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Nov! generální "editel 
#eské televize Petr Dvo"ák 
obnovil systém tv$r%ích 
skupin, které by m&ly b!t 
do velké míry autonomními 
krystaliza%ními jádry nov!ch 
nám&t$. O podmínkách vzniku 
televizních dokument$ jsme 
mluvili s externím dramaturgem 
a dokumentaristou Ivo 
Byst"i%anem. 

honza "ípek

S televizí jste spojen! nejen jako 
dokumentarista, ale poslední 
dva roky také jako externí 
dramaturg. Jde to dohromady?
Je to hodn! schizofrenní. Jako dramaturg, by" 
externí, vlastn! reprezentuji instituci. Nem#-
$u %íct, $e by se mi jako re$isérovi neda%ilo 
realizovat fi lmy, na kter&ch mi zále$í. Nemám 
ani pocit, $e 'eská televize je v úpadku a ne-
plní svoji roli. Stav televize beru jako fakt, se 
kter&m zacházím, a" u$ jako dramaturg nebo 
jako re$isér. 

Jak vypadá cesta od autorského nám"tu 
k odvysílání hotového fi lmu?
Nám!t, napsan& nejlépe tak, aby vznikla jas-
ná p%edstava o smyslu fi lmu, jeho charakteru, 
form!, postavách, tématu, se podá dramatur-
govi nebo jednomu ze sedmnácti kreativních 
producent#. Pokud se n!komu líbí, p%ed!lá se, 
aby pro(el systémem 'eské televize, a vyplní 
se formulá%e. Programová rada potom n!kte-
ré fi lmy posune k realizaci. 

Sebelep#í nápad tedy m$%e 
rada odmítnout.
Pro tv#r)í skupinu by bylo lep(í, kdyby byl 
rozpo)et dan& na rok a po roce by p%icháze-
lo zú)tování – programové, dramaturgické, 

divácké i fi nan)ní. Na základ! n!ho by se 
pak rozhodovalo o dal(í existenci skupiny. 
V sou)asnosti skupina p%edvybere nám!ty 
nebo osloví re$iséry a )eká, co projde. Mno$-
ství radou odmítnut&ch nám!t# m#$e krea-
tivnímu producentovi ubírat dramaturgick& 
elán. Navíc se m#$e )asem sna$it v&b!rem 
i prezentací nám!t# p%izp#sobit tomu, 
o )em si myslí, $e to rada chce. A tím, $e 
rada není zase tak velk& okruh lidí, je pak 
cel& diskurs pon!kud omezen&. Za posled-
ní rok pro(la spousta kvalitních dokument#, 
ale i hran&ch fi lm#, t%eba Sedlá)kovo 'es-
ké století. Vedle toho se to)í v!ci jako Prv-
ní republika, které sm!%ují spí(e k zábav! 
ne$ k n!jaké spole)ensko -historické hodno-

t!. Obecn! si myslím, $e programová rada 
chce v&razné nápady. Nedá se %íct, $e by 
bránila t%eba politick&m nám!t#m, ale jde 
o uchopení. 

Ale dokumenty klasického televizního 
st&ihu jsou v"t#inou nato'ené podle 
dop&edu napsaného scéná&e… 
Taky nevím, kde se tyhle sra)ky berou. B!hem 
léta jsem procházel den po dni v(echny po%a-
dy jednoho m!síce a zjistil jsem, $e se t!ch 
banálních fi lm# dnes zase tak moc ned!lá, 
jsou to )asto reprízy. Je to samoz%ejm! pro-
blém selekce, ale sou)asn! i problém auto-
r# – )asto jde o v!ci, které slou$í k rychlé 
a bezpe)né ob$iv!. To byl dlouho kánon tele-
vizního dokumentu – jak&si anti$ánr naz&va-
n& „klasick& televizní dokument“, poskláda-
n& z v&pov!dí bez v&voje, intervence, práce 
s obrazem. Ne%íkám, $e sou)asn& trend docu-
soap# je to nejlep(í, ale je to rozhodn! v&raz-
n& formální pokrok. 

Jste sociolog. Dokázal byste popsat ducha 
televize, co chce %rát a co mu smrdí?
V tomhle jsem trochu bezradn&. Nepronikl 
jsem televizi jako celek. Navíc $ádná skute)-
ná kontinuální anal&za programu ve%ejno-
právní televize u nás neexistuje. Co televize 

vysílá, ví jenom ona sama, a to jen v pouhém 
v&)tu. Co$ je (patn! i pro ni samotnou. Já 
mám dojem, $e televize je ve vleku zábavy. 
Ale i vá$ná témata lze sd!lovat divácky atrak-
tivním zp#sobem. Je to mo$ná na úkor hloub-
ky, na druhé stran! je pak v!c p%ístupn!j(í 
(ir(ímu publiku a m#$e se stát sou)ástí (ir-
(í debaty.

Pokud jde o toho ducha, myslím, $e to je 
zájem o v!du, techniku, spole)nost. Málokdy 
jde o politiku – témata se p%esouvají spí(e 
k pro$itku )lov!ka v jeho spole)enském kon-
textu. Ale t!$ko %íct, jestli je to problém jen 
na stran! televize. Obvyklé nám!ty jsou toti$ 
bezpe)né, zab&vají se historií, cht!jí jenom 
n!co popsat, ale ne n!co vyvozovat o nás 

samotn&ch. Takové fi lmy ov(em nic nem!ní, 
jenom se vytvá%í jak&si archiv. 

Je p&í'inou p&edb"%ná opatrnost tv$rc$, 
kte&í p&edpokládají, co v televizi neprojde? 
To je mo$né. Sám jako re$isér )asto p%em&(-
lím, jak tu v!c napsat, aby se líbila. Ale mys-
lím si, $e mnozí dne(ní kreativní producen-
ti jsou v&razné osoby s dobr&m vzd!láním, 
zku(eností a tu práci cht!jí d!lat smyslu pln!. 
O$ehav& politick& nám!t tedy nemusí zna-
menat, $e ho v(ichni odmítnou. V$dycky se 
najde n!kdo, kdo na téma bude sly(et, a" Petr 
Kubica, 'estmír Kopeck&, Kamila Zlatu(ková, 
Lenka Poláková, Martina *antavá nebo Ale-
na Müllerová – to je t%eba (est lidí ze sedm-
nácti, se kter&mi se dá mluvit. A to v#bec 
neznám v(echny.

Je v$bec mo%né v televizních podmínkách 
ud"lat my#lenkov" náro'n! fi lm?
Snad se na m! nikdo v televizi nebude zlobit, 
kdy$ %eknu, $e v sou)asn&ch podmínkách se 
tém!% nedá d!lat nic, co by zaván!lo autor-
stvím. Na autorství musí b&t )as a podmínky 
natá)ení se smrskly na naprosté minimum. 
Pokud jsou na p#lhodinov& dokument t%i 
natá)ecí dny a t%i dny st%i$ny, nedá se ud!lat 
fi lm, kter& si pustíme i za n!kolik let a po%ád 

bude dobr&. Takhle se dají natá)et T%inácté 
komnaty a P%íb!hy slavn&ch, co$ jsou ale jen 
rozhlasová díla s banálním obrazem. Produk)-
ní kapacity by m!ly b&t minimáln! o polovinu 
vy((í, abychom byli aspo+ na hranici profesio-
nality. Jinak se téma musí zbanalizovat, aby 
se v#bec stihlo nato)it a sest%íhat.

Filmy, které k my(lení provokují, se p%es-
to ur)it! natá)ejí. Svého )asu vyvolal tém!% 
intelektuální skandál fi lm Hranice po na(imu 
od Jana Gogoly o )esko -polském pomezí. Ve 
vysílání byla k n!mu snad p#lhodinová deba-
ta, moderátor m!l provokativní otázky a divá-
ci volali. Pokud televize vyrobí podobné fi lmy, 
m!la by se o n! postarat i takto kurátorsky 

– uvést je a podrobit diskusi. Na nepou)ené-
ho diváka takov& fi lm p#sobí jako sou)asné 
um!ní na n!koho, kdo jde poprvé do gale-
rie. Chápu management televize, $e nechce, 
aby lidi p%epínali na komer)ní kanály, a proto 
divák#m p%edhodí n!co straviteln!j(ího. Ale 
jeden extrém je fi lm pro intelektuály a dru-
h& debilizovaná bezduchá zábava. 

Co by te( podle vás bylo pot&eba nato'it?
M!li bychom b&t spole)ensky citliví k tomu, 
co se d!je. Pot%ebná jsou politická témata: 
oligarchizace politiky, médií, jejich propojo-
vání. Fungování farmaceutického pr#myslu, 
(kolství, v&chova k práci, p%i)em$ práce jako 
taková p%estává b&t pot%eba. Energie, dob&vá-
ní surovin. Moc. Pak je velk&m tématem um!-
ní. Pro tato témata se ale t!$ko hledají auto%i 
i produk)ní podmínky, proto$e takové fi lmy 
se nedají to)it b!hem t%í nebo deseti dn#. 

Jaké jsou sou'asné tendence 'eského 
televizního dokumentu? 
Asi s patnáctilet&m zpo$d!ním jsou to seriály, 
které se sna$í podle hesla britsk&ch sociolog# 
devatenáctého století „(pinit si ruce sociální 
realitou“. A pak je to d#raz na razantní dis-
kusní show, které jsou více show ne$ disku-
sí. Celkov! je to posun k zábav!, od popisnos-
ti k situaci, vzbuzování reakcí. V dokumentu 
je to provokativnost a situa)nost, ale d#raz 
je kladen spí( na drama a na konfl ikt ne$ na 
hloubku tématu. D#le$itá otázka sou)asnosti 
je, nakolik by televize ve%ejné slu$by m!la na 
vytvá%ení programu spolupracovat s korpora-
cemi. Byli jsme zvyklí, $e média, která si pla-
tíme, jsou hodnov!rná a prostá komer)ních 
vliv#. Ale pokud je podléhání komer)ním vli-
v#m nutné, m!la by o tom vzniknout skute)-
ná debata d%íve, ne$ bude pozd!. 

Ivo Byst&i'an (nar. 1980) je re!isér, 
producent a scenárista, p"sobí jako 
dramaturg tv"r#í producentské skupiny 
Petra Kubici. Ve své autorské tvorb$ 
se zab%vá spole#ensk%mi a politick%mi 
otázkami – v posledním celove#erním 
fi lmu Dál nic (2014) zkoumá pozadí 
stavby dálnice D8 v &eském st'edoho'í. 
Pro &eskou televizi jako scenárista a re!isér 
vytvo'il 'adu dokumentárních fi lm", 
nap'íklad Zlo#in pana Chytila (2014), 
M%ch posledních 150 000 cigaret (2014), 
Klovací po'ádek (2013) nebo Kdy! 
d$ti nosí stát (2012). P"sobil také jako 
kulturní redaktor a komentátor Deníku 
Referendum, (éfredaktor #asopisu Nov% 
Prostor a sociolog v neziskovém sektoru.

Ivo Byst!i"an. Foto z osobního archivu

Nic, co by zaván&lo autorstvím
O nedostatku originality v %eském televizním dokumentu


