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Anotace
Bakalářská práce pojednává o počátcích soukromého podnikání v oblasti výroby
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veřejné služby a komerčním sektorem. Analyzuje první sérii filmů cyklu OKO – pohled na
současnost, vysílaného v letech 1992-1996 Českou televizí. Analýza se zaměřuje na deset
filmů a zkoumá je s ohledem na vztah tématu a režiséra, osoby vystupující ve filmu,
zvolenou strukturu dokumentu a identifikaci tzv. klíčové situace, které nejvíce
charakterizují přístup autora k tématu.
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The bachelor thesis deals with the origins of private business in the production of TV
documentary movies, as an example of FEBIO and its first TV documentary series The
EYE – A Look at the Present. The bachelor thesis, using the information gained from a
personal interview with a close colleague of the company founder, brings to light the
circumstances in which private production film and television companies were established
in Czech Republic. In this context, the thesis describes the emerging cooperation between
the public broadcasting and the commercial sector. It analyses the first series of The EYE –
A Look at the Present, which was broadcast by the Czech Television during the period
1992-1996. The analysis focuses on ten movies and examines them regards to the
relationship between the subject and the director of the movie, the persons performing in
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Úvod
Bakalářská práce se zabývá počátky soukromého podnikání v oblasti výroby televizních
dokumentárních filmů, a to na příkladu společnosti FEBIO a jejího prvního televizního
dokumentárního cyklu OKO – pohled na současnost, jehož první sérii vysílala Česká
televize mezi lety 1992-1996.
Téma bakalářské práce souvisí se společenskými změnami, ke kterým začalo docházet po
listopadových událostech v roce 1989. Odstranění totalitního režimu úzce souviselo s do té
doby potlačovaným rozvojem individuálních aktivit občanů ve všech oblastech života,
v mediální sféře to bylo patrné v pádu monopolu Československého filmu a
Československé televize. Tak začalo rychle vznikat množství malých efektivně fungujících
soukromých firem, které samozřejmě hledaly uplatnění na trhu. V případě společnosti
FEBIO, jejíž tvorba je ústředním motivem práce, poskytly samotné společenské změny
široké spektrum rozličných témat. Byla to témata, která si zasluhovala pozornost a
zdokumentování, a z nichž některá byla po dlouhé roky zejména z politických důvodů
záměrně opomíjená.
O vzniku soukromého sektoru v situaci po rozpadu státních struktur, které dříve výrobu
televizní dokumentární tvorby organizovaly, nebylo dosud v dostatečné míře v odborné
literatuře pojednáno. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se rozhodla svou prací přispět
k doplnění informací o tomto období.
V první kapitole pojednávám o tom, jak je dokument definován v obecném smyslu i ve
smyslu specifik televizního dokumentu. Ve druhé kapitole vysvětluji obecně podmínky pro
soukromou filmovou tvorbu, které nastaly po změně politického režimu. Ve třetí kapitole
se již věnuji konkrétnímu příkladu jedné z prvních soukromých produkčních společností,
FEBIO. Zde pojednávám podrobněji o motivaci zakladatele (Františka) Fera Feniče, o
podmínkách, ve kterých společnost zakládal a o krocích, díky kterým se mu to podařilo.
Ve čtvrté kapitole charakterizuji první dokumentární cyklus společnosti FEBIO OKO –
pohled na současnost. Na základě vlastních poznatků ze sledování vybraných filmů tohoto
cyklu a na základě rozhovoru s Tomášem Motlem, jedním z blízkých spolupracovníků
Fera Feniče, se zde postupně soustřeďuji na jednotlivé aspekty cyklu:
1) forma, žánr a tematické zaměření,
2) způsob výroby,
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3) dramaturgické zásady,
4) režiséři OKA a
5) výběr témat.

Analýza deseti vybraných dokumentárních filmů cyklu jako podstatná část mé práce je
obsažena v páté kapitole. Tato analýza je prováděna podle několika zvolených klíčů:
1) představení tématu a režiséra,
2) osoby a obsazení,
3) struktura,
4) klíčová situace.

Pro kapitolu 1, která je obecnějšího charakteru, byla použita převážně odborná literatura.
Pro kapitoly 2-4, které jsou již specificky zaměřené na společnost FEBIO a cyklus OKO –
pohled na současnost jsem jako zdroj použila z velké části informace, které jsem získala
z osobního rozhovoru s T. Motlem a z knihy F. Feniče Fenomén FEBIO. Pro kapitolu 5,
zabývající se samotnou analýzou vybraných dokumentů, byly hlavními zdroji archiv České
televize v Mediální badatelně ČT a kniha Český film, režiséři – dokumentaristé od Martina
Štolla.

Odklon od tezí a zdůvodnění
Po obstarání a vyhodnocení obsahu dostupných podkladů a s ohledem na obvyklý rozsah
bakalářských prací došlo oproti schváleným tezím k úmyslnému zúžení a lepšímu
vymezení tématu. Původní představa, že budu mapovat počátky soukromého podnikání ve
filmovém průmyslu jako takovém, se konkretizovala na společnost FEBIO a cyklus OKO –
pohled na současnost jako reprezentanty typických procesů zkoumaného období i
fenoménu.
Oproti původnímu plánu se nepodařilo získat rozhovor s Fero Feničem, který pro své
zaneprázdnění doporučil svého kolegu, tehdejšího dramaturga a produkčního, jednoho
z nejbližších kolegů, Tomáše Motla. Řadu otázek mi odpověděla publikace F. Feniče
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Fenomén FEBIO. Důvod redukce původního časového rozmezí vzniku analyzovaných
filmů (1992-2002) na období 1992-1996 je ten, že právě v tomto období vznikla první série
filmů cyklu OKO – pohled na současnost.
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1 Dokumentární tvorba
1.1 Definice dokumentární tvorby
Dokumentární tvorbu je možné definovat podle latinského výrazu „documentum“, který
v překladu do českého jazyka znamená doklad, důkaz, svědectví, naučení či výstrahu.
Dokumentární tvorba byla pro svou autentičnost tedy zprvu označována jako záznam
faktů. Již od počátku filmu začaly ale rovněž vznikat dokumenty rekonstruované,
ve kterých autor záznam faktů přizpůsoboval svému pohledu.1 Není proto možné
dokument charakterizovat pouze touto zjednodušenou formou a jeho definice nemůže být
jednoznačná.
Podle Guye Gauthiera existují na to, jak definovat dokument, dvě názorové skupiny lidí.
Jsou tací, kteří tvrdí, že vše je fikce, druzí jsou přesvědčeni, že vše je dokument. Ani jeden
z názorových proudů však není uzavřený a navzájem se prolínají.2 Guy Gauthier také
vysvětluje rozdíl mezi fikcí a dokumentem na příkladu scénáře. Podle něj každá fikce musí
mít nutně předem připravený scénář, naopak v případě dokumentu je scénář podstatný až
ve chvíli, kdy je všechen materiál natočen.3 Pierre Baudry na toto téma uvádí: „Přestože
producenti vyžadují maximální záruky, všeobecně se počítá s tím, že projekt
dokumentárního filmu dnes nemůže poskytnout stejně přesnou představu o konečném
výsledku, jako je tomu u hraného filmu. Každý ví, že natáčení dokumentárního filmu může
být provázeno množstvím nepředvídatelných situací a že předvídat jeho konečnou podobu
znamená slibovat něco, co nelze vždy splnit.“4
Václav Sklenář staví dokument do protikladu k hranému filmu, ve kterém je podle něj vše
umělé a jen „jako“. V hraném filmu je předem vytvořena konstrukce, jak se bude příběh
vyvíjet, jsou najmuti herci, kteří budou předepsané osudy „prožívat“. Jednoduše řečeno
podle něj autor hraného filmu skutečnost vytváří, naopak dokumentarista má skutečnost
před sebou.5
1

PTÁČEK, Luboš. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000, s. 433. ISBN 80-85839-54-7.
GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha: Nakladatelství Akademie múzických
umění v Praze, Filmová a televizní fakulta – Centrum audiovizuálních studií a Mezinárodní festival
dokumentárních filmů v Jihlavě, 2004, s. 11-12. ISBN 80-7331-023-6.
3
Ibid, s. 11-12.
4
BAUDRY, Pierre In GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha: Nakladatelství
Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta – Centrum audiovizuálních studií a
Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, 2004, s. 12. ISBN 80-7331-023-6.
5
SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu. Praha: Státní pedagogická
nakladatelství, 1983, s. 5-6.
2
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Bill Nichols se při definování dokumentu opírá o tři obecné neodborné představy o
dokumentu. První představou je, že dokumenty vypovídají o realitě, tedy o tom, co se ve
skutečnosti stalo. „Dokumentární filmy hovoří o skutečných situacích či událostech a ctí
známá fakta; neuvádějí nová fakta neověřená. Mluví o žitém světě spíše přímo než
alegoricky.“6 Druhou představou je, že dokumenty vyprávějí o reálných lidech.
„Dokumenty vyprávějí o skutečných lidech, kteří nehrají ani nepředstavují role. Místo toho
,hrají‘ či představují sami sebe. Čerpají ze svých zkušeností a návyků, aby byli před
kamerou sami sebou. Mohou si být jasně vědomi přítomnosti kamery, na niž se při
rozhovorech a jiných interakcích přímo obracejí.“7 Třetí představou je, že vyprávějí
příběhy o tom, co se děje ve skutečném světě. „Tento laický názor se týká schopností
dokumentů vyprávět příběh. Hovoří o tom, co vede ke konkrétním událostem či skutečným
změnám v životě jedince nebo celé společnosti. Vypráví o tom, jak se věci mění a kdo za
těmito změnami stojí.“8
Dokumentární tvorba zahrnuje oblast žánrů informačních, publicisticko-dokumentárních,
edukativních a účelových.9 Dokumentární filmy umožňují divákům poznávat a jsou tedy
důležitou součástí filmu. Podněcují v nich zájem po poznání skrze informativní logiku,
přesvědčovací rétoriku a působící poetiku. Právě v poznávání tkví síla a odpovědnost
nakládat s tím, co jsme se dozvěděli. Tímto dochází k přesahu hranice mezi
dokumentárními filmy a naším světem, který je dokumenty představován.10

1.2 Televizní dokument
Dokumentární film je v celé historii spíše v pozadí hraného filmu. Se vznikem televize
postupně přecházel z pláten kin do tohoto média a vznikl tak pojem televizní dokument.11
Obecně lze televizní a filmový dokument rozlišit, když se zaměříme na rozdíly ve způsobu
jejich zpracování. U televizního dokumentu je kladen důraz především na informativní
obsah, pro filmový dokument je kromě informací velmi důležitá jeho estetická stránka.
6

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v
Praze a JASF/Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, 2010, s. 27. ISBN 978-80-7331-181-0.
7
Ibid., s. 28-29.
8
Ibid., s. 30.
9
OSVALDOVÁ Barbora, HALADA Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. Praha: Libri, 2007, s. 57. ISBN 987-80-7277-266-7.
10
NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v
Praze a JASF/Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, 2010, s. 59. ISBN 978-80-7331-181-0.
11
PTÁČEK, Luboš. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000, s. 433. ISBN 80-85839-54-7.
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Rozdíl mezi těmito dvěma formáty vzniká z několika důvodů. Televizní dokumenty byly
až do nedávné doby natáčeny jinou technologií, a televizní obrazovka nemůže poskytnout
totožný estetický zážitek jako filmové plátno. Další rozdíl je možné spatřit v době pro
přípravu a vytvoření dokumentu určeného do televize – ta je vzhledem k nutnosti plnění
programového plánu kratší. V neposlední řadě rozděluje filmový a televizní dokument
charakter jeho publika, kdy v případě televize se vždy bude jednat o publikum masové.12
Počátky filmového dokumentu se nachází v meziválečném období a reprezentují je filmaři
jako například Dziga Vertov, Robert Flaherty a především John Grierson, který mu přiřadil
důležitou společenskou funkci. Právě tento rys dokumentu byl rozvíjen i později
v televizních dokumentech BBC. Grierson i v televizním dokumentu, který přes dvacet let
v BBC koordinoval, spatřuje nástroj, jímž je možné veřejně informovat, zvýšit
angažovanost občanů, ovlivnit veřejné vzdělání, zvýšit demokratizaci, zajistit posilování a
reflexi národa a jeho identity. Podle Griersona je možné televizním dokumentem zvýšit
duchovní obrození a šíření humanity či zvýšení veřejného vzdělání. Stejně tak jako tyto
Griersonovy výroky, tak také rozhlasový dokument hrál důležitou roli při formování
televizního dokumentu. Rozvinul televizí později velmi využívané interview, běžnou
mluvu a každodennost, která je uměleckému filmu vzdálená.13
Co se typologie televizního dokumentu týká, je možné jej rozlišit podle svého zaměření
například na dokument sociální, etnografický, historický, vědecký, přírodopisný,
cestopisný, investigativní, dokument o umění, dokumentární esej, portrét, dramadoc a
mockumentary.14 Ovšem možných přístupů je celá řada.

2 Vznik soukromého sektoru
2.1 Pád monopolu
Dokumentární tvorbu v Československu zajišťovaly do roku 1989 zejména dvě
monopolizované státní instituce: Krátký film a Československá televize. (Specificky
Armádní film, Státní zdravotní ústav apod.)

12

ŠMÍDA, David. Mystická Štvanice – Televizní dokument. Brno, 2007, s. 12-13. Diplomová práce.
Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Mgr. David Kořínek.
13
KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 2: Faktuální televize a její žánry. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2013, s. 49. ISBN 978-80-244-3611-1.
14
Ibid., s. 51-52.
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Po listopadu 1989 nebylo zcela zřejmé, jakou podobu budou mít a do jakých institucí se
mají tyto podniky přetransformovat. Krátký film se stal součástí privatizačních procesů a
změnil se na soukromou společnost, postupně odsouzenou k živoření. U ČST ještě v roce
1990 naopak projevovali tendence zachovat ji jako státní nebo polostátní instituci, nicméně
po přijetí příslušné legislativy v letech 1991-1992 se podařilo televizi nasměrovat k funkci
veřejné služby.
Definice této služby se rodila postupně, přispěl jí také vznik konkurenčního prostředí, tedy
nejprve dvou televizí FTV Premiéra (1993) a TV NOVA (1994).
V prvních porevolučních letech však začaly vznikat i soukromé společnosti, které využily
pádu monopolu a začaly nejen plnit různé komerční či polokomerční zakázky na poli
dokumentární tvorby, ale zejména začaly hledat odbyt i v ČST, a později České televizi.

2.2 Počátky soukromé tvorby ve filmovém průmyslu
„Sametová revoluce tak bezprostředně nejen nepřinesla rozkvět českého hraného a
dokumentárního filmu, jak mnozí tehdy doufali, ale nenabízela ani žádnou odpověď, jaká
bude jejich budoucnost. Stát pouze vzkazoval: Postarejte se sami o sebe, vaše činnost není
pro nás ničím výlučná a podléhá stejným podmínkám a pravidlům jako všechny ostatní
druhy podnikání,“15 napsal ve své knize Fero Fenič.
Tato situace přiměla řadu tvůrců k soukromým aktivitám, kdy sami nejen museli nalézat
vhodná témata pro svoji tvorbu, ale rovněž zajistit financování a výrobu. Tak začaly
vznikat první soukromé společnosti vyrábějící filmy.
Většina soukromých tvůrců dokumentárních pořadů začínala svoji činnost ve spolupráci
s KF. Soukromá iniciativa přinášela do zavedené výrobní společnosti novou energii, nové
nápady a umožňovala reagovat na nově nastolené poměry ve společnosti výběrem
aktuálních témat. KF poskytoval zázemí v podobě budov, techniky a v počátcích i
financováním projektů.16 I přes toto oživení ale KF v novém tržním prostředí jako státní
instituce dále upadal, byl prodán soukromému majiteli a tvůrci filmů postupně většinou
přecházeli do ČST. Soukromí výrobci, kteří mezitím i díky spolupráci s KF vznikly, pak
svoji tvorbu nabízely přímo ČST, později ČT. Do té doby externí zajišťování výroby
15
16
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prakticky neexistovalo, dnes je však tzv. outsourcing běžnou součástí při zajišťování
produkce ČT.
Z celé řady nově vzniklých soukromých výrobců dokumentárních pořadů byly tehdy
nejznámějšími společnostmi FEBIO, Film a sociologie, Nadace Člověk a čas, Hartola,
DaDa, HERAfilm, MGB, K2 nebo Pragafilm. Některé z nich působí úspěšně dodnes.

3 FEBIO
3.1 Vznik Feničova Biografu
Společnost FEBIO byla založena 10. prosince 199117 jako jedna z prvních soukromých
společností vytvářející vlastní filmy. Zakladatelem a majitelem FEBIA byl a dodnes je
František Fenič. Ve svém profesním životě je ale znám jako Fero Fenič, tímto jménem
podepisoval svoji tvorbu.
Dalo by se říci, že konec komunistického režimu ho zastihl ve vhodné chvíli. V té době
dokončoval svůj druhý celovečerní film (Zvláštní bytosti, 1990), přičemž ten první
(Džusový román, 1984) nebyl schválen do distribuce. Podobné komplikaci se chtěl u
druhého snímku vyhnout. Bytostně ale uměleckou tvorbu nedokázal podřídit limitům
komunistického dohledu, a tak se velmi obával, jak schvalovací proces dopadne a jestli
bude mít ještě šance na pokračování ve své filmové tvorbě. 17. listopad mu nabídl
východisko.18
Fenič byl zpočátku stejně jako řada ostatních tvůrců zaskočen rozpadem prostředí filmové
tvorby a krátce spoléhal na to, že vzniknou nové struktury s větší či menší účastí státu, ve
kterých bude možné pokračovat ve své profesi režiséra.
Brzy si však uvědomil, že nejrychlejším východiskem z této situace bude jeho vlastní úsilí,
a tak začal realizovat svůj plán, na který myslel již delší dobu. Tímto plánem bylo založení
vlastní tvůrčí dílny, která se bude bez politického omezování zaměřovat na dokumentování
různých témat společenského života. Jeho přesvědčení, že dokument nemá být tak jako za
minulého režimu anonymně podepsán „kolektivem redakce“, ho přivedlo k vytvoření

17

Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2012-2015 [cit.
2018-04-07].
Dostupné
z:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikfirma.vysledky?subjektId=537109&typ=UPLNY.
18
FENIČ, Fero. Fenomén FEBIO. Praha: FEBIOfest, 2008, s. 7. ISBN 978-80-254-1521-4.
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názvu této tvůrčí dílny: FEničův BIOgraf, tedy FEBIO.19

3.2 První projekt
Bylo zřejmé, že prostor pro dokumentární samostatnou tvorbu existuje, ale začít
samostatnou činnost vyžadovalo soustavné hledání té první příležitosti.
Ačkoli tehdejší dění ve společnosti přinášelo množství témat zasluhujících podrobnější
pohled, ČST věnovala velký prostor jen aktuálnímu zpravodajství a publicistice. (Resp.
dokumentární tvorba ČST byla synonymem propagandy a výrazové strnulosti.)
Systematickému zachycování a reflexi doby ČST v žádném z pravidelných cyklů
nenabízela. Na druhou stranu ani za této situace nebylo pro soukromou společnost
jednoduché prosadit se u ČST jako externí výrobce pořadů, jak vystihuje Fenič ve své
knize: „Česká televize, i když procházela nějakými změnami, byla stále mohutnou
organizací zabezpečující tisíce svých zaměstnanců a těch pár nezávislých výrobců, kteří už
existovali, nemohlo prolomit jejich barikády, kterými chránili svou pohodlnou živnost.
Navíc o tyto zdroje ani nebyl zájem, protože tato instituce žila ve sebestředném pocitu, že
je stejně nepotřebuje, že má dostatek, možná až nadbytek zdrojů vlastních. Nepotřebovala
vznik případné konkurence. Proto jedinou možností, jak začít vyrábět vlastní pořad, bylo
nalézt svůj nezávislý zdroj financování a pak ho zkusit bezplatně nabídnout ČT
k odvysílání.“20
Jak již bylo řečeno, situace české filmové tvorby v období, kdy FEBIO vzniklo, nebyla
jednoduchá. Vlivem toho se dokumentární tvorba, do té doby převážně zajišťovaná KF,
rapidně redukovala a začala se přesouvat do ČST. Zde však neměla podobu
krátkometrážních dokumentárních filmů, ale spíše aktuální publicistiky. 21 Ve srovnání
s dřívějším politicky okleštěným zpravodajstvím to byl pozitivní posun, divákům to
přinášelo aktuální informace, nicméně detailnější rozbor daných témat v té době
nenacházel uplatnění.
Možností pro FEBIO, jak začít s vlastní výrobou filmů, se ukázala být spolupráce s KF,
který hledal příležitosti pro své působení a zvažoval realizovat vlastní televizní vysílání na
19
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ČESKÁ TELEVIZE [online]. Praha: Česká televize, 2011 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/4670-rozhovor-s-fero-fenicem/
21
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prvním soukromém televizním kanálu. KF v rámci prokazování schopnosti pro získání
licence připravoval uvádět vlastní hodinový týdeník Kanafas na kanálu OK3 zřízeném
z frekvence vyhrazené pro potřeby sovětské armády.22 Spolupráce s FEBIEM byla pro
tento týdeník vítanou náplní.
Fero Fenič nabídl tehdejší dramaturgyni KF Aleně Müllerové pořad OKO – pohled na
současnost. Byl to cyklus dvacetiminutových filmů uváděných jednou za dva týdny jako
součást Kanafasu. Každý film dokumentoval nějaký problém, který společnost aktuálně
prožívala. Smlouva na první zakázku společnosti FEBIO, výrobu dvaceti dílů cyklu OKO –
pohled na současnost, byla podepsána tehdejším ředitelem KF Janem Knoflíčkem
3. března 1992.23

3.3 Spolupráce s Českou televizí
Z doby komunistického vedení byla ČST zatížena dědictvím minulosti a po změně
politického režimu procházela velkými změnami. Struktura, personální obsazení vedoucích
pozic, z toho plynoucí způsob řízení a rozhodování byly překážkou k tomu, aby jako velká
státní instituce mohla rychle reagovat na změny prostředí, ve kterém dosud fungovala.
Z těchto důvodů například nebyla zpočátku schopna přijímat nabízenou spolupráci
vznikajících malých společností. Na druhé straně televize potřebovala nabídnout divákům
zajímavá témata a nebylo možné čekat několik let, než proces transformace umožní ČST
reagovat efektivně jako malé soukromé společnosti. Proto se postupně přístup ČST
k externí spolupráci měnil, tím spíše, když bylo vidět, jak si úspěšně například společnost
FEBIO vede. Přibližuje to v rozhovoru jeden z blízkých spolupracovníků Fera Feniče,
Tomáš Motl: „A najednou přišlo FEBIO, malá společnost, která byla schopna nabízet
aktuální zajímavá témata, která rezonovala ve společnosti a která Česká televize se svým
zázemím a tvůrci dělat nemohla. Celá dokumentaristická špička neměla s televizí nic
společného, byli to zaměstnanci Krátkého filmu, kteří se po jeho rozpadu najednou ocitli
mimo čas a prostor a Fero je dal pod jednu střechu a nabídl jim možnost pokračovat
víceméně kontinuálně v tom, co dělali a samozřejmě s obrovskou svobodou. Televize
nebyla schopna nastavit nějaká pravidla, to vůbec neexistovalo, pro ně naopak bylo daleko
jednodušší vzít, co mají lidi rádi, co má sledovanost, a to si paušálně zaplatit, aby jim
22
23
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FEBIO týdně dodávalo film. Bylo to výhodné pro všechny strany a ze strany televize to
byla absolutní nutnost, v té době to nešlo jinak.“24

3.4 Tvorba FEBIA
Od počátku činnosti společnost FEBIO vyrobila celou řadu informačně velmi hodnotných
dokumentárních cyklů. Zpracování filmů se zásadně lišilo ve srovnání s ostatní do té doby
vznikající dokumentární tvorbou. O dramaturgických zásadách bude podrobněji pojednáno
v jedné z dalších kapitol. Tvorba FEBIA se od počátku také vyznačovala aktuálností.
Zpracovávaná témata byla zpravidla odvysílána ještě v době, kdy byla ve společnosti živá.
Úspěchem dokumentů FEBIA byla schopnost zpracovat typická veřejnoprávní témata, a to
tak přitažlivým způsobem, že v sobě měla značný komerční potenciál.
Tyto série různých cyklů dohromady obsahují bezpočet dokumentárních snímků, jejichž
jen základní popis by vydal na několik knih. Obsah dokumentů má celospolečenský záběr,
a tím, že o určitých tématech minulosti i současnosti může obsáhleji informovat, svým
způsobem doplňuje například aktuální publicistiku (OKO – pohled na současnost). Záběr
témat zahrnuje také cestopisné pořady (Cestománie), biografie významných a
inspirativních osobností společnosti (GEN, Genus, Portréty odvážných, V.I.P – vlivní lidé),
dokumenty o životě v blízkém zahraničí (Okno k sousedům, Slovenské okno), dokumenty o
různých sociálních a společenských skupinách, o různých profesích (Jak se žije…) nebo o
životních příbězích (Zpověď). S ohledem na výběr témat a zároveň způsob ztvárnění je
prakticky každý vyrobený snímek typickým produktem vhodným pro veřejnoprávní
médium.
Výběr témat a nápady, které do tehdejšího prostředí přinášela tvorba FEBIA, se setkaly
s takovým diváckým zájmem, že to inspirovalo řadu dalších tvůrců přispívat do společnosti
podobným způsobem. Například po vzniku cyklu Cestománie se začaly ve větší míře
objevovat cestopisy nebo noviny více zmiňovaly některá témata, o kterých krátce před tím
pojednalo OKO.25

4 OKO – pohled na současnost
Cyklus OKO – pohled na současnost byl pro FEBIO tou první příležitostí uplatnění na
24
25
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obrazovce. Svoji premiéru si odbyl 4. dubna 1992 na programu OK3 v rámci pořadu
Kanafas. V letech 1992-1999 byl cyklus OKO vysílán každých čtrnáct dní, od roku 1999
do roku 2000 jako měsíčník a občasník. Prvních 38 dílů bylo vyrobeno pro KF a. s.
v letech 1992 a 1993 a dalších 94 dílů pro ČT v letech 1993-2000. Cyklus započal filmem
Odsud – potiaľ, poslední částí cyklu pak byl snímek Sláva vítězům, čest odepsaným.26
Cyklus OKO – pohled na současnost byl prvním pořadem svého druhu v období po změně
politického režimu a ukazoval způsob, jak mohou vypadat dokumentární pořady o
společnosti bez politického ovlivňování. Po letech vysílání dokumentů s větším či menším
politickým podtextem dokázal získat zpět důvěru diváků k tomuto žánru. „Čtrnáctideník
,OKO‘ se pak stal jedním z nejsledovanějších dokumentárních pořadů Československé i
České televize a předchůdcem mnohých dnešních úspěšných investigativních pořadů
českých televizních stanic.“27
Tomu odpovídalo i zařazení pořadu do hlavního vysílacího času. Výjimečnost tehdejší
situace vystihuje Tomáš Motl: „To byly doby, kdy když jsme na tiskovky na nová OKA
nebo GENY svolali novináře na projekci, tak byl sál plný šedesáti novinářů, kteří na to
koukali, jak na zjevení, tleskalo se, to si dneska nikdo neumí představit. A to fungovalo
samozřejmě přeneseně na ty diváky… Ona to byla vlastně nepřirozená doba, byla jiná
situace, protože nebylo tolik možností a stát, lidi a všechno se teprve hledalo a tím hlavním
vysílacím časem se spíš doháněl nějaký handicap, který tady za těch čtyřicet let,
vzniknul.“28

4.1 Forma, žánr a tematické zaměření
V situaci problematického financování filmové tvorby počátkem 90. let, zejména v případě
vznikající malé soukromé společnosti, i výběr žánru tyto podmínky zohledňoval: „Doba se
však změnila. Teď právě ona (ČST, pozn. autorky) mohla být útočištěm všech tvůrců a
nahradit jim prostor, o který přišli ve filmu. Také jedině ona měla k dispozici nějaké
finanční prostředky a nevystavena žádným komerčním tlakům byla schopna produkovat i
menšinovou tvorbu. Hraný film potřeboval miliony, dokumentu stačila nepatrná část – měl
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tedy větší šanci je v televizní výrobně získat.“29 Těmto podmínkám odpovídala i volba
stopáže, která byla 20 minut. „Dobrý film vzniká až ve střižně – krácením. Tehdy pro nás
byla pětadvacítka velký dokument, to už byl dokument s nějakým tématem, naopak ty
dvacítky byl normální dokument…“30
Současně tehdy probíhající změny ve společnosti přímo nabízely mnoho témat hodných
hlubšího zpracování, než bylo možné realizovat v běžném zpravodajství a publicistice.
Dříve mezi diváky nepříliš oblíbený žánr se stal v nových podmínkách naopak velmi
žádaným a spolu se zpravodajstvím uspokojoval divákům potřebu nezkreslených
informací.
Kombinace výše uvedených podmínek a skutečností určila žánrové zaměření tvorby.
V případě OKA se jednalo o formu subjektivně-autorského podávání informací o
společenských tématech.
Způsob výběru tématu byl různý. Od vyhledávání aktuálních témat, kterými momentálně
společnost žila a k tomu vyhledání vhodného režiséra, nebo naopak přijímání návrhů od
samotných režisérů, kteří téma později zpracovali.31
Vzhledem k tomu, že zejména v počátcích se jednalo o aktuální témata současně se
vyskytující ve zpravodajství, některé filmy žánrem připomínaly publicistiku. Tuto
zajímavost dobře přibližuje Tomáš Motl: „Vždycky nám šlo o to, aby tam byl nějaký
osobní pohled, aby tam byl rukopis, aby tam byla filmová řeč, aby to nesklouzávalo někam
jinam. Na prvním místě byl samozřejmě vždy dokument. Samozřejmě netvrdím, že se to
dařilo vždycky, protože někdo inklinuje víc k publicistické výpovědi. My jsme suplovali
to, co dneska vidíte v televizi v různých podobách – my jsme byli trošku Reportéři, trošku
Český žurnál, kde jsme dělali velké dokumenty a trošku umělecké dokumenty
s nadčasovými tématy. Dokument byl na prvním místě a nechtěli jsme z toho dělat
publicistiku, ale tím tématem to k ní mohlo víc nebo míň inklinovat. Pořád tam byl ale
důraz na to dělat film.“32
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4.2 Způsob výroby
Zásadním rozdílem ve způsobu výroby byla u malé soukromé firmy vyšší míra operativní
spolupráce s externími partnery a celkově nezbytnost efektivního přístupu, což bylo vidět
nejen ve výrazně menším počtu lidí ve štábu, ale také při bližším pohledu na to, jak to ve
společnosti FEBIO fungovalo: „V okamžiku, kdy je nějaká malá společnost a malá skupina
lidí, která zároveň ,kope na jednom hřišti‘ nebo ,tahá za jeden provaz‘, tak se vlastně
vždycky dokáže nějak domluvit. Je to samozřejmě vyvážené tím, že musí všichni dělat
všechno. Ale v zásadě to, co se řekne, platí, a hlavně jste schopní to druhý den udělat bez
žádných velkých administrativních složitostí. To televize neumí ne proto, že by byla
nějakým způsobem horší, ale proto, že je to velká instituce.“33
Nepoměr mezi fungováním velké instituce a malé soukromé firmy byl zřejmý i
v souvislosti se způsobem kontroly a přebírání hotových děl. Ten předpokládal vysokou
míru odpovědnosti a sebekontroly nejen FEBIA jako dodavatele, ale i odpovědnosti na
úrovni jednotlivých tvůrců filmů. Z různých důvodů se filmy dokončovaly krátce před
termínem vysílání a na straně ČT zbýval čas jen na kontrolu nejnutnějších technických
parametrů: „Tím, že to byla zakázka, tak tam byla určitá důvěra a shoda, že FEBIO – jeho
tvůrci, dramaturgové i Fero jsou natolik zodpovědní vůči výsledku, že nikdo nebude
kritičtější vůči tématu a výsledkům než my sami… Takže v zásadě Česká televize do toho
nijak nevstupovala, dramaturgie byla čistě FEBIA, schvalování bylo na straně televize
spíše technické. Ono to bylo dané také tím, že jsme častokrát nosili ty věci do televize na
poslední chvíli, ne jako dnes měsíc, dva předem. Já si pamatuju, že u některých dílů jsme
to přinesli v neděli a druhý týden v pondělí se to vysílalo. Takže tam opravdu byla
vzájemná důvěra, že my tu zodpovědnost bereme plně na sebe a zároveň ručíme, že jim
dodáme kvalitní věc… Konec konců byla kontrola i u samotných tvůrců, protože ta
konkurence v rámci FEBIA byla tak obrovská, že si nikdo netroufnul udělat špatnou
věc.“34

4.3 Dramaturgické zásady
Přestože záměrem tvůrců bylo produkovat cyklus individuálně autorsky ztvárněných filmů,
byly z určitých dále vysvětlených důvodů uplatňovány společné zásady.
33
34
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Primární zásadou, jak také vyplývá z názvu cyklu OKO – pohled na současnost, byl
požadavek na aktuálnost, případně nadčasovost zpracovávaných témat. Zároveň tím ale
vznikla potřeba nějakým způsobem odlišit charakter filmů od běžného zpravodajství nebo
publicistiky. Proto v rámci společných dramaturgických zásad byly ve výsledném tvaru až
na malé výjimky vyloučeny otázky pokládané režisérem, jak vysvětluje Tomáš Motl
v rozhovoru: „Pro nás bylo jedním z prvních klíčů to, že tam nesmí být slyšet otázka.
Vždycky musíte donutit toho člověka, aby byl schopen to říct on, nikoli aby to působilo
jako rozhovor. Bylo nepředstavitelné, aby režisér vstupoval a dělal ze sebe hrdinu, aby
chodil terénem a nechával se točit, jak vpluje do dveří. Jediný, kdo to měl povolené, byla
občas otázka Věry Chytilové, nebo ucho Olgy Sommerové (v obraze – pozn. autorky). Ta
subjektivita a osobnost režiséra byla podporována tím, že je v názvu OKO toho a toho a
pak ten sjednocující formální prvek, kdy se režisér ukáže ,to jsem já, kdo vám ten film
přináší‘, ale to byl jen takový podpis, ne že by tam měl exhibovat.“35
Dalším znakem společným pro všechny filmy je absence vysvětlujícího komentáře, který
je suplován výpověďmi jednotlivých aktérů: „Cítil jsem, že diváci jsou unaveni
poučováním, které bylo typické pro totalitní propagandu. Kromě toho začala všude
vládnout neskutečná ukecanost. Proto jsem si řekl, že OKO by mělo vypovídat pouze
obrazem a autentickým zvukem a nemělo by divákům vnucovat žádný postoj. Což si o
dobrých dokumentech myslím dodnes…“36, uvedl Fero Fenič v rozhovoru pro ČT.
Filmový charakter cyklu je podpořen také důrazem na to, aby film vznikal podle předem
rozmyšleného plánu natáčení a nepůsobil jako improvizované okamžité zachycení právě
probíhajícího děje, jak vysvětluje Motl: „My jsme vždycky režiséry nutili, aby nepřišli jen
s tématem, ale aby přišli i s klíčem, nápadem, jak ho udělat, aby o tom přemýšleli, aby ten
film vlastně vymysleli a pak už jen točili. Aby to nebylo jenom kropení, že přijdete na dva,
tři dny, natočíte čtyřicet hodin na půl hodinu. To je nesmysl. Abyste přemýšleli o tom, co
chcete říct. Abyste přizpůsobili natáčení tomu, co chcete sdělit.“37
Tím, že režiséři sami připravili plán natáčení, byl zároveň realizován požadavek tvůrců
OKA na individuální autorský přístup k jednotlivým filmům.
Jedním ze sjednocujících prvků je také zviditelnění autora v rámci grafického ztvárnění
35
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úvodních a závěrečných titulků. V tehdejší době to byla další z novinek v dokumentární
filmové tvorbě, kterou přineslo FEBIO, jak vzpomíná ve své knize Fero Fenič: „Pokud se
v komunistické televizi objevovala ožehavější témata (vždy samozřejmě interpretována
z pozice a zájmu tehdejší moci), pak takové dokumenty obvykle nebyly nikým podepsané
a měly titulek ,vyrobil kolektiv redakce…‘. Proto mým prvním záměrem bylo vyloučení
jakéhokoliv komentáře a přihlášení se každého tvůrce ke svému názoru a pohledu.
V úvodu to bylo titulkem ,pohledem‘ se jménem tvůrce a na závěr se objevil záběr jeho
tváře. Mnozí režiséři takto před veřejnost vystoupili z druhé strany kamery vůbec poprvé
v životě. Věřil jsem, že právě takové transparentní přihlášení se k zodpovědnosti za to, co a
jak říkám, povede také k větší objektivitě obsahu a serióznosti sdělení.“38
Novinkou, kterou cyklus přinesl, bylo také použití lidského hlasu, ženského vokálu Báry
Basikové, ve znělce každého filmu. Do té doby se totiž v žádné znělce lidský hlas
nevyskytoval.39

4.4 Režiséři OKA a výběr témat
Jak bylo již dříve zmíněno, režisér byl představován v případě dokumentu produkce
FEBIO i jako nositel tématu a garant informací přinášených filmem.
Prvním a základním zdrojem spolupracovníků režisérů byli zkušení režiséři pracující
v době vzniku FEBIA pro KF. Vznik FEBIA byl pro ně zároveň dobrou pracovní
příležitostí, protože KF se rozpadal a ne všichni z režisérů mohli nebo se chtěli zapojit do
struktur ČT. Další skupinou režisérů byli ti, kteří se za minulého režimu z politických
důvodů nemohli ve své zemi profesi věnovat. Tito se živili různými jinými pracemi u filmu
nebo také úplně v jiném oboru, přitom žili v Československu nebo v zahraničí. FEBIO tedy
v tomto ohledu mohlo hned v začátku využívat řadu zkušených režisérů a zároveň mělo čas
nalézat nové režiséry s potenciálem spolupráce do budoucna. Tehdejší situaci shrnuje
Tomáš Motl: „V té době to nebylo tak, že bychom museli režiséry hledat, protože trh, který
byl shromážděný kolem režisérů Krátkého filmu, byl opravdu veliký, a zároveň jsme začali
pomalu vytypovávat lidi, kteří studovali nebo končili FAMU, začali jsme oslovovat tvůrce,
kteří se dříve živili hranými filmy a vraceli jsme jim vlastně práci, protože se jednak
potřebovali něčím živit a jednak měli spoustu nápadů… FAMU produkovalo každý rok
38
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spoustu lidí, speciálně na tom dokumentu, a tito lidé opravdu potřebovali nějakou práci.
Byl tam spíš tlak, že my jsme měli ten luxus, že jsme si mohli vybírat. Nerozdělovali jsme
to ,spravedlivě‘, ať má každý. Naopak, když se ukázalo, že to někdo dělá skvěle, tak měl
těch OK víc.“40
Výběr režisérů měl často také souvislost s výběrem témat. Ve většině případů měli režiséři
ke zpracovávané tematice blízko a často to nebyl jejich první snímek o daném tématu.
Návrhy zpracovávaných témat přicházely jednak ze strany FEBIA, kdy určité téma bylo
nabídnuto určitému režisérovi, tak také s návrhy témat přicházeli samotní režiséři.
V každém případě se jednalo o vzájemnou spolupráci, která byla otevřená připomínkám
z obou stran.41

5 Analýza vybraných filmů
Předmět analýzy
V souvislosti se zvoleným tématem bakalářské práce o vzniku soukromých výrobců
dokumentárních filmů je předmětem analýzy deset epizod z cyklu OKO – pohled na
současnost. V cyklu se pojednávalo o oblastech společenského života, které odrážely to, co
se v tehdejší době plné změn aktuálně odehrávalo, nebo se jednalo o témata, o kterých do
té doby média informovala omezeně, případně vůbec: nacionalistické nálady a následné
rozdělení Československa, hrozba viru HIV, feminismus, první reflexe revoluce, návrat
exulantů, obnova soukromého zemědělství, nástup agresivity, nové technologie, otázka
duchovního rozměru života.

Hypotéza
Přesto, že se jedná o cyklus a formát s některými jednotícími prvky, předpokládám,
že i tak se jednotlivé dokumenty budou lišit, a to zejména autorským přístupem, tedy
ponesou rukopis autora a budou rozvíjet tradici autorských dokumentů.

Výběr
Pro ověření této hypotézy bylo vybráno deset filmů zahrnujících založení studia (1992) a
spolupráci s KF včetně období, kdy se tvorba KF přesouvala do ČT (1993) až do několika
40
41
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prvních let spolupráce s ČT (1993-1996):


Odsud – potiaľ (Fero Fenič, 1992)



Nejšťastnější den Anny Mečiarové (Fero Fenič, 1992)



HIV pozitivní (Viktor Polesný, 1993)



Feminismus po česku (Olga Sommerová, 1994)



Pět let poté (Jan Petras, 1994)



Exulanti (Bernard Šafařík, 1995)



Sedláci (Alena Činčerová, 1995)



Jak zabít rodiče (Dagmar Smržová, 1995)



Kdo si hraje, nezlobí (Martin Štoll, 1995)



Teologové – učedníci lásky boží (Jan Špáta, 1996)

Výběr filmů byl proveden na základě takového klíče, aby byly zastoupeny dokumenty
různých dat výroby a rovněž s ohledem na různorodost témat i režisérů. Výběr proto
zahrnuje filmy od režisérů různých zkušeností a věku, například dokumenty od tehdejších
čerstvých absolventů FAMU (Martin Štoll, Dagmar Smržová) i od režisérů s praxí, kteří
měli zkušenosti z různých oblastí společenského života (Fero Fenič, Jan Špáta, Olga
Sommerová, Viktor Polesný, Alena Činčerová). S ohledem na profesní různorodost byl do
výběru zvolen film od Jana Petrase, který se jinak zabýval převážně střihem. Bernard
Šafařík zastupuje skupinu režisérů, kteří po roce 1968 emigrovali a měli zkušenosti
s tvorbou v zahraničí. Výběr zohledňuje i to, že muži i ženy obecně na různé stránky
společenského života mohou mít různé pohledy i různý přístup ke zpracování, a proto jsou
zahrnuta díla jak režisérů, tak i režisérek.
Od každého z tvůrců byl zvolen jeden film. Výjimkou je Fero Fenič se dvěma filmy, a to
Odsud – potiaľ, který byl úplně prvním filmem společnosti FEBIO, a Nejšťastnější den
Anny Mečiarové, který přitáhl v tehdejší době předcházející rozdělení Československa
výrazně velkou pozornost. Jednotlivé filmy byly vybírány také s ohledem na to, aby datum
jejich premiéry odpovídalo sledovanému období 1992-1996 a z každého roku tohoto
období byl zastoupen alespoň jeden film. Každý z deseti vybraných filmů pojednává o
rozdílném tématu, čímž je různorodost výběru i v tomto ohledu zajištěna.

Metoda analýzy
Vybrané filmy jsou analyzovány jednotným způsobem, který vychází z těchto klíčů:
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1) Představení tématu a režiséra
Prvním krokem analýzy je vždy představení tématu, kterému se film věnuje, včetně
historických či jiných souvislostí s daným tématem. V této části je také představen režisér
dokumentu, u kterého jsou hledány souvislosti mezi jeho osobou a zpracovaným tématem.
2) Osoby a obsazení
Tato část analýzy je zaměřena na obsazení dokumentu, respektive na osoby či osobnosti,
které režisér do svého filmu zvolil. Zajímá mne například, kolik osob ve filmu vystupuje,
zda je mezi nimi známá osobnost, případně odborník na dané téma promlouvající o něm
z vnějšího pohledu, nebo zda se jedná pouze o výpovědi veřejnosti neznámých lidí, tzv.
sociálních herců, jichž se dané téma bezprostředně týká nebo jsou tématem oni sami o
sobě.
3) Struktura filmu
Třetí část analýzy se soustředí na to, jak autor film, a tedy i téma, strukturoval. Zajímá mě,
zda jde například o jeden souvislý sled vzájemně se rozvíjejících situací, nebo zda se
v rámci filmu jedná o několik částí, které mají sice společné téma, ale věcně spolu nejsou
propojeny.
Analýza struktury filmu také sleduje, zda je struktura filmu i po formální stránce
zvýrazněna nějakým dalším prvkem, například obrazovými či zvukovými efekty.
4) Klíčová situace
Čtvrtým krokem analýzy je určení a co nejpřesnější popis tzv. klíčové situace. Jedná se o
situaci, která má zcela zřejmou vazbu na dané téma a nejlépe ho vystihuje. Případně je to
taková situace, která zřetelně vystihuje specifický přístup samotného autora. Klíčovou
situací může být jeden krátký moment, ale například také záběry a částí výpovědí
kombinované tak, aby zvýraznily určitou atmosféru nebo důležitost situace.
5) Shrnutí
Nakonec na základě analýzy ve výše uvedeném rozsahu na závěr shrnu, co z analýzy
vyplývá, zejména se soustředím na to, co bylo záměrem autora a jakou využívá tvůrčí
metodu.
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Cíl analýzy
Cílem analýzy každého filmu je charakterizovat co nejpřesněji tvůrčí metodu uplatněnou
na daném filmu, a to ve vazbě na dané téma a možné výrazové prostředky použité autorem.

5.1 Odsud – potiaľ (režie Fero Fenič, 1992)
Jak už bylo popsáno výše, film Odsud – potiaľ byl nejen prvním z cyklu OKO – pohled na
současnost, ale současně také prvním produktem společnosti FEBIO. Z tohoto důvodu jej
lze pravděpodobně považovat za jakési symbolické a geografické vymezení prostoru, ve
kterém se bude cyklus pohybovat. Film pojednává o životě lidí žijících na hranicích
tehdejší ČSFR. Na západní hranici se natáčelo v obci Hranice v Čechách a na východní
hranici v obci Nová Sedlica.
Nápad natočit film pojednávající o životě ve dvou od sebe nejvzdálenějších lokalit velmi
pravděpodobně souvisí s životním příběhem režiséra. Fero Fenič42 sám pochází z východní
oblasti východního Slovenska, ale tři roky po ukončení studií začal žít a rozvíjet svou
profesní kariéru v Praze.43 V době, kdy film vznikl, byly Feničovy životní poznatky
z poloviny získány na Slovensku a z poloviny v Čechách a vztah režiséra k oběma částem
Československa je tedy zřejmý.
Z dnešního pohledu je tento film velmi zajímavý tím, že dokumentuje celou oblast
bývalého Československa. Pokud by dokument stejného obsahu byl natočen dnes, polovina
děje by se týkala zahraničí. Film dokladuje zanedbanost dvou nejvzdálenějších koutů
republiky, v prvním případě vlivem dlouhého období trvání železné opony, v druhém pak
vlivem celkového charakteru této oblasti vzdálené od center průmyslu a obchodu. V obou
případech dokument poprvé přináší na veřejnost obraz života lidí, který byl do té doby
většině diváků neznámý.
42
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Prostřednictvím výpovědí obyvatel je postupně pojednáváno o různých tématech vždy
z obou dokumentovaných oblastí. Sledujeme tedy, jak se v průběhu let oblasti vylidňovaly
a zůstávaly v nich většinou jen lidé, kteří z různých důvodů nebyli schopni přesídlit jinam.
Rovněž je u lidí patrná deziluze po zhroucení totalitního režimu a také nepochopení příčin
a očekávaných přínosů společenských změn.
Vylidňování oblastí během období socialismu je zřejmé také z natáčení na nádraží v obci
Hranice v Čechách a přilehlé obci Trojmezí a na východě na nádraží v obci Stakčín a
75 km východně vzdálené obci Nová Sedlica. Na české straně zaznívá výpověď místních
lidí o aktuálním počtu dvaceti lidí v obci Trojmezí a srovnání s dávno minulým počtem
700 obyvatel. Odlehlost této oblasti dokumentuje rovněž výpověď cestujících místní linky
autobusu, kdy vlivem železné opony bylo spojení se zbytkem republiky možné jedinou
zhruba dvacet kilometrů dlouhou trasou. Na Slovensku výpravčí nejvýchodnější železniční
stanice Stakčín vzpomíná, že v minulých letech ročně potvrzovali dva až tři tisíce
slevových průkazů, většinou pro cesty za prací do Čech. Potvrzením toho je také výpověď
obyvatele, pravděpodobně řidiče místní linky autobusu, o tom, jak podle statistik odešlo
z obce Nová Sedlice a nejbližšího okolí během posledních deseti let pět tisíc obyvatel.
Další do té doby prakticky neznámou skutečností, která z filmu vyplývá, je přítomnost
národnostních menšin, které neovládají úřední jazyk, případně neumějí ani číst a psát.
V západní části o tom pojednává výpověď a zpěv německé písně místních žen, které jako
jedny z mála nebyly po druhé světové válce vysídleny. Rovněž na východním Slovensku
film dokumentuje přítomnost lidí, kteří také neovládají úřední jazyk, ale k tomu ve své
mateřštině neumějí ani číst a psát. Nekomentované záběry chudých venkovských obydlí
z předminulého století a jejich nejbližšího okolí dokreslují nelehké životní podmínky a
odlehlost místa.
Rozčarování z toho, že se životní podmínky po skončení totalitního režimu nezlepšují tak
rychle, jak lidé očekávali, zaznívá především ve výpovědích z okolí Hranic v Čechách.
Například stará žena vyjadřuje názor, že minulý režim jim všechno, co potřebovali, zajistil.
Naopak její manžel hovoří o tom, že se s komunistickým režimem rozešel již v padesátých
letech, ale je nespokojený s tím, že situace již dva roky zůstává stejná jako v bývalém
režimu. Lidé se podle něho stejně jako v minulosti bojí promluvit o nedostatcích. O
setrvačnosti společenského dění působivě vypovídají také záběry z oslavy Mezinárodního
dne žen. Kromě rozčarování ze životní úrovně je z dokumentu patrné i přetrvávající
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myšlení a nepochopení situace u bývalých i stávajících příslušníků armády. V prázdném
sále kulturního domu to dokazuje svědectví bývalého příslušníka pohraniční stráže, který
dodnes necítí problematičnost ostrahy hranic v padesátých letech. Výpovědi z Nové
Sedlice a okolí naopak dokládají, že si lidé na minulý režim výrazně nestěžují a pouze
vyjadřují přání, aby se na Slovensko znovu vrátilo období jeho rozvoje od šedesátých do
osmdesátých let. Nepochopení probíhajících změn je patrné z výpovědi pravděpodobně
jednoho ze zastupitelů obce Nová Sedlice během schůze, že existence několika politických
stran je zbytečná a že stačí, aby mu „poroučela“ jen jedna a ne několik.
Z dokumentování běžného života v těchto odlehlých oblastech včetně společenského
přehledu a názorů jejich obyvatel vyplývají různé důvody zanedbanosti těchto lokalit.
V západní části, která byla před druhou světovou válkou v lepší kondici, byl upadající
společenský život, rozhled i názory tamějších obyvatel výsledkem politického vlivu a
situace. Slovensko naopak bylo zaostalou a nerozvinutou oblastí již dávno před nástupem
komunistické vlády. Svědectví z této části republiky vypovídá, že ani snahy o hospodářské
a kulturní pozvednutí Slovenska v nejodlehlejších koutech během předchozích více než
čtyřiceti let mnoho nezměnily.

5.1.1 Osoby a obsazení
Odsud – Potiaľ patří k těm z vybraných filmů, ve kterých vystupuje větší počet osob.
Společným rysem všech účinkujících je, že se jedná jen o obyvatele obou „konců“
republiky. V dokumentu nevystupuje žádný odborník na dané téma, který by pohledem
z vnějšku komentoval různá specifika obou lokalit. Na výpovědích obyvatel je postaven i
veškerý dramatický děj. Výpovědi jsou hlavní nosnou konstrukcí filmu.
Na druhé straně je zřejmé, že výběr účinkujících nebyl vždy náhodný, ale takový, aby
dobře reprezentoval specifika obou lokalit. Příkladem na západě je odměřený přístup
příslušníka armády a absence sebereflexe bývalého příslušníka pohraniční stráže, zatímco
na východě jsou to obyvatelé neumějící číst a psát a nemající základní všeobecný přehled o
aktuálním dění ve státě.
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5.1.2 Struktura filmu
Film je složen z dvanácti částí, po šesti z každé lokality. Části z Čech a ze Slovenska se
pravidelně střídají a jsou propojeny zdvojeným způsobem. Prvním je vizuální zvýraznění,
kdy přechod z Čech na Slovensko nebo naopak provází dočasné černobílé zabarvení
obrazu. Zároveň se v tomto okamžiku zobrazují velmi podobné děje či místa na obou
stranách (nádraží, kostel, hřbitov, děti na kolech, místní prodejny potravin), čímž dochází
zároveň k propojení situačnímu.
Obsah zmíněných částí je tematicky pro obě oblasti buď stejný (vylidňování, národnostní
menšiny, dezorientace ve společenských poměrech) nebo specifický pro každou z nich
(role náboženství na Slovensku, pozůstatky atmosféry železné opony v Čechách).

5.1.3 Klíčová situace
Ve filmu jsem identifikovala dvě nejdůležitější klíčové situace – z každé lokality jednu.
V západní části je to přetrvávající atmosféra z doby studené války a železné opony: klíčová
situace začíná odmítnutím natáčecího štábu současným příslušníkem posádky pohraniční
stráže před vstupem do jejich objektu. Pokračuje výpovědí bývalého příslušníka pohraniční
stráže v prázdném sále pravděpodobně místního kulturního domu. Muž svoji službu vnímal
jako čestnou povinnost a popisuje také důsledky tehdejších drastických zátarasů na státní
hranici s využitím vysokého elektrického napětí. Ve chvíli, kdy líčí svoji snahu o
maximální efekt těchto zátarasů, se odmlčuje s provinilým úsměvem a pohledem mimo
kameru jako by si uvědomoval důsledky svého minulého zápalu, ale k dalšímu
vysvětlování a případně přiznání viny na smrti řady lidí zřejmě nemá vůli. Autor posílil
dojem z této situace tím, že je výpověď prostřižena opětovným záběrem na objekt posádky
pohraniční stráže s přiblížením na vstupní bránu zamčenou na řetěz. Za ní stojí současný
příslušník armády, který natáčení již dříve odmítl, a kontroluje uzamčení.
Klíčovou situací na východním konci republiky je vyjádření odlehlosti a zaostalosti
zároveň: situace je vytvořená střídajícími se záběry dvou obyvatel Nové Sedlice z různých
obydlí – starého muže a staré ženy. Na kameru pravděpodobně bez jakékoli přípravy
nejprve hovoří starý muž, který podle svých slov nepoznal nikdy nic jiného než těžkou
práci v lese. Navazuje střih na ženu zachycenou při práci na dvorku domu. Režisér pokládá
otázku, jestli zná československou hymnu. Žena odpovídá, že ne a vysvětluje, že nikdy
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nechodila do školy. Situace pokračuje opět vystoupením muže odpovídajícího negativně na
otázku, zda zná československého prezidenta. V dalším záběru žena odpovídá, že neumí
číst a psát. Klíčovou situaci uzavírá otázka na muže, zda je pravoslavný nebo jehovista,
přičemž on s nejistým výrazem ve tváři odpovídá „Všetko já“. Situaci dále charakterizuje
to, že odpovědi obou aktérů musí být doprovázeny titulky, aby jejich výpovědím bylo
rozumět. Celkový dojem spoluvytváří i jejich domácí prostředí, kde byli oba lidé při
natáčení zastiženi – velmi stará stavení, neupravené okolí kolem domů i v obci samotné.

5.1.4 Shrnutí
Z výše uvedené analýzy vyplývá, že autor zpracovával téma, které bylo velmi aktuální –
postupné oddělování Čech a Slovenska, které v té době byly však stále jednou republikou.
Domnívám se, že z tohoto důvodu také autor záměrně jednotlivé části situačně a vizuálně
spojoval. Rozhodl se vyjádřit dvě krajní témata, kterými je zaostalost na Slovensku a
špatné svědomí spojené s dlouhotrvající železnou oponou v Čechách. Tvůrčí metodou
autora je přímá komunikace s lidmi v jejich přirozeném prostředí, zachycenými při jejich
práci, na cestě na nákup, na zábavě, doma. Ve většině případů se jedná o záběry bez
předchozích příprav s účinkujícími na natáčení. Autor se rozhodl využít pro veškerý
dramatický tok pouze výpovědí lidí, žijících v těchto oblastech, a to bez dalšího komentáře.
Pro vytvoření silnějšího pocitu z filmu posiluje výpovědi aktérů prostřihy se záběry
z okolí.

5.2 Nejšťastnější den Anny Mečiarové (režie Fero Fenič, 1992)
Velmi brzy po zhroucení komunistického režimu v listopadu roku 1989 začala být aktuální
problematika uspořádání vztahů mezi Čechy a Slováky. Prvním jejím výraznějším
projevem byl spor o název Československa, známý jako tzv. pomlčková válka.
V červnu roku 1992 proběhly v Československu volby, ve kterých v Čechách zvítězila
ODS (Občanská demokratická strana) spolu s KDS (Křesťanská demokratická strana) a na
Slovensku vyhrálo HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko) v čele s Vladimírem
Mečiarem, tehdy nejpopulárnějším slovenským politikem. HZDS hned po volbách začalo
ostře prosazovat, aby se Česká a Slovenská republika staly samostatnými subjekty
mezinárodního práva, čímž Československo definitivně zamířilo k rozdělení na dva
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samostatné státy. V srpnu roku 1992 tehdejší premiérové, za českou stranu Václav Klaus a
za slovenskou Vladimír Mečiar, podepsali smlouvu o rozdělení Československa, k němuž
došlo 1. ledna 1993.
Na situaci, která nastala bezprostředně po vítězství HZDS se rozhodl reagovat Fero Fenič,
Slovák žijící v Čechách, a oslovil Vladimíra Mečiara s žádostí o natáčení. Slovenský
premiér ho však odmítl, a tak se Fenič rozhodl vyhledat jeho matku.44
Za paní Mečiarovou jel nejprve den před natáčením, aby zjistil, jestli je jeho plán vůbec
možný uskutečnit. Paní Mečiarová na zaklepání na dveře nereagovala, a tak vstoupil do
domu, kde spatřil na divanu spící ženu. Přišel k ní, vzal ji za ruku a pohladil ji. Strávili
spolu den, paní Mečiarová byla ráda, že si s ní někdo povídá a domluvili se, že druhý den
za ní přijde s kamerou.45 Natáčení připadlo na 17. července 1992, na den vyhlášení
svrchovanosti Slovenska, tedy záměru slovenské vlády ustanovit samostatný slovenský
stát. Anna Mečiarová považovala tento den za její nejšťastnější. „Povídali jsme si u ní
doma. Paní Mečiarová vykládala o svém životě a komentovala svého syna. Tady používala
známá slova a názory, které od něho slyšela v televizi, nebo četla v tisku. Sama neměla
žádný jasný politický postoj. Chvílemi pletla jedno přes druhé: Chválu na komunisty i
Čechy, když tam za mlada pracovala, vzápětí však vše odsoudila a horlila pro Slovenský
stát. Byla to jednoduchá žena, která s typickou hrdostí matky bránila svého syna a stála za
ním, i když mu možná nerozuměla.“46
Dokument stejně jako film Odsud – potiaľ je velmi autentický a bezprostřední, podobně
jako když se přijde k někomu na neohlášenou návštěvu. Vyprávění Anny Mečiarové
probíhá v prostředí, ve kterém žije. Stará, celý život těžce pracující žena, vzpomíná na
různé události ze svého života. Vyzařuje z ní hrdost matky na syna, je přesvědčena o tom,
že svým politickým působením přináší oběť a brání slovenský národ proti všemožným
nepřátelům. Její časté povídání o Kristovi je zřejmě paralelou boje jejího syna a boje
Krista. Autor také často její vyprávění doplňuje záběry na náboženské symboly umístěné v
jejím domě.
Dokument zaznamenává rovněž událost samotného zapálení slavnostní vatry včetně hojné
účasti obyvatel vesnice i přítomnosti politických činitelů se silným nacionalistickým
nádechem.
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Autor se snažil natočený materiál zpracovat tak, aby působil co nejméně konfliktně a
množství pracovního materiálu po dokončení filmu raději vymazal. I tak dokument vyvolal
velkou pozornost a na Slovensku se na něj snesla kritika ze zaujatosti.47

5.2.1 Osoby a obsazení
Hlavní a téměř jedinou osobou, která se objevuje ve filmu, je Anna Mečiarová. Jejím
prostřednictvím je však permanentně přítomen i její syn, Vladimír Mečiar – vypráví o něm,
ukazuje jeho fotografie a sleduje jeho vystupování v televizi.
Účast ostatních osob ve filmu je buď velice krátká, nebo jsou součástí shromáždění lidí,
které působí jako pozadí výpovědi A. Mečiarové.

5.2.2 Struktura filmu
Již ve smyslu použitého názvu je snímek uspořádán jako chronologicky seřazený záznam
jednodenní návštěvy u matky slovenského premiéra. Počáteční záběry doprovázené
projevem V. Mečiara zaznamenávají postupně očima příchozího domek, zápraží a
vchodové dveře. Návštěva začíná vyprávěním o životě jejím a jejího manžela a celé
rodiny. Z vyprávění průběžně vystupují části, ve kterých vzpomíná na dětské a dospívající
období nejstaršího syna Vladimíra. Od momentu, kdy začne popisovat politické angažmá
syna, se toto téma nese až do konce filmu. Kromě jejího vyprávění se v této části vyskytují
záběry televizní obrazovky i jí samotné před televizí, jak svého syna sleduje. Návštěva
vrcholí účastí A. Mečiarové obklopené davem ostatních účastníků na slavnostním zapálení
vatry v její obci u příležitosti vyhlášení svrchovanosti Slovenska.
Zpracování filmu, kdy ze dvou hlavních postav osobně účinkuje jen jedna, je podtrženo
písní zaznívající na začátku, uprostřed i na konci, ve které A. Mečiarová vyjadřuje lásku a
obětavost pro svého syna.

5.2.3 Klíčová situace
I přes to, že účinkování V. Mečiara ve slovenské politice bylo velmi kontroverzní a
47
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konfliktní, paní Mečiarová jako jeho matka a prostá žena zároveň vidí počínání tehdejšího
premiéra jako jednoznačně pozitivní.
Klíčová situace se v tomto případě skládá z delšího časového úseku. Paní Mečiarová
s dojetím sleduje v televizi svého syna, kterému lid tleská a oslavuje ho. Autor často střídá
prostřihy na dojatý pohled paní Mečiarové a na V. Mečiara v televizi. V průběhu sledování
proslovu představitelů vlády paní Mečiarová vyjadřuje své pocity hrdosti na svého syna,
ale zároveň strachu o něj. Autor posiluje situaci tím, že za prohlášením paní Mečiarové o
tom, že se její syn obětuje za slovenský národ, následuje záběr na památník slovenského
státu postaveného roku 1943, tedy z období slovenského fašistického státu. Tento záběr je
navíc doprovázený slovenskou národní hymnou. Situace pokračuje opět záběry Mečiarova
projevu oznamující úmysl vlády na samostatnost a hrdého a dojatého pohledu paní
Mečiarové, která drží v ruce pohár s vínem. Z televize je slyšet skandování lidu „Ať žije
vláda“ a na záběru je detail obličeje paní Mečiarové artikulující toto heslo. Po chvíli
prohlašuje, že její nejkrásnější chvíle je právě tato. Vidí, že „Slováci mohou trochu lépe
dýchat“, vychovala pro Slovensko syna, který je jejich „otcem“. Toto prohlášení je
doplněno prostřihem na děkovný dopis adresovaný paní Mečiarové. Dalším posílením
situace je moment, kdy je projev V. Mečiara doplněn prostřihy na mucholapky visící
v domě paní Mečiarové. Následuje detailní záběr na její ruce, jak tleská projevu svého
syna.
Klíčová situace končí momentem, kdy se paní Mečiarová dívá z okna a poslouchá
z obecního rozhlasu oznámení o vyhlášení svrchovanosti a následnou vlasteneckou národní
píseň „Kto za pravdu horí“, kterou také ona současně s hrdostí ve tváři zpívá.

5.2.4 Shrnutí
Stejně jako u předchozího filmu F. Feniče se jedná o dokument s velmi aktuální a také
kontroverzní tematikou, kterou je rozdělení Československa. Autor zpracoval téma
netradičně, a to pohledem matky jedné ze dvou hlavních osobností, která za rozdělením
stála. Dokument je tak sice portrétem staré paní, ale zároveň skrze ni portrétem jejího syna
V. Mečiara. Natáčení opět probíhalo v přirozeném prostředí domova hlavní postavy.
Datum natáčení bylo zcela jistě vybráno záměrně, aby připadlo na den vyhlášení
svrchovanosti Slovenska a slavnostní zapálení vatry. Pro tvůrčí metodu autora je dále
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typické využívání prostřihů na okolí v domě či venku, které pocit z vyprávění
A. Mečiarové umocňuje.

5.3 HIV pozitivní (režie Viktor Polesný, 1993)
HIV je virus způsobující nemoc selhání imunity pod názvem AIDS. První projevy nemoci
byly zaznamenány s tím, že začaly být dále zkoumány v březnu roku 1981 v New Yorku.
Poměrně rychle bylo zjištěno, že stejné příznaky se vyskytují u mužů s homosexuální
orientací. Poté co lékaři v celých Spojených státech navzájem konzultovali a oznamovali si
výskyt nových případů i u žen, bylo zřejmé, že další nemocí ohroženou skupinou jsou lidé
se sexuálně uvolněným způsobem života a uživatelé drog. Příčina nemoci, a sice virus
HIV, byla definována v květnu roku 1983.48 V České republice byl první případ
zaznamenán v roce 1985 a od té doby se v naší zemi datuje historie sledování výskytu viru
HIV a s ním související vývoj nemoci AIDS.49
Výskyt HIV a AIDS byl, alespoň v počátcích, spojen zejména s osobami žijícími z pohledu
většiny společnosti na jejím okraji. To bylo důvodem, proč se takto nemocní lidé snažili
uchovat tento handicap v tajnosti ve svém soukromí. Na konci 80. let většina lidí již
věděla, že nějaký virus HIV a nějaká vážná nemoc AIDS existuje. Na druhé straně
s ohledem na citlivost a intimnost důvodů nemoci v této době neexistovala debata, která by
většinové společnosti umožnila mít přesnější informace o prevenci a možných rizicích
vyplývajících z kontaktu s infikovaným nebo nemocným člověkem. V této atmosféře a ve
spojení s pochopitelnými obavami vznikaly nesprávné představy a předsudky vůči těmto
lidem. Tím je odsouvaly ještě dále na okraj společnosti a jejich už tak těžkou situaci dále
zhoršovaly.
Prvním počinem ke změně této situace byl krok mladé švýcarské ženy, která se jako první
nechala vyfotografovat na plakát, zároveň se zveřejněním své HIV pozitivity. K tomu
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došlo ale až v roce 1991.50 Film HIV pozitivní z roku 1993 patří tedy k průkopníkům
veřejné debaty na toto téma. Režisérem filmu byl Viktor Polesný51, který ve své tvorbě
mimo jiné kladl důraz na etické stránky života a již dříve pojednal o osudech postižených
sportovců, o problémech drog a alkoholismu.52 Téma lidí nakažených virem HIV velmi
dobře navazuje na jeho předchozí zkušenosti s citlivými společenskými tématy.
Film je zpracován způsobem, kdy v celém jeho průběhu HIV pozitivní muž vypráví svůj
příběh, líčí svoje vnitřní pocity a myšlenky z doby, kdy své postižení sedm let skrýval a
také pocity úlevy, když se odvážil o něm otevřeně promluvit. Jeho vyprávění přímo
divákům do kamery je doplněno pasážemi z besedy se studenty vysoké školy, monologem
katolického kněze Tomáše Halíka a také záznamem činnosti jedné pracovnice na
informační telefonní lince AIDS. Pasáž dokumentu s Halíkovým vystoupením navazuje na
vyprávění v okamžiku, kdy muž nahlas uvažuje o tom, zda a do jaké míry nese sám vinu,
nebo zda je úplně bez viny. Snaží se svou situaci ospravedlnit, že hlavním důvodem byl
citový vztah k druhému člověku, který je součástí života. Halík vysvětluje historicky dvojí
přístup křesťanského náboženství. První historicky starší postoj církve byl podle něj velmi
ortodoxní, kdy by se na nemoc podle tohoto přístupu mělo pohlížet jako na boží trest. Sám
Halík se přiklání k obvyklejšímu přístupu křesťanství, kdy je kladen důraz na pochopení a
soucit s trpícími. V pasáži dokumentu s pracovnicí na informační telefonní lince AIDS
zaznívá také hlas volajících a z rozhovoru je dobře zřejmý tehdejší nedostatek informací,
které jsou dnes ve společnosti běžně rozšířeny.
Kromě verbálně podávaných faktů během vyprávění, dokument svým zpracováním
umožňuje divákovi, aby si děj svojí představivostí doplnil. Atmosféru tísně dobře navozuje
temné prostředí prázdné kavárny, kde kromě stolu a židlí není nikdo jiný než hlavní aktér.
Podobně tísnivě působí momenty, které připomínají, že čas jeho života je pravděpodobně
již vymezen. To je například přirovnávání se k uvadajícímu a opět zelenajícímu se keříčku
50

FENIČ, Fero. Fenomén FEBIO. Praha: FEBIOfest, 2008, s. 346. ISBN 978-80-254-1521-4.
Narodil se 13. 5. 1948 v Praze. Je scénárista a režisér, natočil kromě dokumentů také celovečerní filmy
(Milenci a vrazi, 2006), seriály (Nemocnice na kraji města – Nové osudy, 2008) a pořady (Všechnopárty,
Hodina zpěvu). V tvorbě dokumentu se zajímá o kulturu i obecné otázky. Z dokumentů, ve kterých klade
důraz na etické stránky života, je možné zmínit např. Domeček (1982) nebo Dítě ze zkumavky (1984). Věnuje
se také problematice drog a alkoholismu, a to např. ve snímcích Poločas rozpadu (1986), Závislost (1993) a
Spiritus kontra spiritum (1996). Je také divadelním režisérem a věnoval se divadlu a jeho osobnostem
(Zrcadlo doby, 1978), točil portréty herců, zpěváků či spisovatelů a vytvořil také hudební filmy (Prší déšť,
1994). V hrané tvorbě pro kina natočil debut Milenci a vrazi (2006). V roce 2017 vyhrál Českého lva za
dvoudílný film Zločin v Polné (2016). Více viz. kniha Český film, režiséři – dokumentaristé, Martin Štoll a
kol., 2009.
52
ŠTOLL, Martin a kol. Český film, režiséři – dokumentaristé, 2009. s. 443-444. ISBN 978-80-7277-417-3.
51

32

objevujícího se v záběrech během jeho vyprávění. Dále to jsou záběry na všední dění na
ulicích doplněné zvukem tikajících hodin. Prostor pro zamyšlení diváka také vytvářejí
nekomentované záběry z diskotéky, které ilustrují, jak je zejména pro mladé lidi snadné
propadnout momentální atmosféře a zapomenout na opatrnost.
V době uvedení filmu společnost teprve o daném problému postupně sbírala informace.
Dokument byl tedy důležitým prvkem osvěty, přispěl ke vzniku veřejné debaty, a tím ke
zmírnění předsudků, napětí a z toho plynoucího strachu. Jeho přínos byl v tomto ohledu
nesporný. V posledních několika málo letech, díky pokroku medicíny zpomalující průběh
nemoci, obavy ustupují do pozadí a případů HIV pozitivních přibývá. Proto aktuálnost
filmu přetrvává i dnes, kdy může sloužit jako varování alespoň těm, kterých se rizikový
způsob života týká.

5.3.1 Osoby a obsazení
Hlavní osobou účinkující průběžně v celém filmu je čtyřicetiletý HIV pozitivní muž
s homosexuální orientací. Součástí filmu je také zprostředkování odborného, tedy vnějšího
pohledu, v tomto případě katolického kněze Tomáše Halíka. Pro další přiblížení prostředí
lidí dotčených problematikou HIV ve filmu vystupuje pracovnice informační telefonní
linky AIDS. V části filmu, která dokumentuje snahu o osvětu a prevenci, je vyprávění HIV
pozitivního doplněno záběry studentů v posluchárně.

5.3.2 Struktura filmu
Ve filmu lze rozeznat tři hlavní části, které ale nejsou výrazně oddělené. Jedná se o
představení nastalé životní komplikace hlavního aktéra v soukromí na kameru, dále o
obecnější pohled na problém prostřednictvím linky prevence a představitele církve a
naprosto otevřené veřejné vystoupení hlavní postavy při besedě se studenty.
Film má nápadně dlouhý úvod bez mluveného slova sestávající ze záběrů odebírání krve a
z areálu nemocnice za nevlídného deštivého počasí, a tak tímto již samotný začátek jasně
dané téma uvádí. Dále film pokračuje jako souvislé vyprávění, které je výrazněji přerušené
pouze monologem T. Halíka o postojích církve. Tento monolog je do vyprávění zasazen
takovým způsobem, že jakoby odpovídá na hlasité uvažování hlavní postavy. Konec filmu
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zaznamenává besedu se studenty včetně dlouhého potlesku studentů na závěr besedy. Tím
film ve svém závěru, a zejména v porovnání s pesimistickým úvodem, pozitivně graduje ve
smyslu, že hlavní postava již není na svůj problém sama a zároveň přináší na tehdejší dobu
neobvykle otevřenou zpověď a důležité informace.
Dynamika tohoto souvislého vyprávění je vytvořena pomocí obrazu i zvuku. Jsou to krátké
prostřihy z prostředí diskotéky, běžného denního pouličního ruchu, kdy většinou část
obrazu překrývá větvička keříčku, průběžně připomínající dříve vyjádřené myšlenky hlavní
postavy filmu. V momentech, kdy chtěl autor zdůraznit dramatičnost příběhu, je využit
také zvuk tikajících hodin. Se zvukem autor také pracuje v části filmu pojednávající o lince
prevence AIDS. Hlas volajících je stylizován do podoby ozvěn (tzv. hallů nebo ech)
případně rozostřen, a tím je zdůrazněn moment neklidu či nervozity, kterou HIV hrozba ve
společnosti tehdy způsobovala.

5.3.3 Klíčová situace
V převážné části filmu se jedná o rozebírání vztahu společnosti k HIV pozitivním lidem a
vysvětlování jejich obtížné situace, kdy se musejí vyrovnávat se strachem ze své nemoci a
zároveň před svým okolím tento stav zakrývat.
Klíčovou situaci jsem identifikovala jako moment na začátku filmu, kdy hlavní aktér
odkrývá svou tvář. Situace začíná pohledem do prázdné kavárny se zvednutými židlemi.
Kamera se pomalu přibližuje k hlavnímu aktérovi, který sedí ke kameře zády a hned
vysvětluje, že je to kvůli strachu z lidské netolerance, nepochopení. Zároveň ale říká, jak je
pro něho vyčerpávající před okolím pravdu o svém stavu skrývat. Vyslovuje přesvědčení,
že pokud se budou HIV pozitivní lidé dále skrývat, situace se nezlepší, a je proto nutné,
aby sám se změnou začal. Následuje krátký střih na ruce laborantky stahujíc si hygienické
rukavice a vyhazujíc je do odpadkového koše. Poté se záběr vrací na muže v kavárně, který
si na židli pomalu přesedá čelem k opěradlu a tím obrací svou tvář ke kameře. Chvíli se
odmlčí, kamera se přiblíží na jeho tvář a muž promluví: „Už je mi trošku líp.“

5.3.4 Shrnutí
Kromě aktuálnosti se jedná o film s nadčasovým významem. Ve své době přinášel nové
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informace, nicméně z důvodů prevence je nezbytné je připomínat neustále.
Přístup autora se vyznačuje vyšším podílem předem připravených situací a menším, spíše
žádným podílem improvizace a filmování v přirozeném nebo domácím prostředí aktérů.
Poměrně často autor pracuje s různými obrazovými a zvukovými efekty, zdůrazňujícími
psychologický a dramatický rozměr problematiky HIV a AIDS.

5.4 Pět let poté (režie Jan Petras, 1994)
Tématem dokumentu je ohlédnutí za jedním z nejvýznamnějších momentů v naší historii,
pádem komunistické diktatury v listopadu 1989. Že k němu dojde bylo stále zřetelnější
nejméně dva roky před událostí. Nespokojenost s tamějšími komunistickými režimy se
projevovala i v okolních zemích a začínala mít své praktické důsledky. Za všechny lze
zmínit hromadné odchody občanů NDR (Německé demokratické republiky) do SRN
(Spolkové republiky Německo), které byl komunistický režim NDR pod tlakem událostí
nucen legalizovat. V bývalém Československu tou dobou probíhaly sice dříve nevídané,
nicméně ojedinělé demonstrace bez na první pohled zřejmého vlivu na moc tehdejšího
režimu. Ani v případě demonstrace 17. listopadu 1989 nikdo s jistotou nepředpokládal, že
to bude ten poslední nápor, který ukončí totalitní moc v zemi. Ač tato demonstrace zahájila
v pravém smyslu revoluci a bez voleb způsobila změnu politického režimu, nebylo toto
doprovázené velkými vojenskými operacemi – pomineme-li střety ozbrojených složek s
demonstranty. To bylo veřejností, včetně té zahraniční, velmi kladně přijato, a proto se pro
tehdejší události v Československu vžil termín Sametová revoluce.
Událostem 11. listopadu 1989 předcházelo období 40 let, kdy kromě komunistické vlády
bylo Československo společně s dalšími státy pod silným vlivem Sovětského svazu. Tak
dlouhé období totalitní moci nemohlo nezanechat ve společnosti stopy v podobě velkých
odlišností od ostatních evropských zemí. Nejednalo se jen o na první pohled zřejmé rozdíly
v ekonomické oblasti nebo v zanedbávaném životním prostředí, ale zejména o skrytější
rozdíly, které se projevovaly v myšlení a životních postojích většiny obyvatel. Pět let po
takové události je podle mého názoru nejkratší možné období pro hodnocení splnění
očekávání.

35

Režisérem filmu je Jan Petras53, profesí střihač. S totalitním režimem učinil osobní
zkušenost již v době svého studia na FAMU v letech 1975-1981, když jeho absolventskou
prací byl střih filmu Evžen mezi námi režiséra Petra Nýdrleho, který jako jedna z mála
školních prací skončil v trezoru pro nesoulad s ideologickými požadavky tehdejších
dozorujících orgánů státní moci.54
Dokument je převážně faktického a svědeckého charakteru bez uměleckých prvků, metafor
a citového zabarvení. Pouze úvod, kdy bývalý ministr národní obrany hrubě odmítá žádost
o rozhovor, připomíná bez nějakého komentáře zlobu, sveřepost, aroganci, která
charakterizovala minulý režim a přetrvává dodnes ve většině jeho bývalých protagonistů.
V další části se střídají dobové záběry různých zahraničních televizních společností o
listopadových událostech. Právě v takových sekvencích Petras nezapřel svoji původní
profesi.
Film využívá v hojné míře archivních záběrů a několika osobních svědectví lidí. Jejich
výpovědi se točí kolem vzpomínek na zážitky ze 17. listopadu nebo dnů bezprostředně
následujících a obsahují také hodnocení míry naplnění jejich tehdejších představ a
očekávání. Ta jsou různá, od zklamání, a to dokonce z prvních projevů korupce a další
ekonomické kriminality, až po střízlivé konstatování, že je to normální vývoj.
Autor se již pouhých pět let po tak významné události zabývá tématem, které je aktuální i
dnes. Téma nastoluje v dokumentu jeden z respondentů, režisér-dokumentarista a
kameraman Jan Špáta, který se podělil o své zkušenosti z práce v komunikaci s lidmi
v posledních letech. Další aktéři událostí listopadu 1989 odpovídají na otázky, jak se o
politiku po pěti uplynulých letech zajímají. Většinou uznávají, že zájem o politiku je
důležitý, nicméně přiznávají, že i na jejich straně polevil, ať už z časových důvodů nebo z
jiných důvodů, pro ně nových zajímavějších možností, kam upřít pozornost.
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5.4.1 Osoby a obsazení
Autor do svého filmu zvolil osoby různého věku a profesí. Ve filmu vystupuje několik
přímých účastníků událostí 17. listopadu 1989 – studentský pár, studentka Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy a podnikatel Jiří Chroust. Dále Jan Špáta, který byl rovněž
účastníkem demonstrace, na které točil záběry do svého filmu Největší přání II. Všichni
tito aktéři zaujímají v časových proporcích filmu přibližně stejný podíl. V menším rozsahu
zde vystupuje reportérka televize ORF Barbara Coudenhove, která přenášela do „své“
televize zpravodajství v době sametové revoluce.

5.4.2 Struktura filmu
Film je uspořádán do čtyř částí, v nichž aktéři postupně reagují na pravděpodobně stejnou
nebo velmi podobnou otázku. Postupně tak vzpomínají na svoje prožitky ze 17. listopadu
1989, dále do jaké míry se během pěti let splnila jejich osobní očekávání a následuje opět
část vzpomínek na období sametové revoluce. Ve čtvrté části se vyjadřují k politice
samotné a zamýšlejí se, jak je či není důležité se o ni zajímat, i když v ní aktivně nepůsobí.
Je zřejmé, že čtvrtou část autor pojal jako zamyšlení nad obecnějším tématem, zda je
společnost zralá je dále prohlubovat i ve všedním životě oproštěném od prvotního nadšení
z nečekané změny.
Struktuře více méně pravidelného střídání všech aktérů v jednotlivých tematicky
zaměřených částech se vyjímá konec filmu. Jedná se o záběr studentského páru se zhruba
půlroční dcerou narozenou již po sametové revoluci.
Ve filmu je použito velké množství archivních záběrů, které často doplňují vyprávění
aktérů. Dobové záběry jsou také využívány k předělům mezi jednotlivými částmi filmu a
společně s nenápadnou, lehce dramatickou hudbou a autentickým zvukem z tehdejších
událostí doplňují vyprávění aktérů. I zde se Petras projevuje spíše jako střihač.

5.4.3 Klíčová situace
Domnívám se, že klíčovou situaci autor vytvořil právě na samém konci snímku. Dá se říci,
že navazuje na čtvrtou část filmu a nabízí odpověď na úvahy o budoucnosti a dalším
směřování společnosti. Na závěr filmu hovoří Jan Špáta, jeho výpověď je doprovázena
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dobovými záběry, o tom, že i po odeznění takové podstatné události, zůstávají další témata
důležitá pro spokojený život. Pokračuje o tom, jak je důležité najít v nás samotných
motivaci pro budování prostředí, ve kterém se bude dobře žít. Závěr jeho řeči je
doprovázený záběrem na park a procházející se mladý pár s kočárkem. Film končí detailem
tváří tohoto páru, tehdejších účastníků studentské demonstrace a jejich půlroční dcery
doprovázeným titulkem: 1607 dní po 17. listopadu se narodila dcera Veronika. Závěrem
filmu jako by autor znázorňoval, že i tak významná událost se postupně stává historií, život
plyne dál a záleží na lidech samotných, jaké prostředí si pro svůj život vytvoří.

5.4.4 Shrnutí
Autor si vybral téma, které není v danou chvíli v pravém slova smyslu aktuální, ale snaží
se tím připomenout velice důležitou událost a z ní vyplývající témata, která by neměla pro
lidskou společnost přestat být aktuálními nikdy. Autor kombinuje dobové záběry nadšení
na demonstracích a následné střízlivé hodnocení aktuální atmosféry ve společnosti po pěti
letech. Pravděpodobně vzhledem k profesi režiséra – střihače, je film složen z velké části
z nastřihaných archivních záběrů. Struktura a tematické okruhy otázek byly předem
připraveny a aktérům známy, nicméně natáčení probíhalo v jejich přirozeném prostředí
domova nebo zaměstnání. Výpovědi všech aktérů působí navzájem jako rovnocenné. I přes
jejich různé životní zkušenosti, praxi i vzdělání autor nikoho z nich nestaví do role
autority, která má k danému tématu nejvíce co říci.

5.5 Feminismus po česku (režie Olga Sommerová, 1995)
Feministické hnutí v českých zemích se odlišuje od větších zemí ve světě tím, že jeho
nástup ve druhé polovině 19. století byl kromě zrovnoprávnění postavení žen motivován
z velké části také snahou o zrovnoprávnění českého národa. Počátkům feministického
hnutí v Čechách je tedy připisován patriotický charakter, který se vyznačoval méně
konfliktním prostředím mezi muži a ženami.55
Druhá vlna v českých zemích byla ovlivněna komunistickým režimem, který obecně ze své
podstaty nepřipouštěl žádné občanské aktivity, sdružování do spolků a hnutí, pokud by
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nebyly pod kontrolou státní moci. Zrovnoprávňování žen se tedy dělo řízeně tzv. shora,
kdy bylo uzákoněno například právo na potrat nebo zajištěn rovný přístup k profesím. Stát
ale nebyl schopen zajistit změnu patriarchálního myšlení ve společnosti.56 Na rozdíl od
západního světa tak musely tyto změny prakticky počkat až na dobu po roce 1989, kdy se
těchto aktivit mohly ujmout nestátní organizace a dobrovolná sdružení a soustavným
působením začít měnit společenské vnímání ženské rovnoprávnosti.
Režisérka Olga Sommerová57 se problematikou vztahů mezi mužem a ženou včetně vztahů
v rodině dlouhodobě zabývá. Její tvorbu obecně charakterizuje humanisticky pozitivní
pohled na svět, jehož cílem je zviditelnit kladné stránky člověka. Mimo svou tvorbu ve své
veřejné činnosti vystupuje jako propagátorka zlepšení postavení žen v maskulinní
společnosti. Manifestačním dílem o rovnoprávnosti žen byl právě film Feminismus po
česku. Prostřednictvím známých českých feministek poprvé pojmenovává tento problém a
stává se otevřenou zastánkyní dalšího zrovnoprávňování žen.58
O tématu se dozvídáme prostřednictvím sedmi žen a dvou mužů, kteří mluví o svém
postoji k feminismu a o tom, jaké má feminismus podle nich postavení v naší zemi. Nejde
tedy o vyprávění jejich životních příběhů, ale o jejich uvažování a sdělování názorů na to,
jaké jsou rozdíly v postavení žen a mužů ve společnosti. Ne všichni ze zúčastněných žen se
považují za feministky a názory aktérů se týkají širokého spektra problematiky. Zaznívají
kritické úsudky o povahách mužů, obecné úvahy o tom, že větší podíl ženského vlivu
v politice by přispěl k eliminaci válečných konfliktů. Aktéři se také ale shodují na tom, že
muži dokáží zaujmout děti hravostí a vtipem, pro zlepšení postavení žen je nezbytné, aby
se i muž aktivně účastnil výchovy svých dětí. Závěrečný sestřih výpovědí žen obecně
kladně hodnotí české muže a závěr filmu tak patří k pozitivnímu výhledu do budoucnosti.
Film končí odlehčeně, kdy jedna z aktérek sbírá vejce od slepic, o nichž říká, že jsou to
chytrá stvoření a pokud ji samotnou někdo nazve slepicí, nepovažuje to za urážku. To
56
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využila autorka k typickému nicméně v tomto případě originálnímu závěru, kdy záběru na
oko režisérky předchází záběr na oko slepice, kterou autorka drží v náručí.

5.5.1 Osoby a obsazení
Ve filmu vystupuje samostatně šest žen a jeden muž a společně jeden manželský pár. Jedná
se o osoby z vědecko-umělecké sféry: knihovnice Jana Hradilková, socioložka Jiřina
Šiklová, filozof-feminista Mirek Vodrážka, spisovatelka Alexandra Berková, nakladatelka
Romana Přidalová, malířka Ivana Lomová, novinářka Tereza Brdečková s manželem Jiřím
Dědečkem a anglistka a rockerka Pavla Slabá. Respondenti mají přibližně stejný prostor,
váha jejich názorů je prezentována rovnocenně, ve filmu nikdo z nich není v pozici
profesionála na dané téma.

5.5.2 Struktura filmu
Film je na začátku a na konci ohraničen písní, kterou s rockovou kapelou zpívá jedna
z aktérek. Text písně s názvem Všechny cesty jistě souvisí s tématem feminismu. Ve filmu
jsem identifikovala tři části. První je složena z krátkých na sebe nastříhaných záběrů,
v nichž se aktéři ve filmu poprvé objevují a velmi krátce se vyjadřují k tomu, jestli se cítí
nebo necítí být feministkou či feministou. V druhé, delší části, dochází k představení
respondentů formou titulku se jménem a profesí. Každý z nich dostává postupně prostor
k vyjádření svého názoru souvisejícím s tématem feminismu v prostředí České republiky.
Nejedná se o odpovědi na předem stanovenou konkrétní otázku, ale obecně spíše o
vyjádření se k tématu v souvislosti, kterou považují sami za důležitou. Ve třetí části se
vystřídají vyjádření k různým specifikům postavení mužů a žen ve společnosti – v čem je
situace žen ve společnosti složitá, jaká je situace mužů, význam muže v roli otce, přínos
ženského vlivu v politice. S jednotlivými vystoupeními autorka pracovala tak, že to v celku
působí jako diskuze mezi jednotlivými aktéry. Například jeden z respondentů začne mluvit
o významu muže v roli otce a následují nastříhané další, už kratší, vyjádření jakoby
reagující postupně jeden na druhého.
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5.5.3 Klíčová situace
Za klíčovou situaci považuji nepříliš dlouhou část v první čtvrtině filmu. Začíná hlasitým
uvažováním Jany Hradilkové, která sebe samotnou za feministku nepovažuje. Ve své
výpovědi, která je doprovázená záběry s ní při domácích pracích ve společnosti dětí,
vyjadřuje myšlenku, že z hlediska pracovního nasazení jsou v České republice ženy
emancipovány doslova „až hrůza“. Že kdyby v tomto ohledu byly emancipovány méně, že
by se jim naopak ulevilo. Podle ní toto muži nechápou a z feminismu mají obavy, jako
z něčeho, co ženám ubírá ženskost. Následuje již záběr přímo na ni sedící u počítače, kde
vysvětluje, že začala sestavovat seznam knih, které se týkají feminismu a genderových
studií. Následuje střih do bytu Jiřiny Šiklové, kde je umístěno velké množství knih s danou
tematikou. Do kamery říká, že když je teď možnost změnit přístup k této problematice, tak
knihy dá k dispozici knihovně genderových studií a vyjadřuje naději, že problematika žen
ve společnosti se stane standardním studijním oborem, jako je tomu v západní Evropě a
tzv. feminismus po česku bude minulostí.

5.5.4 Shrnutí
Feminismu je téma, kterému se dnešní společnost věnuje průběžně. Nicméně film o
specifiku feminismu v České republice byl aktuální právě v době svého vzniku, tedy po
změně politického systému a uvolnění prostředí pro řešení problémů s větším podílem
občanských aktivit a bez přímého a výhradního vlivu státu. Natáčení probíhá v přirozeném
domácím prostředí aktérů, v jednom případě v kanceláři. Pro zdůraznění tématiky autorka
výpovědi aktérů často doplňuje jejich záběry při domácích pracích, často ve společnosti
dětí.
Autorka velkou část filmu zpracovala originálně tak, že sestříhala a kombinovala
jednotlivé výpovědi aktérů tak, že na sebe navazují a působí jako jejich vzájemná diskuze.

5.6 Exulanti (režie Bernard Šafařík, 1995)
V historii českých národů bylo několik období, kdy lidé byli přímo či nepřímo nuceni
hledat nový domov v zahraničí. Důvody byly různé. Lidé odcházeli kvůli náboženskému
útlaku, z ekonomických důvodů do Spojených států a nejnověji také kvůli politickému
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útlaku. Sledovaný dokument se zaměřuje na české občany, kteří se stali z politického
hlediska nepohodlnými v době komunismu. Pro útěk před touto diktaturou jsou typická
období po komunistickém puči v únoru 1948 a později po okupaci vojsky Varšavské
smlouvy v srpnu 1968, a pak průběžně v době tzv. normalizace, kdy komunistická strana
opět upevnila svou moc. Dokument prostřednictvím výpovědí několika exulantů popisuje
důvody, které je vedly k emigraci i k pozdějšímu návratu do původní vlasti po pádu
komunismu v listopadu 1989.
Režisérem dokumentu je rovněž bývalý exulant Bernard Šafařík 59, který po roce 1968
emigroval do Švýcarska. Do své vlasti se vrátil zpět v roce 1990. O emigrantskou tématiku
se zajímal již v exilu a po svém návratu do Československa dále sledoval osudy bývalých
disidentů i navracejících se emigrantů.60
Před

uvedením

filmu

Exulanti

byla

emigrantská

tematika

popisována

pouze

prostřednictvím dokumentů komunistické propagandy, kdy exulanti byli prezentováni jako
zbabělci, zrádci (samozřejmě agenti CIA apod.), neschopní lidé, kteří hledali na západě
pouze snadné a blahobytné živobytí, řečeno slovy tehdejší propagandy „šli za vidinou
kapitalistického pozlátka“. A protože v těchto filmech zcela scházely pravé důvody,
nemalá část společnosti vnímala exulanty optikou právě této propagandy. Část takového
dokumentu byla použita na začátku filmu Exulanti.
Pro svůj film autor využil projektu pražského magistrátu, který v novostavbě na
barrandovském sídlišti vyčlenil a nabídl bývalým exulantům ke koupi několik bytů. Tito
lidé vypráví svůj životní příběh, líčí zvláštní pocity, které vyplývají z toho, že mají dva
domovy. K návratu do původní vlasti přivedly zejména starší občany vzpomínky na mládí.
Na druhou stranu se ale nedokáží odpoutat ani od místa bývalého exilu, kde zpravidla
prožili většinu života, kde mají děti, vnoučata, přátele, a kde jim – to je asi nejpodstatnější,
podali pomocnou ruku a přijali je, i když to bylo jistě velmi těžké. Vypráví také o životě
v emigraci, o problémech s vybudováním nové existence, porovnávají mezilidské vztahy
59
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v exilu a v původní vlasti.
Dokument umožnil divákům poznat část skutečných příběhů spojených s konkrétními
osobami. Ukazuje tragické momenty v jejich osudech, jako je věznění za odlišné politické
názory, perzekuci ve vězení včetně například odebrání dítěte, život ve vězení s neustálou
hrozbou popravy. Podle mého názoru dokument velmi zdařile vyvrací lživé a účelové
vykreslování těchto lidí komunistickou propagandou a divákům ozřejmuje pravé důvody
emigrace drtivé většiny z nich. Dokument velmi výrazně přispívá k odbourávání bariér ve
společnosti, k odstraňování předsudků vypěstovaných totalitním režimem a k objektivnímu
vysvětlení daného tématu.

5.6.1 Osoby a obsazení
Ve filmu přímo vystupují většinou jen samotní aktéři, reemigranti, přinášející své příběhy.
Jedná se celkem o pět domácností (tvořených jedním či dvěma členy), u kterých je vždy
uveden titulek s celým jménem, případně i profesí. Jsou to: Emil Mládek – burzovní
makléř, Libuše Mládková, Milan Horáček – spoluzakladatel Strany zelených v SRN,
Zdeněk Pospíšil – architekt, Monika Pospíšilová – alternativní medicína – publicistika,
Rosi Macková – důchodkyně, Antonín Titěra (syn Rosi Mackové). Kromě emigrace mají
všichni společné to, že využili možnosti koupě bytu v domě, který magistrát pro ně
vyčlenil. Podíl vystoupení je pro všechny tyto respondenty stejný. Nicméně jeden z aktérů
se od ostatních odlišuje tím, že sám emigraci nepoznal. Jedná se o syna jedné z aktérek,
který byl nuceně adoptován, zatímco jeho matka byla vězněna.
Dále jsou v úvodu použity záznamy z pořadu Krok do neznáma politicky účelově
natočeného v období komunistického režimu, ve kterém vystupují čtyři osoby, jejichž řeč
odpovídá cíli, za kterým byl tehdy film pořízen.

5.6.2 Struktura filmu
Film má zřetelně vystavěnou strukturu. Důležitou roli hraje úvod, který dokumentuje
složitou situaci a prostředí, do kterého tehdy reemigranti přicházeli. Autor do něj použil
část výpovědi jedné respondentky, ve které popisuje velmi negativní reakce některých
sousedů na přítomnost navrátivších se emigrantů. Následuje sestřih zmíněného
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propagandistického pořadu, který dokumentuje léty utvářenou atmosféru, ve které se
negativní přístup k emigrantům vytvářel. Snahu tuto atmosféru změnit naopak
dokumentuje následující zvukový záznam z projevu Václava Havla, který zároveň i
ozřejmuje jeden z důvodů, proč se dřívější emigranti začali do své původní vlasti vracet.
Po úvodu následují za sebou výpovědi všech aktérů. Pořadí je postupné po jednotlivých
domácnostech, kdy jsou jednotlivé návštěvy odděleny záběrem na prst tisknoucí tlačítko
zvonku u dveří se jmenovkami aktérů. Prvnímu záběru na tlačítko zvonku předchází záběr,
kdy kamera přibližuje dům respondentů. Naopak vzápětí po poslední výpovědi následuje
záběr, kdy se dům vzdaluje a film končí.

5.6.3 Klíčová situace
Klíčovou situaci jsem identifikovala v úvodu filmu. Je jí kontrast oficiálního postoje státu
před změnou režimu, reprezentovaný sestřihem pořadu Krok do neznáma, a po změně, kdy
postoj státu vyjadřuje Václav Havel ve svém projevu z roku 1990. Kromě toho, že obsah
sdělení aktérů v tomto vloženém pořadu byl naprosto nepravdivý a výhradně sloužící
zájmům totalitní moci, tak hlavně samotný projev aktérů byl plný přezíravosti, povýšení,
manipulace a nerespektování svobody občanů. Přesným opakem je obsah i forma projevu
Václava Havla. Vyjadřuje pochopení a zájem o bývalé spoluobčany, kteří byli více či méně
donuceni k emigraci, zároveň vyjadřuje přání, aby se lidé v zahraničí cítili jako součást své
původní vlasti a vzájemný vztah měl nový pozitivní obsah. Doslova používá termínu
„bratři a sestry“. Záznam projevu je doprovázen záběry z typických míst Prahy a melodií
navozující pocit, že přichází nové pozitivnější období.

5.6.4 Shrnutí
V roce 1995, kdy byl film uveden, nepatřilo téma navracejících se exulantů k těm, které by
náhle přinášelo nějaké neznámé informace. Nicméně vzhledem k dlouholetému
negativnímu a naprosto nepravdivému vykreslování exulantů téměř jako spodiny
společnosti

bylo

zjevně

cílem

filmu

také

poskytnout

protiváhu

podobným

propagandistickým pořadům. Film se nezmiňuje o několika málo jedincích, kteří
nevydrželi nepohodlí emigrace a využili nabídky komunistického režimu k beztrestnému
návratu do vlasti výměnou za určitou spolupráci. Přesto jsou ale aktéři filmu typickým
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vzorkem lidí, kteří opouštěli během komunistické diktatury svou vlast.
Autor dává do kontrastu sestřih komunistického pořadu Krok do neznáma s autentickým
vyprávěním konkrétních příběhů lidí, kteří opustili svou vlast. Tím dokument Exulanti
vyvrací mnoholetou nepravdivou kampaň podřízenou zájmům totalitní moci.
Účinkování jednotlivých osob bylo předem domluvené, probíhalo v jejich přirozeném
prostředí domova. Nicméně struktura vyprávění každého z nich je individuální a nemá
podobu odpovědí na stejné otázky. Ve filmu nevystupuje žádný expert, který by se
k tématu emigrace vyjadřoval z pohledu třetí strany.

5.7 Sedláci (režie Alena Činčerová, 1995)
Film pojednává o soukromých zemědělcích a dokumentuje jejich snahu o návrat ke
způsobu života jejich předků, do nějž významně zasáhlo znárodňování soukromého
vlastnictví ve druhé polovině čtyřicátých let a v padesátých letech 20. století.
Znárodňování soukromého vlastnictví, které započalo již před uchopením vlády
komunisty, bylo vyvolané potřebou hospodářské obnovy po právě skončené druhé světové
válce a dále potřebou odstranit pozůstatky kolaborace s fašistickým režimem. Podkladem
pro to bylo vyhlášení Košického vládního programu v roce 1945 a týkalo se znárodnění
velkých průmyslových podniků strategického významu. Samotné provedení těchto
opatření se uskutečnilo spolu s dalšími prostřednictvím několika zákonů souhrnně
označovaných jako Benešovy dekrety. V této fázi se nejednalo o likvidaci soukromého
podnikání ve smyslu komunistické ideologie, z podobných důvodů jako v tehdejším
Československu probíhalo znárodňování například také ve Francii.61
Po únoru 1948 komunistická moc naplánovala další fáze znárodňování, jehož podstata ale
již vycházela z marxisticko-leninské ideologie, podle které v moderní a spravedlivé
společnosti pro soukromé hospodaření není místo. Ihned po nástupu komunistů k moci
bylo uzákoněno pokračování znárodňování. Do konce roku 1949 bylo prakticky
zlikvidováno soukromé vlastnictví v průmyslu, obchodu a službách62 a přikročilo se
k násilnému budování jednotných zemědělských družstev známému pod pojmem
„kolektivizace zemědělství“. Tato kolektivizace probíhala s různou intenzitou nátlaku a
61
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násilí od roku 1950 až do roku 1958, kdy byla likvidace soukromého zemědělství
dokončena.63
Po roce 1989, kdy se znovu začal budovat demokratický režim, se začaly odstraňovat
napáchané nespravedlnosti i v zemědělství. O tom, jak se potomci takto postižených
zemědělců snaží navázat na rodinné tradice, je tento dokument.
Autorkou filmu je Alena Činčerová64, mající sama špatné osobní zkušenosti
s komunistickým režimem již od samého začátku své profesionální kariéry. I externí
působení pro KF bylo například z komunistické strany z politických důvodů ukončeno a na
filmové tvorbě se mohla účastnit formou dílčí spolupráce na různých projektech.
Samostatnou činnost podle svých představ započala ihned po listopadu 1989 založením
produkční společnosti Heart of Europe. Od začátku této činnosti se zaměřila na sondy,
portréty a cestopisy. Dokument Sedláci z roku 1995 patří ke krátkým, spíše popisným
filmům, které v počátcích její samostatné tvorby převažovaly. K tématu sedláků se autorka
vrátila i později, kdy tvořila náročné eseje na závažná i filozofická až abstraktní témata. Ve
filmu Sedláci z roku 2007 vykresluje obecnou snahu člověka držet tradice, být blízko
k přírodě, a využila v něm jak aktéry z OKA, tak i některé situace, čímž mohla porovnat
vývoj jejich myšlení i životních situací v rozmezí více než 20 let.65
Film je sestaven ze čtyř samostatných pasáží, z nichž každá je vyprávěním hospodářů, kteří
se po zhruba čtyřiceti letech snaží pokračovat nebo navázat na hospodaření svých rodičů či
prarodičů. Všichni také zmiňují jako jednu z překážek dezolátní stav hospodářských
budov, který zůstal po hospodaření zemědělských družstev. Dokument se prakticky
výhradně soustředí na aktuální situaci a denní problémy soukromých zemědělců v době
vzniku filmu. Dokumentární záběry, výpovědi pamětníků o situaci a atmosféře ve
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společnosti v době provádění násilné kolektivizace se vyskytují ve filmu v podobě tří
velmi krátkých ukázek.
Celkový charakter dokumentu je převážně vytvářen popisy konkrétních životních situací
aktérů, jejich každodenních problémů. V jednotlivých vystoupeních explicitně nevyznívá
žádná analýza lidských povah a stavu společnosti v návaznosti na uplynulé čtyřicetileté
období bezpráví. Aniž by to bylo vyslovováno, z vyprávění vyplývají některé zajímavé
souvislosti.
Jednou z nich je víra ve spravedlnost a houževnatost, která je patrná u prvního příběhu.
Syn původního hospodáře vypráví, jak ho otec celou tu dobu připravoval na převzetí
hospodářství, jak na své náklady prováděl nezbytnou údržbu statku, aby zabránil dalšímu
chátrání i jak z vlastních prostředků k údivu ostatních družstevníků zalesňoval pozemky,
které mu v té době nepatřily.
Z dalšího příběhu je patrný sociální problém celého regionu českého pohraničí. Původní
německé obyvatelstvo z něj bylo vystěhováno a hospodářské usedlosti byly předávány
lidem z vnitrozemí k osídlení. Většina z nich ve svém předchozím životě nic nevybudovala
a pohraničí osidlovala s vidinou snadného zbohatnutí a pohodlného života. Aktér tohoto
vyprávění se do kraje vrátil, když mu bylo navráceno zemědělské hospodářství po rodičích.
Část svých aktuálních problémů dává do souvislosti s charakterem a původem místních
lidí. Líčí, že si představují, že on jako soukromý zemědělec má dostatek finančních příjmů
i na to, aby dále nahrazoval to, co oni ztrácejí vlastní neschopností a leností.
Přestože se děj dokumentu dotýká smutných témat, dokument působí spíše optimisticky a
dává naději, že se na dříve napáchané křivdy podaří zapomenout. Nicméně i tak
přesvědčivě dokumentuje, že ani v případě, kdy potomci obětí kolektivizace dostanou zpět
ukradený majetek, není soukromé hospodaření snadné.

5.7.1 Osoby a obsazení
Ve filmu vystupují členové čtyř hospodářství různého věku. V jednom případě se jedná o
starého sedláka a selku a jejich vnuka, jindy je to mladý sedlák se svým otcem a také celá
mladá rodina. Výjimku z nich tvoří sedlák ze západních Čech, který se snaží navrácený
statek po rodičích znovu pozvednout, i když jeho žena s dětmi žijí v Praze.
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Kromě samotných hospodářů nevystupují ve filmu žádné jiné postavy, které by z vnějšího
pohledu celou problematiku komentovali.

5.7.2 Struktura filmu
Film má pravidelnou strukturu, kdy se postupně vystřídají návštěvy na všech
hospodářstvích. Předěly mezi jednotlivými návštěvami jsou utvořeny kombinací záběrů
venkovské krajiny z jedoucího vozu a hudby navozující atmosféru venkova. Stejným
způsobem také film začíná a po poslední návštěvě končí. Kromě toho se zde vyskytují i
různé oživující pasáže. Například když sedlák ze západních Čech přirovnává prostředí
k divokému západu, začne hrát hudba ve stylu western doprovázená na sebe nastříhanými
záběry dobytka způsobem vyvolávajícím dojem, že se dobytek pohybuje do rytmu hudby.

5.7.3 Klíčová situace
Klíčovou situaci jsem zaznamenala na konci jedné z návštěv. Začíná ve chvíli, kdy je do
vyprávění vložena ukázka z dobového filmového zpravodajství propagující kolektivizaci
zemědělství. Optimistický komentář oslavující společné hospodaření kontrastuje
s následnými záběry zdevastovaných prostor doprovázenými smutnými vzpomínkami
starého sedláka a selky na stav hospodářství těsně před tím, než ho museli opustit.
Klíčovou situaci uzavírá záběr starého sedláka, selky a jejich vnuka na prostranství před
statkem. Do tohoto záběru autorka vložila část vyprávění sedláka, kdy vyslovuje přání, aby
pán bůh zastavil čas, aby mohli znovunabyté hospodářství i přes jeho zdevastování užít a
dát do pořádku.

5.7.4 Shrnutí
Film vznikl nedlouho po zahájení procesu restituce majetku a zkušenosti respondentů byly
tedy čerstvé a aktuální. Aniž by to působilo jako záměr, tak autor připomněl vlastnosti,
které jsou společné všem navštíveným hospodářům a bezpochyby i všem ostatním, kteří se
po nucené přestávce znovu pouštějí do samostatného hospodaření. Jsou jimi houževnatost,
pracovitost, vytrvalost a také víra ve spravedlnost, byť přicházející po delší době, než
čekali. Toto je díky filmu postavené do kontrastu s tím, jak s lehce nabytým majetkem
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hospodařila Jednotná zemědělská družstva.
Jako většina filmů OKA probíhá natáčení v přirozeném prostředí účinkujících, kde vzniklo
také množství záběrů na venkovskou krajinu nebo hospodářských prostor. Film vyniká
užíváním nápaditých prvků, jako je kombinace westernové hudby s pohybem dobytka nebo
píseň doprovázející dojení. Podobně netradičně autorka pojala i závěrečný záběr, který je
jinak společný všem filmům OKA. Poslední záběr tedy nepatří oku Aleny Činčerové, ale
oku na její punčoše.

5.8 Jak zabít rodiče (režie Dagmar Smržová, 1995)
Téma kritických vztahů dětí a rodičů je dlouhodobé a dokumentované příběhy neměly
souvislost například se změnou politického režimu. Fakt, že k tragickým činům, o nichž
film pojednává, došlo v poměrně krátkém rozmezí let 1990-1995, podle mého názoru
neznamená, že v dřívějších letech k podobným incidentům docházelo méně. Dojem, že
takových činů přibývá, mohl být tehdy vytvořen vyšší mírou informovanosti díky existenci
nezávislých zpravodajských institucí po roce 1989.
Autorkou filmu je Dagmar Smržová66, která se sociálně problematickým tématům
věnovala i v mnoha jiných svých filmech. Předmětem zájmu v jejích filmech není systém
společnosti, ale příběhy hrdinů, kteří různě zvládají (či nezvládají) situaci.67
Incidenty mezi rodiči a dětmi s podobně tragickým koncem jako příběhy, o kterých film
pojednává, jsou předmětem intenzivních debat o skutečných příčinách a o tom, kdo je za
čin více zodpovědný. Z dokumentu Jak zabít rodiče je zřejmé, že tragickému konci ve
všech příbězích předcházelo takové chování rodičů k dětem, které by za současné
legislativy bylo pravděpodobně kvalifikováno jako týrání dítěte.
Film také dokládá, že incidenty s tragickým koncem nejsou specifikem konkrétní sociální
skupiny. Dva z příběhů filmu se odehrály v rodinách horších sociálních poměrů, zatímco
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ten nejčerstvější postihl rodinu kriminalisty.

5.8.1 Osoby a obsazení
Ve filmu vystupují jen sociální herci, vždy se jedná o nejbližší účastníky všech příběhů.
V každém z příběhů vystupuje vždy tragická postava, ve všech třech případech je vrahem
syn. Dále v každém příběhu vystupují nejbližší příbuzní. V prvním případě je to jen syn
s matkou, v druhém případě syn, sestra, matka a teta a ve třetím syn se strýcem a tetou.
Film je pojatý jako výpovědi pachatelů a jejich rodinného okolí, bez jakýchkoliv
komentářů nebo doplňujícího vysvětlení nezúčastněných osob v roli kvalifikovaných
autorit.

5.8.2 Struktura filmu
Film je rozdělen do tří hlavních částí, přičemž každou částí je jeden příběh. První z nich,
který je zároveň nejčerstvější, autorka využila také pro úvodní a závěrečnou část filmu.
Úvod filmu zahrnuje počátek vyprávění aktéra prvního příběhu, po kterém následuje
černobílý záběr na otevírající se bránu krematoria, čímž se otevírá vyprávění zmíněných tří
příběhů. Po konci třetího příběhu je stejný záběr na bránu, která se zavírá. Poté aktér
prvního příběhu dokončuje krátkou zbývající část svého vyprávění.
Jednotlivé příběhy jsou přibližně stejně dlouhé, následují těsně za sebou bez jakéhokoliv
předělu. Po několika vteřinách od začátku každého příběhu se pouze objeví text, obsahující
v jedné větě informace o vztahu oběti a vraha a způsobu zabití, dále rok události a věk
pachatele v době události.

5.8.3 Klíčová situace
Klíčová situace nastává v průběhu prvního příběhu, když manželka zabitého kriminalisty
pojmenovává příčiny a skutečné viníky tragédie. Aniž by znala ostatní dva příběhy, o
kterých film pojednává, její pojmenování viníků platí i pro ně.
Manželka oběti a matka provinilého syna hovoří o tom, jak je pro ni nepřijatelné, aby její
syn byl označován za vraha. Situaci sama hodnotí tak, že pokud má být někdo označen za
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viníka, pak je to ona a její manžel. To je doprovázeno záběrem, jak sedí se synem v pokoji.
Následuje již záběr přímo na ni při vyprávění. Říká, že si uvědomuje, že o napětí mezi
synem a jeho otcem věděla, ale nebyla schopna situaci vyřešit. Vzpomíná, že dva týdny
před událostí na manžela naléhala, aby na syna přestal být tak agresivní. Že se může stát,
že se mu syn postaví. Když muž její obavy odmítl, odpověděla mu slovy „aby ses nedivil“.
Klíčová situace končí následujícím záběrem ze smutečního obřadu včetně smuteční hudby.

5.8.4 Shrnutí
Téma, které si autor vybral, nebylo tématem, které by ve své době bylo něčím výjimečné a
aktuální. Nicméně byl to jeden z prvních dokumentárních filmů, který tuto tematiku
formou tak otevřených výpovědí divákům přiblížil.
Prostředí, ve kterém natáčení probíhalo, nebylo vytvořeno uměle a účelově a respondenti
vypovídali v prostředí, ve kterém aktuálně žili. Z filmu je zřejmé, že návštěvy byly předem
domluvené, respondenti vypráví souvisle a samostatně.
Vyprávění aktérů je doplňováno záběry na rodinné fotografie, na prostředí krematoria
včetně obřadu. Vyprávění aktérů – pachatelů je v každém z příběhů přerušováno pouze
výpověďmi jejich příbuzných.

5.9 Kdo si hraje, nezlobí (režie Martin Štoll, 1995)
První aplikace na průmyslovém počítači, o které by se dalo říci, že alespoň vzdáleně
připomíná dnešní způsob počítačových her byla hra Tennis for Two (1958). Její vznik
umožnilo využití jinak již běžně používaných osciloskopů pro grafické zobrazení výstupu.
Do té doby bylo možné využít jen tiskárnu nebo perový plotter. Masový rozvoj
počítačových her se datuje od vzniku tří technologických novinek, kterými byly
mikroprocesory, relativně levné dynamické operační paměti a řadiče rastrových displejů.68
K tomu došlo nejdříve v USA, a to v druhé polovině 70. let, v České republice o deset až
patnáct let později.
Ruku v ruce s technologickým vývojem, který byl v posledních třiceti letech velmi rychlý
68
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Dostupné

z:

a výrazný, se stejně výrazně zvyšovala i popularita počítačových her do té míry, až se začal
objevovat fenomén závislosti na hraní her. Dnes, v roce 2018, o nebezpečí závislosti na
počítačových hrách většina lidí nepochybuje, nicméně v době vzniku filmu Kdo si hraje,
nezlobí (1995) byl tento film jedním z prvních, kdo debatu o tomto problému v České
republice otevíral.
Autorem dokumentu je Martin Štoll69. V době natáčení filmu byl studentem dokumentární
tvorby na FAMU a tedy ve věkové skupině, která měla k tehdy začínajícím herním
technologiím ze všech lidí nejblíže. S tehdejším prostředím her měl vlastní zkušenost a
přitažlivost, pozitiva, ale i nástrahy výpočetní techniky a herních aplikací měl možnost
poznat osobně i prostřednictvím svých přátel.
Problém, na který se film snaží poukázat, je zřejmý z anotace k filmu: „Rodiče kupují
svým ratolestem počítače v domnění, že se dítě vzdělává a hraje si. Prakticky se to
projevuje tak, že se dítě nikde nepotuluje a nepomalovává vagony. Ale zatímco rodiče
z něj mají radost, že sedí doma, dítě vraždí ,na potkání‘ kybernetické nestvůry a likviduje
celé světy…“70

5.9.1 Osoby a obsazení
Ve filmu účinkují tři skupiny aktérů. Jsou to kvalifikované autority, hráči a matky
některých hráčů. V pozici nezaujatých kvalifikovaných autorit jsou to spisovatel Ondřej
Neff, psycholog Pavel Říčan a psychiatr Jan Cimický. V pozici rovněž kvalifikované
autority, ale naopak úzce spjaté s oborem počítačových her vystupuje šéfredaktor časopisu
o počítačových hrách Jan Eisler (20 let). Skupina hráčů zahrnuje chlapce ve věku od pěti
do šestnácti let a dva muže ve věku dvacet a dvacet dva let. U všech hráčů je vždy uveden
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titulek s křestním jménem a věkem, v případě autorit je uvedeno celé jméno a věk.
Kvalifikované osoby ve svých oborech se v průběhu filmu objevují vícekrát, vysvětlují
problematiku, případně komentují výpovědi aktérů ze skupiny hráčů. Co se zastoupení
hráčů týká, každý z nich se objevuje v jednom, maximálně dvou vstupech. Ve filmu
vystupují matky pouze tří ze všech hráčů a každá jen v jednom vstupu.

5.9.2 Struktura filmu
Úvod vysvětluje popularitu počítačových her a přibližuje stávající míru zájmu o hraní.
Rovněž definuje negativní stránky těchto aktivit, kterými jsou závislost a téma brutality,
které se ve hrách často objevuje a stává se velmi oblíbeným. Tyto negativní stránky jsou
následně předmětem dalších částí filmu. Ty zahrnují výpovědi jednotlivých aktérů, které
jsou vhodně seřazeny tak, že působí jako výměna názorů mezi Janem Eislerem na straně
jedné a odborníky mimo obor počítačových her na straně druhé. Výměna názorů je
rozdělena do dvou bloků, z nichž první se více zabývá vlivem brutálních her na rozvoj
osobnosti, převážně dětí a mladých lidí. Druhá část se více zabývá nebezpečím vzniku
závislosti a citového otupení. Mezi tyto dva „diskuzní“ bloky je vložena obsáhlejší část,
dokládající existenci těchto problémů v reálné rodině. Střídají se tam vyjádření dvou
mladých mužů a jejich matky.
Poslední část varuje před dalším prohloubením již stávajících problémů díky vzniku
dalších technologií zintenzivňujících pocit přítomnosti hráče v prostředí hry, tzv. virtuální
reality. Tato část je poměrně krátká a opět vytváří dojem výměny názorů mezi aktéry.
Dokument uzavírá neveselý příměr možných následků extrémní závislosti pro hráče her
k negativním následkům závislosti laboratorních myší na pocitech slasti.
Autor často mezi jednotlivými vstupy aktérů používá obrazové i zvukové předěly
z prostředí počítačových her. Jsou to záběry samotných počítačových hráčů před
blikajícími monitory obklopenými hlukem zvukových efektů her nebo přímo záběr
monitoru s prostředím hry.

5.9.3 Klíčová situace
Klíčovou situací je závěr filmu, který zdůrazňuje zhoubnost závislosti, byť se jedná o
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závislost na aktivitách, které na první pohled vypadají a jsou také všeobecně považovány
za zábavu a za příjemné. Klíčová situace začíná sérií velmi rychlých střihů se záběry
z prostředí laser game a adrenalinových pouťových atrakcí doprovázenými dynamickou
hudbou. Následuje uklidnění v podobě záběru na pomalu se točící dětský řetízkový kolotoč
a uprostřed stojícího muže. Záběr je doprovázený výpovědí Pavla Říčana popisující
laboratorní experiment testující vliv závislosti na příjemných prožitcích u krys. Výsledkem
tohoto experimentu bylo zjištění, že krysy daly absolutní přednost příjemným prožitkům
před příjmem potravy a rozmnožování a řečeno slovy Pavla Říčana „bídně hynuly za
velkých rozkoší“.

5.9.4 Shrnutí
Jako obvykle v duchu samotného názvu cyklu OKO – pohled na současnost se jedná o
téma aktuální v době vzniku filmu. Vzhledem k dalšímu vývoji a lepší dostupnosti
technologií je nebezpečí závislosti a vlivu na osobnost hráčů čím dál výraznější. Z tohoto
pohledu je téma filmu aktuální i dnes.
Aktéři vystupují ve svém přirozeném prostředí domova nebo pracoviště a návštěvy byly
předem naplánované. Výběr aktérů zahrnuje jak osoby, od kterých se očekává pozitivní
nebo neutrální hodnocení problematiky hraní (hráči, šéfredaktor Jan Eisler), dále autority
z prostředí psychologie a psychiatrie (Pavel Říčan, Jan Cimický), u nichž se dá naopak
čekat negativní hodnocení a také spisovatele science fiction Ondřeje Neffa, u kterého by se
dalo předpokládat, že bude nejméně zaujatý ve smyslu pozitivního nebo negativního
hodnocení.
Pro zdůraznění tématiky doplňuje často autor výpovědi aktérů typickými záběry a zvuky
nejen z domácího prostředí hráčů, ale také z prostředí heren a veletrhů.
V částech filmu, ve kterých autority vyjadřují své postoje a vysvětlují své důvody pro ně,
jsou jednotlivé výpovědi sestřihány a kombinovány tak, že na sebe navazují a vytvářejí
dojem skutečné výměny názorů.

5.10 Teologové, učedníci lásky boží (režie Jan Špáta, 1996)
Film Teologové, učedníci lásky boží uzavřel první sérii cyklu OKO – pohled na
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současnost. „Uzavřel ji pohledem Jana Špáty, který na teologické fakultě Jihočeské
univerzity hledal odpověď na nikdy nezodpověditelnou otázku. Co vede lidi k tomu, že
preferují duchovní alternativu života před hmotnými prožitky?“71
Jako již i u jiných filmů cyklu se tento film natočený v roce 1996 věnuje tématu, které bylo
ještě o sedm let dříve drženo státním vlivem více méně v pozadí. Působení církví bylo po
nástupu komunismu velmi omezeno. V jeho počátku byla církev obecně vystavena
velkému politickému tlaku, mnoho jejích představitelů bylo kriminalizováno a strávilo
spoustu let ve vězení z důvodů jejich nesouhlasu s komunistickým světonázorem. Poté co
komunistický režim tímto způsobem získal nad církvemi kontrolu, byla existence duchovní
sféry v Československu více méně trpěna výměnou za to, že tak dodávala politickému
režimu zdání náboženské svobody, což bylo k obhajobě režimu často využíváno. Ve
smyslu toho, jak komunistická ideologie zkreslovala v letech 1948-1989 pohled na
duchovní problematiku, byl film i sedm let po změně politického režimu přínosem
k objektivnímu pohledu na tu část společnosti, která na rozdíl od většiny lidí vidí smysl
života v jeho duchovní náplni.
I když se otázka motivace jednotlivých lidí k takovému životnímu přístupu těžko
zodpovídá, film mnohé vysvětluje. Některým z aktérů pomohlo křesťanství omezit, nebo
zcela odstranit strach ze smrti. Z výpovědí většiny z nich ale vyplývá, že je ke studiu
teologie a k přijetí křesťanství obecně přivedla silná potřeba myšlenkového a citového
souznění s lidmi. Přesto je z filmu patrné, že se nejedná o lidi, kteří by chtěli žít někde
v ústraní, naopak je vidět jejich společenská aktivita, radost ze života, a to i takové běžné
zájmy, jako se hezky oblékat.
Autorem dokumentu je Jan Špáta72. Jako kameraman v KF Praha se v období 1958-1992
podílel na velkém množstvím dokumentárních filmů. Před tím, než začal působit mimo
kameru jako tvůrce vlastních filmů, spolupracoval s Evaldem Schormem. Tato spolupráce
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ho ovlivnila ve smyslu zájmu o sociální tématiku, velmi často o motiv konečnosti života a
víry. „Film pojímal jako službu, osvětu a terapii, hledal ,dobrého člověka, který ještě žije‘
a oslovoval emocemi. Právě citovost a pozitivismus, za něž byl chválen i kritizován,
tvořily hlavní přínos našemu dokumentu.“73

5.10.1 Osoby a obsazení
Ve filmu vystupuje větší množství osob, které spojuje teologická fakulta Jihočeské
univerzity. Kromě jedné osoby, mladé ženy, která na fakultě vyučuje, se jedná o studenty
různých oborů. Ač se jedná o studenty teologie, jen jeden z nich směřuje k profesi kněze a
životu v celibátu, ostatní vidí vztah muže a ženy jako součást jejich víry. Na rozdíl od
jiných filmů tohoto cyklu, u vystoupení jednotlivých aktérů se neobjevují titulky s jejich
jmény ani jiným popisem. Na fakultě vyučující mladá žena v průběhu filmu vystupuje
několikrát, a to tak, že film jejím vystoupením začíná, promlouvá v jeho průběhu a svojí
řečí jej i uzavírá. Její účinkování ale souvisí jen s popisem jejího vlastního příběhu,
nevyjadřuje se k problematice studia teologie obecně z pozice kvalifikované autority. Míra
účasti ostatních aktérů je různá, někteří se objeví i dvakrát a někteří jen na relativně
krátkou chvíli.
Za aktéra můžeme částečně označit i režiséra Jana Špátu. Na rozdíl od ostatních režisérů
cyklu OKA je jako jediný v průběhu filmu vidět, a to jako odraz v zrcadle, zcela jistě
záměrně, když vlastnoručně natáčí výpověď jedné z aktérek. Zároveň jsou poměrně často
slyšet jím kladené otázky, případně reakce na výpovědi aktérů.

5.10.2 Struktura filmu
Film není strukturován ve smyslu postupného střídání jednotlivých aktérů a témat
duchovní problematiky. Je koncipován jako vhled do společnosti mladých lidí, kteří mají
před sebou většinu svého života a vyjadřují se k tomu, co od něho očekávají, co sami chtějí
přinést, jakým způsobem ho chtějí prožít. Tento vhled je realizován dvojím způsobem.
Jednak jsou to přímá vyjádření aktérů a pak záběry na různé akce, jakými jsou například
společná kulturní vystoupení, společenská zábava, bohoslužba. Tyto záběry jsou
zakomponovány do filmu buď bez jakéhokoli doprovodného slova aktérů, nebo obrazově
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doplňují jejich promluvy.
V první části filmu se výpovědi ve větší míře soustřeďují na objasnění motivace aktérů
k aktivnímu přijímání křesťanství. Téma motivací a životních cílů postupně přechází
k tématu lásky mezi dvěma blízkými si lidmi i mezi lidmi obecně a souvislosti jejich lásky
s bohem a duchovním životem. Další diskutovanou oblastí je konečnost lidského života.
Kromě toho, že někteří z aktérů v první části filmu uváděli strach ze smrti jako motiv
svého zapojení se do křesťanských komunit, tak téma konečnosti lidského bytí nechal
autor zaznívat i v průběhu a na konci filmu.

5.10.3 Klíčová situace
Vyjadřování se aktérů k tématu konečnosti lidského bytí postupně spěje ke klíčové situaci,
kterou jsem identifikovala v samém závěru filmu. Při detailním záběru do tváře mladé ženy
vyučující na fakultě jí autor filmu pokládá otázku, co je pro ni nejhezčí na světě. Žena
odpovídá: „že jsem… pro mě je nejhezčí na světě, že jsem“, přičemž je její odpověď
doprovázena varhanní hudbou.

5.10.4 Shrnutí
Téma v době vzniku filmu přinášelo pohled do světa lidí, který byl pro velkou část
společnosti obtížně pochopitelný, tím spíše, že duchovní tematika byla po dlouhá
předchozí léta ve státem kontrolovaném společenském životě přehlížena. Aktéři se
vyjadřují v různém prostředí, ve kterém se v dennodenním životě pohybují. Na rozdíl od
všech ostatních analyzovaných filmů zde osoba režiséra vystupuje poměrně viditelně.
Kromě slyšitelných otázek, které byly v ostatních filmech spíše výjimečné, tak se v tomto
dokumentu záměrně objevuje režisér a kameraman Jan Špáta jako odraz v zrcadle. Již
samotný název filmu Teologové, učedníci lásky boží naznačuje, úhel pohledu, ze kterého
bude autor o studiu duchovní problematiky pojednávat. Nejedná se o přinášení faktických
informací o organizačních a technických záležitostech studia, ale výhradně o hlubokém
myšlenkovém a citovém obsahu tohoto tématu.
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Závěr
Analýza deseti vybraných filmů potvrdila můj předpoklad, že ačkoli se jedná o
cyklus, který má řadu sjednocujících prvků, bude se u každého filmu jednat o
individuálně autorsky zpracované dílo. Tento závěr o autorském přístupu také odpovídá
zjištění, že každý z tvůrců měl k danému tématu určitý osobní vztah, který se promítl
do celkového pojetí filmu a do atmosféry, která z něho vyzařuje.
Z provedené analýzy vyplývají následující poznatky:
1) Téma každého z filmů bylo minimálně v době svého vzniku vysoce aktuální,
případně nadčasové.
2) Všechna témata pojednávala o otázkách každodenního života lidské
společnosti a svým zaměřením tak odpovídala názvu celého cyklu OKO – pohled
na současnost.
3) Množství účinkujících osob bylo v každém z filmů různé, od jednoho nebo dvou
respondentů až po celé skupiny. Převažoval vždy počet tzv. sociálních herců,
známé osobnosti v roli odborníka na dané téma vystupovali spíše výjimečně.
4) Autorské uchopení filmu je dobře patrné při sledování struktury filmů.
Některé z filmů mají jednotlivé části navzájem zřetelně určitým způsobem
oddělené, přičemž způsob oddělení je různý a také různě zřetelný. Jiné filmy
naopak působí jako souvislé vyprávění. Někteří autoři také například záměrně
komponovali získané odpovědi respondentů způsobem, který navozoval dojem
jejich vzájemné debaty. Individuální přístup je také dobře zřejmý při identifikování
tzv. klíčové situace. Ve filmech lze identifikovat klíčové situace v podobě jedné či
dvou vět v jednom záběru, ale také souborem několika záběrů a výpovědí, která
zpracovávané téma nejlépe ze všech v daném filmu charakterizuje.
Závěrem lze konstatovat, že seriál OKO – pohled na současnost, plnil nejenom novou roli
ve vztahu odmonopolizované České televize a soukromých dodavatelů, ale plnil svým
způsobem i veřejnou službu v době, kdy tento pojem ještě hledal svůj přesnější obsah.
Zároveň zůstal prostorem pro různá autorská uchopení jednotlivých témat a stal se
pracovní i tvůrčí příležitostí pro všechny tehdejší generace režisérů. V tom zůstane jeho
pozice i pro budoucnost jedinečná.
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Summary
The analysis of the ten movies chosen confirmed my assumption that, even if it is a series
having a number of unifying elements, each movie will be an individually authored work.
This conclusion on the author's approach also corresponds to the finding that each of the
creators had a personal relationship on the subject, which was reflected in the overall
concept of the movie and in the atmosphere that was spread out by the movie.
The following findings results from the analysis:
1) The theme of each movie was highly topical (at least at the time of its
production) or timeless.
2) All topics dealt everyday life issues of human society, and so this approach is
in line with the name The EYE - A Look at the Present.
3) The number of respondents was different in each movie. It varied from one or
two, up to the whole groups. The number of so-called social actors mostly
prevailed, the famous personality as an expert for the specific topic took place
rather occasionally.
4) The author´s approach to the movie is obvious from the movie´s structure
analysis. Some of the movies have particular sections clearly separated from each
other. The way of the division is different and also variously visible. On the other
side other movies look like continuous story. Some authors also, for example,
intentionally combined respondent´s answers by such way that the impression of
mutual debate was created. The individual approach is also well-evident by so
called key situation investigation. There is possible to find one or two sentences
key situation in one shot, but also the key situations that are described by the shots
and enunciations collection, that characterize the topic by the best way.
It´s possible to state at the end that The EYE – A Look at the Present took the role in
relation between reformed Czech television and private suppliers. Besides of that the
movie provided somehow public service at the time when this term was being established
in a sense of its matter. There was also the platform available for the various author´s
approaches of specific topics in this series and so the series provided job and creative
opportunity for all directors of that time period. Considering all these features, the position
of the The EYE – A Look at the Present will stay unique also in the future.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Osobní rozhovor s Tomášem Motlem (text)

Osobní rozhovor jsem s tvůrcem pořadu Tomášem Motlem vedla dne 9. března 2017.

FEBIO jako jedna z prvních (ne-li první) z podobných společností dodávalo do ČT
úplně kompletní dílo. Jak se FEBIU podařilo dosáhnout, že v jeho případě ČT využila
stoprocentně „zakázky“?
Slovo „dosáhnout“ zní, jako že o to muselo bojovat, ale tak to nebylo. Česká televize,
stejně jako všechny ostatní instituce, byla po komunismu zatížená dědictvím minulosti,
ideologií, docházelo tam k personálním změnám, a televize hledala nějakou novou cestu.
Česká televize ale byla a pořád je velkou institucí, tudíž ten pohyb musel probíhat v řádu
několika mnoha let. A najednou přišlo FEBIO, malá společnost, která byla schopna nabízet
aktuální zajímavá témata, která rezonovala ve společnosti a která Česká televize se svým
zázemím a tvůrci dělat nemohla. Celá dokumentaristická špička neměla s televizí nic
společného, byli to zaměstnanci Krátkého filmu, kteří se po jeho rozpadu najednou ocitli
mimo čas a prostor a Fero je dal pod jednu střechu a nabídl jim možnost pokračovat
víceméně kontinuálně v tom, co dělali a samozřejmě s obrovskou svobodou. Televize
nebyla schopna nastavit nějaká pravidla, to vůbec neexistovalo, pro ně naopak bylo daleko
jednodušší vzít, co mají lidi rádi, co má sledovanost, a to si paušálně zaplatit, aby jim
FEBIO týdně dodávalo film. Bylo to výhodné pro všechny strany a ze strany televize to
byla absolutní nutnost, v té době to nešlo jinak. Televize se postupně jako instituce začala
samozřejmě stabilizovat, takže potom už v pokračování hlavně Cestománie to byly větší
boje, ale v zásadě vždycky ta televize byla přesvědčena o tom, že to jinak nejde, jednak
Ferovou výmluvností, ale i praktičností. V tom malém kolektivu třech, čtyř lidí
neexistovala hierarchie, kdo co dělá. Já jsem byl dramaturg a zároveň řidič a posel, který
chodil s kazetou do televize ji odevzdávat. Jinými slovy každý dělal všechno. A když
náhodou se jednou televize pokusila, že u některých cyklů bude dělat některé věci interně,
tak nám nabídla střižny od půlnoci do pěti do rána, protože jindy je neměla volné. Tak
jsme řekli „sorry, ale pak vám nedodáme každý týden věc, kterou jste si od nás objednali“.
Takže pak i oni sami uznali, že to tak nejde. Tím pádem to není o slovu „dosáhnout“, ale
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bylo to tak dané.
Ale přesto si myslím, že jste byli ne-li první firma, které se podařilo tento model
nastavit.
Asi je to možné, asi určitě. Je to dané jednak Ferovým tahem na branku, jednak jeho
nápadem, jednak schopností strhnout lidi, jednak společenskou poptávkou po kvalitních
tématech a pořadech a zároveň určité soustředění energie lidí, kteří se najednou ocitli
v časoprostoru a neměli pro koho dělat. Krátký film se rozpadal a televize jim to
neumožnila, protože na to nebyla zvyklá. A Fero byl někdo, kdo to dokázal shromáždit a
udělat.
Jak byste popsal vztah ČT a OKA? Měla ČT spíše roli úřední, nebo do tvorby přímo
vstupovala?
Tím, že to byla zakázka, tak tam byla určitá důvěra a shoda, že FEBIO – jeho tvůrci,
dramaturgové i Fero jsou natolik zodpovědní vůči výsledku, že nikdo nebude kritičtější
vůči tématu a výsledkům než my sami. Dneska je to občas naopak. Častokrát se stane, že
se někam dostane nekvalitní věc, protože těm, co to vyrábí je to jedno. Jen aby něco
vydělali a pak už to vem čert. Nám se stávalo, nejen s GENEM ale i s OKY, že jsme
spoustu věcí tak dlouho předělávali, až jsme je považovali za dobré a nezřídka se stávalo, u
OKA se to stalo ve dvou případech, že natočená věc byla pro nás tak nepřijatelná, že jsme
ty peníze odepsali a tu věc jsme do televize nepustili. Takže v zásadě Česká televize do
toho nijak nevstupovala, dramaturgie byla čistě FEBIA, schvalování bylo na straně televize
spíše technické. Ono to bylo dané také tím, že jsme častokrát nosili ty věci do televize na
poslední chvíli, ne jako dnes měsíc, dva předem. Já si pamatuju, že u některých dílů jsme
to přinesli v neděli a druhý týden v pondělí se to vysílalo. Takže tam opravdu byla
vzájemná důvěra, že my tu zodpovědnost bereme plně na sebe a zároveň ručíme, že jim
dodáme kvalitní věc. Nikdy se nestalo, že by to zpochybňovali nebo kontrolovali, protože
jestli někdo proti tomu něco měl, tak jsme to především byli my. To vám každý z těch
tvůrců dosvědčí, že jsme v té střižně seděli buď já u GENU nebo u OKA Alenka a Fero,
někdy jsem ho přizval i já, když jsem si nebyl úplně jistý, ale vždy tam byla nějaká
vícestupňová kontrola. Konec konců byla kontrola i u samotných tvůrců, protože ta
konkurence v rámci FEBIA byla tak obrovská, že si nikdo netroufnul udělat špatnou věc.
Dokonce i Věra Chytilová, kterou málokdo donutil, byla ochotná v noci přestřihávat film,
protože za prvé věděla, že o tom, co řekneme má minimálně smysl přemýšlet a zároveň
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nechtěla odevzdat špatnou věc.
Jak docházelo k výběru témat? Myslím, že častěji bylo hledačem, iniciátorem tématu
přímo FEBIO, nicméně dostávali jste také zadání, které by vám téma určovalo? A
přijímali jste taková zadání?
Ta témata byla někde ve vzduchu, každému bylo něco blízké. Já si pamatuju, jak Fero měl
vystřižená témata z tisku a shromažďoval je, takže to byla vždycky nějaká vzájemná
interakce mezi zadáním ze strany FEBIA a nápady režisérů. Buď jsme my iniciovali téma a
našli režiséra, nebo režisér přišel s tématem a my jsme řekli, jestli nás zajímá nebo ne.
Oko suplovalo návyk jak diváků, tak tvůrců mít týdeník v kině. Tak se to z kina přeneslo
na půdu televize.
Nestalo se tedy, že by někdo z České televize řekl, že by to chtělo například, aby to
bylo více o dětech.
Ne, ne, ne. Vůbec si tohle neuvědomuju. Pokud se to stalo, tak to bylo velmi neformální,
ale nikdy to nebylo takhle cílené. My jsme hlídali dramaturgii těch věcí i dramaturgii
celku, protože když se podíváte na ty jednotlivé díly, tak ta pestrost je tam neuvěřitelná.
Cyklus OKO režírovalo mnoho režisérů různých schopností, různé praxe. Podle čeho
byli režiséři vybíráni?
V té době to nebylo tak, že bychom museli režiséry hledat, protože trh, který byl
shromážděný kolem režisérů Krátkého filmu, byl opravdu veliký, a zároveň jsme začali
pomalu vytipovávat lidi, kteří studovali nebo končili FAMU, začali jsme oslovovat tvůrce,
kteří se dříve živili hranými filmy a vraceli jsme jim vlastně práci, protože se jednak
potřebovali něčím živit a jednak měli spoustu nápadů. V GENU jsme vždy spojovali tu
osobnost a režiséra podle nějakého klíče a častokrát jsme za kameru dostali lidi, kteří do té
doby třeba dokument nedělali. Ale u OKA to samozřejmě byli spíše dokumentaristé.
FAMU produkovalo každý rok spoustu lidí, speciálně na tom dokumentu, a tito lidé
opravdu potřebovali nějakou práci. Byl tam spíš tlak, že my jsme měli ten luxus, že jsme si
mohli vybírat. Nerozdělovali jsme to „spravedlivě“, ať má každý. Naopak, když se
ukázalo, že to někdo dělá skvěle, tak měl těch OK víc.
Myslíte si, že cyklus OKO měl žánrově blíž k dokumentu, nebo k publicistice?
Vždycky nám šlo o to, aby tam byl nějaký osobní pohled, aby tam byl rukopis, aby tam
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byla filmová řeč, aby to nesklouzávalo někam jinam. Na prvním místě byl samozřejmě
vždy dokument. Samozřejmě netvrdím, že se to dařilo vždycky, protože někdo inklinuje
víc k publicistické výpovědi. My jsme suplovali to, co dneska vidíte v televizi v různých
podobách – my jsme byli trošku Reportéři, trošku Český žurnál, kde jsme dělali velké
dokumenty a trošku umělecké dokumenty s nadčasovými tématy. Dokument byl na prvním
místě a nechtěli jsme z toho dělat publicistiku, ale tím tématem to k ní mohlo víc nebo míň
inklinovat. Pořád tam byl ale důraz na to dělat film.
Které dramaturgické zásady jste v pořadu OKO zejména uplatňovali?
Pro nás bylo jedním z prvních klíčů to, že tam nesmí být slyšet otázka. Vždycky musíte
donutit toho člověka, aby byl schopen to říct on, nikoli aby to působilo jako rozhovor. Bylo
nepředstavitelné, aby režisér vstupoval a dělal ze sebe hrdinu, aby chodil terénem a
nechával se točit, jak vpluje do dveří. Jediný, kdo to měl povolené, byla občas otázka Věry
Chytilové, nebo ucho Olgy Sommerové (v obraze – pozn. autorky). Ta subjektivita a
osobnost režiséra byla podporována tím, že je v názvu OKO toho a toho a pak ten
sjednocující formální prvek, kdy se režisér ukáže „to jsem já, kdo vám ten film přináší“,
ale to byl jen takový podpis, ne že by tam měl exhibovat.
Téma musí být aktuální tím, že je v tu chvíli zajímavé, mělo by být svým způsobem
nadčasové, mělo by fungovat univerzálně a samozřejmě by to měl být vždycky film,
dokument a uhnout spíš do uměleckosti, nadčasovosti, víc k aktuální situaci, ale v zásadě
vždycky film, který má tah na branku, který je o filmové řeči, o nápadech, o schopnosti.
My jsme vždycky režiséry nutili, aby nepřišli jen s tématem, ale aby přišli i s klíčem,
nápadem, jak ho udělat, aby o tom přemýšleli, aby ten film vlastně vymysleli a pak už jen
točili. Aby to nebylo jenom kropení, že přijdete na dva, tři dny, natočíte čtyřicet hodin na
půl hodinu. To je nesmysl. Abyste přemýšleli o tom, co chcete říct. Abyste přizpůsobili
natáčení tomu, co chcete sdělit.
Mohlo jít v některých případech třeba i o osvětu?
Tak to určitě. Ono v tomto duchu bylo FEBIO průlomové právě proto, že už byla svoboda
a zároveň ještě technika byla relativně drahá, protože kamera stála třeba dva miliony,
zvukaři natáčeli na takzvané „nagry“, což byl takový těžký obrovský přístroj. Tento způsob
se v televizi moc neuplatňoval, takže ta témata byla v té době soustředěná opravdu hodně
do FEBIA a vlastně spousta věcí, které v té době někdo otevřel, natočil, udělal, tak FEBIO
bylo v tomto první. FEBIO strašně nastartovalo, nastavilo nějakou laťku a postupně ji
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začali ostatní doplňovat a pak už se to začalo balancovat, protože spousta tvůrců zjistila, že
je lepší si založit vlastní firmu a dělat dokumenty pod svojí značkou, protože je to pro ně
svobodnější, zároveň finančně lukrativnější. Ale myslím si, že témata, která v té době
začalo FEBIO dělat, byla novátorská v tom, že televize už třicet čtyřicet let nic takového
nedělala. Všechno bylo těžce pod dekou schvalování, kdežto takhle se mohlo začít ty věci
pojmenovávat fakt natvrdo.
Možnosti malého začínajícího studia byly nesrovnatelné se zázemím ČT. Přesto jste
dokázali vyrobit pořad nesrovnatelně rychleji. Můžete mi popsat hlavní rozdíly ve
způsobu práce ČT a FEBIA v té době?
V okamžiku, kdy je nějaká malá společnost a malá skupina lidí, která zároveň „kope na
jednom hřišti“ nebo „tahá za jeden provaz“, tak se vlastně vždycky dokáže nějak domluvit.
Je to samozřejmě vyvážené tím, že musí všichni dělat všechno. Ale v zásadě to, co se
řekne, platí, a hlavně jste schopní to druhý den udělat bez žádných velkých
administrativních složitostí. To televize neumí ne proto, že by byla nějakým způsobem
horší, ale proto, že je to velká instituce. To máte stejné, jako když budete dělat tuning u
aut. Výfuk, který se Vám líbí, si přimontujete na to auto zítra, ale když takový výfuk
vymyslíte u BMW, tak vám garantuju, že se u toho auta objeví až za tři roky. Malá
společnost je zase zranitelnější, může skončit ze dne na den, nejsou lidi, nemáte možnost
využití archivu. Ta rychlost je daná malou skupinou lidí a zároveň určitou liberálností a
dneska je to o to přísnější, jak odbory dbají na dodržování přesčasů apod. Já budu dělat
film v zakázce a domluvím se s kameramanem, na nějakou částku, za kterou mi to udělá a
nebudeme hrát na to, jestli to dělá denně deset hodin nebo pět hodin, jestli to děláme týden,
nebo dva dny. V televizi to nejde, tady každý musí dostat zaplaceno, protože se dostáváte
do rozporu se zákoníkem práce, ale v malé společnosti jste svým způsobem svobodnější.
Ale televize si musí sama říct, a to platí univerzálně na celém světě, co je pro ni výhodnější
– jestli třeba trochu dražší věc dělat v zakázce, ale dostat ji rychle, kvalitně, nebo ji dělat
v rámci těch struktur a nebýt třeba tak operativní.
Proč dokumenty FEBIA byly v délce 15-20 minut?
Dobrý film vzniká až ve střižně – krácením. Tehdy pro nás byla pětadvacítka velký
dokument, to už byl dokument s nějakým tématem, naopak ty dvacítky byl normální
dokument, ale hodinovka, to už bylo jednou za rok jako udělat nějakou hodinovku, a to už
pro nás bylo dělat celovečerní film. Dneska celá drtivá většina dokumentů jsou
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dvaapadesátky a já si troufám tvrdit, že minimálně u poloviny z nich je to téma na třicet
minut, takže těch dvacet minut je tam nastavovaných.
Jak se FEBIU povedlo dostat OKO (později GEN) do hlavního vysílacího času?
Je to dané tím, že tady byla jedna jediná televize, ta měla dva programy a byl po tom
obrovský hlad. Politické pořady byly nejvíc sledované, najednou odpadla cenzura,
vycházeli zakázaní spisovatelé ve statisícových nákladech (to je dneska nemyslitelné),
písničkáři vydávali desky také v obrovských nákladech. Byla to doba, kdy lidi ještě nebyli
unavení politikou, kdy všechno bylo zalito sluncem, všechno bylo před námi. My jsme
mysleli, že teď nastává ten ráj na zemi, že si budeme za pět let jako v Německu žít jako
prasata v žitě a nikdo neviděl, že demokracie má spoustu povinností a zároveň i věcí, které
nikdo v té době neviděl. Člověk byl oslněný čímkoliv. To byly doby, kdy když jsme na
tiskovky na nová OKA nebo GENY svolali novináře na projekci, tak byl sál plný šedesáti
novinářů, kteří na to koukali, jak na zjevení, tleskalo se, to si dneska nikdo neumí
představit. A to fungovalo samozřejmě přeneseně na ty diváky. Ti byli zvyklí na fakt
špatnou televizi a najednou tam viděli něco, co má názor, co má ksicht, co něco
pojmenovává, co ještě není blbý, takže to fungovalo dobře. Tohle se zbrzdilo myslím až po
roce 1994 nástupem Novy, která nás vyléčila z iluzí, že jsme kulturní národ. My jsme
národ jako úplně každý jiný na světě. Ona to byla vlastně nepřirozená doba, byla jiná
situace, protože nebylo tolik možností a stát, lidi a všechno se teprve hledalo a tím hlavním
vysílacím časem se spíš doháněl nějaký handicap, který tady za těch čtyřicet let, vzniknul.
Mívalo odvysílání dokumentu o nějaké události nebo jevu také vliv na další vývoj
události, případně bylo impulsem pro nějaké další aktivity ve společnosti?
Tohle se přiznám moc nepamatuju. Já vím, že se o spoustě věcí strašně mluvilo, třeba když
Fero natočil Nejšťastnější den Anny Mečiarové, tehdy Mečiar byl obrovský fenomén, kdy
se dostal k ní domu a dělal s ní dokument a nějakým způsobem jí tam představil. Určitě
když to potom Mečiar viděl, tak mu to nelichotilo. To mělo obrovský ohlas, byl to
fenomén, o kterém se strašně mluvilo a vlastně možná třeba speciálně na Slovensku došlo
k tomu, že minimálně maminka měla zakázáno se s kýmkoli bavit. Velký fenomén byl také
třeba, když dělala Olga Sommerová a Jan Špáta Máňu. Ale jestli se díky nějakému
dokumentu změnil zákon, je to možné, ale já si to nepamatuju. Bylo to spíš o tom, že to
existovalo, že se o tom mluvilo, že to bylo zajímavé, že se na to lidi těšili, takže
minimálně, když někdo udělal zajímavé OKO nebo GEN, tak se našla spousta
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napodobitelů, kteří začali dělat podobné portréty. Nebo když byla Cestománie, tak začalo
vznikat spousta cestopisů, když vyšlo OKO, tak o tom tématu začaly psát noviny. Nastolili
jsme nějaké téma, ale že by to vedlo k něčemu fatálnímu, to se přiznám, že nevím. Ta doba
byla natolik intenzivní, že jedna událost přebila druhou, jeden film přebil další, takže šlo
vlastně o nějaký celospolečenský ohlas a interakci.
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