nás, a myslím
si, že tam je z formátu opravdu jen tento nápad. Tam to vidíte ještě markantněji než u
toho Martina, že děje, prost edí, vazby mezi lidmi v hlubokém komunismu jsou prostě
původně napsané.
Ano, takže Martin je adaptovaný s více původními prvky a Svět pod hlavou je jen ta
idea, že se vrátí v čase.
Ale ještě k první otázce, já si myslím, že dívat se na to, jestli by to, co je v zahraničí
uvedeno na komerční televizi, by nemohlo být tady, že je chybná úvaha, protože si
umím p edstavit, že izraelská Terapie, která běžela na HBO, by mohla být na České
televizi. Myslím, že situace v Evropě mezi komerčními a ve ejnoprávními televizemi
není natolik vyhrocená jako t eba tady. I když Nova má teď ambice dělat věci
kvalitnější než seriály v dekoracích za málo peněz. Otázka je ta, že oni udělají takový

jeden ročně a po nás se jich chce t eba pět, což je úplně jiné. Hlavně nám se nic
neodpustí.
Ona ta otázka veřejnoprávnosti se spíše hodí pro ty různé show, že třeba Tvoje
tvář má známý hlas by na České televizi být nemohla…
Jako mohla, ale nedarovali by nám to. I StarDance nám nedarují. Teď se eší, že se
objevili stížnosti na StarDance, jako proč to ČT dělá, že to je komerce a jde jen o to to
okecat a tak… Status České televize íká, že má sloužit divákovi k zábavě, a jestliže
ta zábava nepodleze nějakou laťku vkusu, tak je to v po ádku, jenže laťka vkusu je
imaginární pojem, to není, jakože nesmíte být pod sto centimetrů, a pak to dává pro
obě strany, jakože se pohybujeme v intencích typu „já si myslím, nemyslím, líbí,
nelíbí“, a to není relevantní. Já myslím, že t eba jiná situace je na Slovensku, tím, že
oni jsou financovaní z reklamy, poplatků a dotací, tak mají stanoveno, kolik procent
výroby může být licenční, a je to strašně málo… a já jsem k tomu p išla proto, že
jsme koproducenti s RTVS na Doktoru Martinovi a tam se strašně ešilo, jestli,
protože ta televize samoz ejmě nějakou velkou show typu StarDance chce mít, tuhle
takzvanou sobotní zábavu. A báli se, že tím, že budou dělat Doktora Martina, tak jim
odteče část dotací do toho, ale nakonec ministerstvo kultury, které to spravuje, p išlo
na to, že nemohou brát tu adaptaci Doktora jako nákup licenčního formátu, protože
tam vzniká scéná , který se píše, píšou se nové postavy, nové motivy, takže oni to tam
tenkrát obešli. Prostě v některých zemích ve ve ejnoprávních televizích je daná
hranice pro nákup formátů a nemohou ji p ekročit, což zajišťuje, že dělají původní
tvorbu.
A ještě s tím Strážmistrem Topinkou, jak jsou vlastně ty licenční podmínky dané,
protože většinou jsou ty úspěšné dramatiky na více sezon a smlouva je nastavená tak,
že my jsme měli Doktora Martina na osm let vysílání u první sezony, pokud budeme
vyrábět druhou sezonu, tak opět na osm let plus ta první je na celou dobu, co platí ta
druhá, takže najednou na 16 let, a teď když jsme p išli s tím formátem strážmistra
Topinky, tím, že už to není jejich, ale naše, tak je to prodloužený Topinka na deset let
a po celou dobu, co máme Topinku, tak máme Doktora Martina, takže je to dvacet
šest let nakonec.
A to upravuje původní smlouva o nákupu formátu, anebo to se musí
dokomunikovávat?
Ta původní smlouva o nákupu formátu upravovala Doktora Martina, že p i druhé
sezoně je automaticky prodloužená ta první po celou dobu trvání. A Topinku, toho
neupravuje, protože to jsme si vymysleli až my v průběhu natáčení a nevěděli jsme,
jestli se nám to povede vymyslet, a zadruhé, jestli Angličané budou souhlasit.
Jak to bylo s Hospodou U Druhé šance, která je původním formátem, jedná se o
inspiraci nějakým zahraničním formátem?
Ano, určitě to inspirace byla. Těch věcí bylo více, ale jedna z nich byla show Gordona
Ramseyho, kdy on šel do kriminálu, kde si vymohl, že vězně bude učit va it, aby se
něco naučili, a taky proto, že až opustí zdi vězení, tak aby byli schopni nějaké profese
a mohli se resocializovat po výkonu trestu, a chtěl ukázat věznicím, že oni, když
budou tato malá podnikání uvnit dělat, tak si i vydělají, protože tam t eba dělali
svačinky, které odebíraly banky v širokém okolí, nap íklad. Takže tady je vidět ta
podobnost, že máte nějakou kucha skou hvězdu, která se obrací na cílovku, jež je
trochu sociálně vyloučená, u nich vězni, u nás nezaměstnaní, s cílem stejným, aby
dosáhli nějaké kvalifikace a mohli se zaměstnat. Nabízí Vám to vyprávět jejich

p íběhy, které jsou pohnuté. Co oni měli hodně těžké, a to bylo teda strašně atraktivní,
že oni tím, že byli v kriminále, tak nemohli mít nože, takže kucha ská show, ale bez
nožů, tudíž to bylo i takové zátěžové, že Ramsey musel vymýšlet, co budou dělat a
tak.
Takže ano, inspirovali jsme se.
Ale nebylo třeba to kupovat jako formát?
Ne, protože p esný formát, kde by hvězdný kucha pracoval s nezaměstnanými a učil
je va it, nebyl a nebylo to bráno jako nebezpečné. Vím, že t eba v Rusku se s tím
nepá ou a kradou formáty, naprosto.
To, že se člověk inspiruje nějakými formáty, to se běžně děje, myslím si, že to je
otázka míry.
Já Vám eknu ještě jeden p íklad, a to je sketchová show Nádraží s Ondrou Sokolem a
spol. Tam je jasná inspirace Come fly with me, kde si dělali srandu
z nízkonákladových leteckých společností, také to bylo sketchové, byly tam t i
postavy… to byla jasná inspirace. My jsme to dělali na nádraží, těch postav jsme měli
pět a princip, že hráli muži i ženy, tam byl a nenabízíme to nikde, jako že to je náš
originální formát, protože to je formát, vy to můžete vzít a p enést na poštu, školu,
ministerstvo, banku, ale to si nepatentujeme jako formát, ale natočili jsme to a ta
inspirace tam byla. Ale! Nepoužili jsme žádný z jejich fórů, žádnou scénku, kterou
oni by tam měli, všechno bylo napsáno tady v originále.
Dále mě napadá zábavná show Zlatý časy!
To nezafungovalo v sobotu, což mě mrzelo, protože to bylo povedené a myslím si, že
problém toho, že to takhle propadlo, bylo nasazení, které program udělal, že se to
nenasazovalo do bloků, tak jako se to dělá u show typu StarDance, Zázraky p írody
teď, že by to prostě dali deset týdnů za sebou. Tenkrát to tam bylo rozbité ještě
spoustou eventů, takže jeden díl byl v b eznu, pak v květnu, pak v červnu, a divili se,
že to mělo Ř50 tisíc.
A to byl tedy koupený formát?
Ano, to bylo koupené. A opravdu p ijel ten dohlížitel, a to nejen že platíte ten formát,
Vy ještě platíte toho člověka, který musí letět první t ídou, bydlet v nóbl hotelu, a on
teda p ijede a íká nám, jak to dělat, když jsme to vyvíjeli, a dal nám užitečné rady,
plus jsme měli bibli, kde byly i otázky a úkoly, které ty soutěžící dělali, a to je velmi
užitečné, a potom p ijeli i na natáčení na kontrolu studia, jak to probíhá, kolik je
zkoušek, kolik hodin se točí jeden díl a tak. Tam to bylo p ísný.
A důvodem k nákupu bylo, že to mělo úspěch v zahraničí?
Ano, mělo to úspěch v zahraničí a zdálo se nám, že to bude mít úspěch i tady, že by to
mohlo fungovat, což se ukázalo, že to byl omyl.
Poslední otázka: Kde vlastně k těm formátům přijdete, kde je objevujete, jste to
přímo Vy?
To je různé. Tak samoz ejmě, že člověk něco pochytí na festivalech, zajímá se o to
tudíž i na internetu, něco vidí. Ale co d ív nebylo a teď je a je to skvělé, že od té doby,
co v České televizi pracuje Milan Kruml, tak ten nám pravidelně p ipravuje
prezentace, kde nás seznamuje s novými trendy a formáty, které se dějí všude ve
světě. A to dělá dvojím způsobem, buď dělá prezentace a vždycky je to zamě ené

žánrově – dětské, sobotní show, detektivky, docu-reality, a druhá věc je ta, že píše
čtrnáctideník Televizní listy a tam píše, co je nového na televizním trhu, a vždy se
zamě í na nějaké teritorium a taky píše, co se kde p ipravuje, co kde funguje, a když
mi něco p ijde zajímavé, tak Milanovi napíšu: „Tohle mi p ijde zajímavé, můžeš mi to
sehnat?“ a on mi pošle jednu nebo dvě epizody a já to pak vyhodnotím. Takže není to
jeden kanál, kudy by to p išlo, těch kanálů je prostě víc.
Příloha 19: Transkripce rozhovoru s Martinem Kopřivou
Myslíte si, že by šly aplikovat komerční „super-formáty“ na veřejnoprávní
médium?
Já si myslím, že šly, protože podstatný je ten obsah. Myslím si, že i na komerčních
televizích se objevují formáty, které mají prvek ve ejnoprávnosti. Paradoxně
komerční televize velmi touží po některých ve ejnoprávních formátech BBC
nap íklad.
Chtěly třeba StarDance?
Ano, zejména ho chtěly v době, kdy televizi Nova vedl editel, který teď vede Českou
televizi, a t eba i tento týden se rozhodovalo o formátu, který se jmenuje The Great
Bake off, a to je taky formát BBC a vím, že o něj také usilovaly komerční televize.
Ale pojďme na začátek.
U StarDance je to jednoduché v tom, že BBC je ve ejnoprávní televize, my taky, byť
ten formát je takový, že by se dal s úspěchem použít na komerční televizi, tak splňuje
všechny atributy toho pohledu na ve ejnoprávní zábavu. Prodává to BBC. Pro
zajímavost, BBC prodává hodně licencí a je to p ípad, kdy televize, která si ty
formáty vyvíjí, si je taky sama prodává. To jinak není moc normální situace.
Normálně televize vyvinou formát a prodají to společnostem, které se tou distribucí a
prodejem zabývají. S BBC je to jednoduché, protože oni sami ty projekty realizují
v několika adách a letech po sobě jdoucích. Tak t eba BBC to po ád ještě vyrábí a
vysílá. Takže vlastně oni ten formát stále vyvíjejí a kultivují. BBC na to má speciální
divizi a mají hodně formátů. Je to pro ně poměrně velký zdroj p íjmu. Oni nám
neprodávají jenom StarDance, ale je to nejznámější formát, co nám prodali. Prodali
ho do spousty zemí na světě. V Americe je to ještě úspěšnější než v Anglii, jedou to
bez p estání, po ád dokola, a tím, jak to Angličané po ád vysílají a prodávají, tak se
věnují shromažďování všech možných variant po celém světě vznikajících. My se
hodně p ibližujeme té britské verzi, ale jsou země, kde ta národní odlišnost vyžaduje a
nabízí něco jiného než klasický model, tak všechny ty nápady se scházejí zpět
v Londýně a Britové po ádají jednou ročně meeting, kde vlastně p edstaví a nabízí ty
inovace, aby se to oživilo.
Je něco, čím přispěla česká verze? Například charitativním večerem?
Z hlavy nevím. Ale my jsme t eba loni udělali večer, kde byla použita česká hudba
nebo hudba z muzikálů a tak. My se t eba trochu lišíme tím, že máme Marka Ebena,
tím mám na mysli to, že v naší verzi je role moderátora výraznější než v originále,
protože s Markem Ebenem je moderace tak významnou součástí večera, že vlastně
hraje významnou roli v diváckém zájmu. Myslím si, že kdybychom neměli Marka
Ebena a Terezu Kostkovou, tak by nám chyběla nějaká procenta úspěchu. U nás je to
hodně o Ebenovi tím, jaký je, jak je vnímán, a má tam poměrně hodně velký prostor
pro svůj projev.

Jak autorsky, tak distribučně je ČT výrobcem. Jiné televize si dělají po ady na klíč od
externích společností. Drtivá většina výroby probíhá u nás. Je to historicky dáno. Tím,
že produkce ČT je největší produkční společností v téhle zemi, co se filmu a televize
týče, a je to tak, protože na to máme lidi, technologickou základnu.
Nakolik je StarDance striktní v dodržování pravidel/bible?
StarDance p ekvapivě nepat í k těm formátům, kde by to bylo nějak výrazně striktní.
Drtivá většina toho, co je napsáno v bibli, má charakter doporučení. Z logiky věci
vyplývá, že se musí zachovat systém – soutěžní páry, moderátor a moderátorka,
porota, a my se lišíme tou porotou, nikoliv složením, ale my tam tu porotu máme jen
na p ímý p enos, tudíž to p edstavení vidí poprvé. Ale t eba v Anglii a v Americe jsou
porotci p ítomni už p i zkouškách. Je tam rozdíl ve vnímání párů porotou. A my jsme
se pro to rozhodli a nikdo nám to nena izoval, jen jsme to zkonzultovali. Co je dáno,
jsou rozměry tanečního parketu ř × 14 m.
A studio?
Budete p ekvapená, ale ani to ne. Každý ho má jinak velké. Respektují i to, že diváci
v každé zemi mají jiný smysl pro vnímání prostoru. My jsme se dost drželi p edlohy.
Původně to u Britů vypadalo, jak kdyby to bylo točeno u nás v Lucerně, vypadalo to
jako Ples v Ope e, opravdu secesní dekorace a celkově atmosféra byla taková plesová.
I když ta naše dekorace je modernější, tak to její vnímání je stejné.
Neukazuje se orchestr, aby se nezdůrazňovali hudebníci na úkor tanečníků, protože to
není hudební, ale taneční p edstavení, čili orchestr, jako když p ijdete do opery a on je
dole. Jediné, co nám tehdy p edepisovali, byl ten parket a jinak je tam volnost
poměrně velká. Svázané bývají klasické komerční formáty jako Superstar, Hlas, X
Factor, Talent, tam majitelé licence vyžadují témě stoprocentní shodu, i co se týče
barevného ladění, ale ve StarDance není nic mimo velikost parketu, co bychom
nemohli změnit. Ale my ani nic měnit nechceme, protože když víme, že to funguje,
tak by byla hloupost to měnit.
A jak je to s charitativním večerem?
Ten je výjimečný, ale BBC s tím souhlasila, protože to považuje za určité oživení.
S tím nebyl problém.
Co je t eba dále ve smlouvě, je to, že schvalují sponzory a schvalují, i pokud by tam
byl nějaký product placement, p estože z toho nemají finanční podíl, tak do toho
mluví a chtějí si zachovat vliv na to, že s tím formátem, který mají za noblesní, tak
nechtějí, aby tu jeho úroveň, tu úroveň noblesy, devalvovala reklama na něco, co má
špatnou pověst.
A co si myslíte, že dělá ten formát tak veřejnoprávní?
Lidi jsou zvědaví na ten po ad. Zejména na dvě věci, na Marka Ebena a Terezu
Kostkovou, a zajímá je na tom soutěžení těch tanečních párů, samoz ejmě z toho
důvodu, že jeden z toho páru je celebrita. V okamžiku, kdy ten program začnete
nastavovat něčím jiným, t eba speciálním hostem, tak už to lidi tolik nezajímá. Tyhle
dvě věci jsou největším lákadlem.
A nebojíte se například vtípků Marka Ebena, že by řekl něco nevhodného?
On nep ekračuje hranici. Má sebereflexi. I když musím íct, že se nám stalo, jak
stárne, že v poslední době se nám k té hranici p ibližuje čím dál víc. Ale ono je to i

tím, že celá televize se vyvíjí a íkají se slova a věty, které íkat p ed pár lety by bylo
t eba neslušné.
Jak jste ke StarDance vůbec přišli?
P išel s tím Aleš Ulm, všechny to zaujalo a vím, že kdyby ta smlouva nebyla
podepsána ten den, tak by to koupila druhý den Nova. Dělalo se to u nás v redakci
zábavy a tam to dělal speciální tým lidí, který se dodnes moc nezměnil.
Snažila se Vám to nějaká komerční média vzít, nebo když jste získali první řadu,
tak jste měli vyhráno?
Obvykle když si koupíte licenci a uděláte několik ročníků, tak ty ostatní televize ztratí
zájem, protože už jim to nestojí za to, aby vstupovaly do stejné eky. Ale u StarDance
je to jinak a podle mě Nova čeká celou dobu na nějaké naše zaváhání, aby to koupila,
a vím, že p ed rokem, kdy jsme kupovali další ročníky, tak oni o to měli eminentní
zájem, ale my jsme tam měli nějakou ochrannou lhůtu, do kdy se rozhodnout, a pak
jsme to koupili.
Co je na tom formátu nejtěžší?
Je hrozně těžké vybrat ty celebrity. Musíte oslovit velké množství lidí, a těch
známých lidí zas není tak velké množství. A ti lidi v sobě musí mít určitou dávku
narcisismu, koho by jinak napadlo se takhle zesměšnit v p ímém p enosu.
U Tajemství rodu, na jehož tvorbě jste se také podílel, co obdrží televize, když to
koupí? Vždyť je to tak individuální…
Formát spočívá v tom, že vyberete celebrity ze všech oblastí, ne jenom herce, ale
t eba léka e. Princip spočívá v tom, že těm lidem, které vyberete, necháte udělat jejich
genealogii a v té musíte najít nějaký zajímavý moment, na kterém ten p íběh
vystavíte, a ten vám naplní vysílací čas. Je spousta lidí, kterým necháte udělat
genealogii a nezjistíte vůbec nic zajímavého… T eba u Karla Šípa se zjistilo, že jeho
babička vyrostla ve vídeňském nalezenci, a na tom už se dá stavět a vznikne kostra
p íběhu. Bylo hodně lidí, co v tom rodokmenu neměli nic, a pak by to byl běžný
dokument typu „jak se máte a tak“…
ekněme, že t eba na deset lidí jsme museli udělat t eba patnáct genealogií. A je
spousta lidí, kte í nechtějí, aby se o jejich soukromí moc vědělo, takže je tam velké
množství těch, kte í vůbec nechtějí, anebo se nic nenajde.
Zadáním pro druhou adu bylo, že máme použít Ji inu Bohdalovou, Miroslava
Donutila a Jaromíra Hanzlíka, kte í zároveň měli velký zájem a strašně moc to chtěli
dělat, ale pak se stalo, že ten díl s Ji inou Bohdalovou byl z velké části o restitucích
majetku, protože jejího tatínka v padesátých letech zav eli komunisti, u Donutila se
nic nenašlo, takže to celé bylo postaveno na nějakých nezajímavých rozhovorech, a u
Jaromíra Hanzlíka, tam se dala objevit jen nějaká maličkost… Ale nap íklad u Haliny
Pawlowské, jejíž tatínek pocházel z Ukrajiny, z toho byl zajímavý díl.
Ale pro ten formát je typická, tak jako se ve StarDance tančí, tak pro Tajemství rodu
je charakteristická ta genealogie, na tom je to postaveno.
A co dostanete, když si koupíte ten formát?
Tady je toho velmi málo. Tady dostanete prakticky jednoduchý návod. Tam ta bible
až tak moc není k ničemu, moc od toho neočekáváte, tam si kupujete autorské právo,
respektive souhlas s užitím té věci, a ono taky je to totiž o tom, že genealogové Vám

udělají rodokmen, ale pak už je to jen o obyčejném televizním natáčení, kde ten
člověk chodí po místech, kde se narodil, po matrikách. Ta bible Vám zde nep ináší
nic nového, kdežto u věci, jako je StarDance, tam je bible docela tlustá, protože tam je
mnoho doporučení, jak má vypadat dekorace, produkční doporučení, že všichni by
měli mít stejný honorá , aby si nezáviděli, a jsou tam doporučení ohledně toho, jak
mají lidi trénovat, kolik hodin by měli odtrénovat, co všechno by se mělo p i
zkouškách natáčet, kolik toho pak použijete v p ímém p enosu, a ta bible je úměrně
tlustá rozsahu a náročnosti toho projektu. Kdežto Tajemství rodu je prakticky vzato
nápad, ale těžko bude někomu majitel licence íkat: „Až p ijdete na matriku, tak
nejd ív natočte toho fará e.“ Ani Vám bible ne íká: „Co dělat, když se v rodokmenu
najde tohle.“ Musí se to prostě postavit na míru tomu člověku. Kdežto ve StarDance
se t eba dočtete, co dělat, když se někdo zraní a stane se nepoužitelným. A takové
situace se staly, a tak se ten den nesoutěžilo, ale p enos se konal. Nebo nap íklad
dáváme všem stejný honorá , aby si nezáviděli, a oni íkají: „Ale já si vyblokuju půl
roku, a pak ve druhém kole vypadnu, a to budu půl roku bez práce,“ ale v bibli se
dočtete, že i když vypadnou, tak dostanou nějakou poměrnou částku a musí zase na
oplátku sedět v publiku. V bibli se dočtete, že je dobré, když to publikum je částečně
složeno z tvá í, které již soutěžily, a fanoušků.
U Tajemství rodu prakticky od majitele licence nic nepot ebujete, zatímco u
StarDance je to tak, že součástí licence je nejenom to, že pošlou bibli, ale i člověka a
ten nám dá doporučení, která se hodí.
A když Vám na Tajemství rodu vnucují konzultanta, vy ho nepot ebujete. Někdy jeho
p ítomnost vítáte a někdy nikoliv. Bohužel je to drahá věc, ten konzultant.
Co si myslíte, že je největší výhoda?
Víte, co kupujete. A televize se musí rozhodovat, jestli tohle je zrovna to, co televize
pot ebuje, a jestli je to do našeho prost edí, diváckého, to pravé.
A jaká jsou kritéria?
Já na to mám osobní názor a ten je, že český divák je hodně podobný německému,
proto si myslím, že to je důvod, proč tady fungují Zázraky p írody. Že lidem dáváte
nějakou zábavu, ale k tomu jim dáváte ještě nějaký bonus v tom, že to má nějakou
informační hodnotu a je tam určitá míra edukativnosti, že to vlastně není jen obyčejná
plytká zábava, ale lidé tam vidí zaprvé nějakou soutěž, i když to není dravá soutěž, ale
je tam ještě nějaká p idaná informační hodnota. Já osobně si myslím, že důkazem
toho je Tvoje tvá má známý hlas, podle mě se českému divákovi stýská po něčem, co
se d ív jmenovalo estráda, kdy p išel nějaký umělec a zazpíval, p išel jiný umělec a
ekl nějakou vtipnou historku, sehráli scénku, nap íklad Televarieté. Asi by to dnes
nefungovalo v téhle podobě, ale co je Tvá , že známé osobnosti exhibují v roli někoho
jiného, čili je to hodně podobný model. Můj názor je ten, že tady českému divákovi
chybí estráda, a tím se Tvoje tvá má známý hlas trefuje do vkusu českých diváků, ale
to je můj osobní názor.
Ale Vy nemůžete udělat takovou estrádu?
On ji tady po nás nikdo nechce. Já bych takové dělal hrozně rád.
Ale zpátky k těm výhodám. To je obrovská výhoda toho, že Vám někdo ekne, jak by
to mohlo vypadat, a zároveň se můžete vyvarovat problému se vznikem té věci, ať už
dramaturgických chyb anebo těch produkčních, protože zpravidla už to p ed Vámi
někdo vyzkoušel. Ideální je, když to jsou formáty jako Nejchyt ejší Čech. To mělo

velký úspěch v Německu a koupila to BBC, což je společnost, která hlavně prodává,
ale v tomhle p ípadě i nakoupila, což je unikátní, a taky to vysílali s velkým
úspěchem.

