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 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 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 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 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 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 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.

