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Úvod  

Bakalářská diplomová práce Jindřich Štreit a Jan Špáta mezi světlem a tmou se 

věnuje především důkladné analýze filmového dokumentu, který v roce 1990 

Jan Špáta natočil o Jindřichu Štreitovi. Tento dokument je filmovým esejem na 

téma svět jednoho fotografa. Svět dokumentárních filmů je dnes bohatý, ale 

stále pro jeho tvorbu a prezentaci není v kulturním životě dostatek prostoru, 

který by mu náležel. Soustředila jsem se pouze na jednu kapku 

v dokumentárním moři, ale bez domnělých kapek vody by oceán neexistoval. 

Mezi světlem a tmou je filmová sonda do duše člověka a jeho vidění světa. 

Nejedná se mi o široký teoretický rozbor postavení dokumentárního filmu či 

fotografie nebo jejich vzájemného vymezování, ale o zcela konkrétní analýzu 

filmu situovanou do života jeho tvůrců. Z následujících paralel a souvislostí 

odvozuji, jaké místo měl tento film v životě obou dokumentaristů a jaké 

prostředky filmového a fotografického jazyka se zde konfrontují.  

Při tvorbě své diplomové práce jsem vycházela především z filmové tvorby 

Jana Špáty a fotografické tvorby Jindřicha Štreita. Co se týče sekundární 

literatury, použila jsem informací z knih týkajících se Jana Špáty: Jan Špáta. Dívej 

se dolů. (1991), O Janu Špátovi (2007), dále z knížky rozhovorů Martina Štolla 

s Janem Špátou Okamžiky radosti (2002), a fejetonů Jana Špáty s fotografiemi 

Jindřicha Štreita Mezi světlem a tmou (2002) a dále z fotografických knih a 
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katalogů k výstavám Jindřicha Štreita. U obou jsem čerpala i z uveřejněných 

nebo osobních rozhovorů a materiálů. O filmu Mezi světlem a tmou (1990) dosud 

žádná práce nevznikla. Na podzim 2007 bude vydána monografie Jana Špáty 

od Martina Štolla s pracovním názvem Jan Špáta. Smutek plný krásy (2007). Ve 

své práci jsem použila některé informace z rukopisu této publikace. 

Film Mezi světlem a tmou mne zajímá z několika důvodů. Nejobecnějším 

z nich je způsob natáčení filmových dokumentů o lidech, kteří mají svůj 

svérázný způsob vidění světa. Dále je to film důležitý ve vizuální i ve vnitřně 

obsahové rozmanitosti filmové řeči, která je dominantní složkou filmu. Filmové 

obrazy se ztotožňují s fotografiemi autora a rozvíjející je v jejich samostatném 

životu. V neposlední řadě mne přitahuje podobnost tvůrčího přístupu Jana 

Špáty a Jindřicha Štreita. Oba dva mají v české kultuře nepopiratelné místo 

tvůrců inovujícího témata a obsah fotografické i filmové platformy. Jan Špáta 

přináší citovost a pozitivitu, hledá „dobrého člověka, který ještě žije,“1 Jindřich 

Štreit objevuje obyčejnou, dennodenně žitou vesnici a kouzlo mezilidských 

vztahů.  

 Dílo fotografa a filmaře se liší svobodou v tvorbě, není možné na ní klást 

stejná kritéria. Je ale zcela jasné, že velké srdce Jana Špáty i Jindřicha Štreita a 

jejich touha objevovat člověka zůstávají velkým darem pro všechny, kteří se 

rozhodli žít svůj život radostně a hluboce. Práce je tedy mým poděkováním za 

jejich upřímné duše, které nám otevírají.  

                                                 
1 Štoll, Martin: Dobrý člověk stále žije - Jan Špáta. Dostupné z http://www. blisty. cz/art/29959. 
html (cit. 17. 12. 2006)  
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2. Nesnadná cesta 

Zašlé nálepky oznamují výstavu známého fotografa Jindřicha Štreita. 

Bloudění kameramanského oka jej poté nachází stojícího uprostřed prázdné 

železné konstrukce. Pohled točící se kolem něho jakoby ho oťukával, jakoby se 

připravoval na narušení jeho soukromí. Jindřich Štreit se prodírá úzkou 

pěšinkou prorostlou kopřivami a plevelem, činí to stále znovu a znovu, 

v několika filmových sekvencích a v průběhu celého filmu. Jan Špáta nás 

nechává v očekávání, kam směřuje Štreitovo prodírání se osudem. Jeho 

obrovský elán a schopnost čelit nepřízni osudu vede k závěru tázajícím se po 

duchovních hodnotách. Pocit smysluplnosti je nejdůležitějším motorem lidské 

činnosti. Konání, které se snaží otevírat druhým nové možnosti a poukazovat 

na staré kazy, člověka zpětně nabíjí energií, která ho pohání stále dopředu. 

Pocit, že člověk nepromarnil svůj krátký pobyt na zemi je mottem, podle něhož 

by se měl řídit. Dokumentaristé mají tuto tendenci silnější, jejich víra v to, co 

tvoří, je pudí neúnavnou silou kupředu. Prodírání se nesnadnou cestou je 

typickým obrazem pro jejich horečnatou činnost. Pro Jana Špátu, autora filmu 

Mezi světlem a tmou, i pro jeho filmového hrdinu, to platí bez zaváhání. Jan 

Špáta říkával nejen svým studentům, ale i sám sobě: „Talent znamená zvýšenou 

míru pracovitosti.“2 

                                                 
2 Tamtéž.  
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Pocit jistoty ze správnosti své cesty určitě mají oba dokumentaristé. Každý 

jí dosáhl díky jinému vidění a přístupu ke světu. Jan Špáta je v pomyslné roli 

kazatele, který má touhu zlepšovat svět žijící v nitru každého z nás, a tím světa 

vnějškového. Je knězem, který radí a zpovídá. Dává nám víru v sebe sama a 

v krásu života, který žijeme. Krásy má plné srdce i Jindřich Štreit, který miluje 

svou Vesnici, ve světle špatném i v tom dobrém. Jindřich Štreit je okouzlený 

lidskými vztahy a jejich prorostlostí s prostředím, ve kterém žijí. Věří, že vztahy 

jsou vínem života Jeho slavná věta z úvodu filmu Mezi světlem tmou dosvědčuje: 

„Fascinuje mě, když na půdě živočišnosti, naturalismu a pudovosti se objeví vztah, 

který je laskavý, plný něhy a krásy.“ Fotograf zároveň zdůrazňuje, že prostředí, 

v němž lidé žijí, je možné zlepšovat a pečovat o ně. Štreit je společensky 

angažovaným fotografem, zatímco Špáta již v knize Jan Špáta. Dívej se dolů 

z roku 1991 tvrdí: „Dokumentaristé se vyrovnávají s dluhy a zpracovávají sociální 

témata, o nichž se dříve nesmělo mluvit. Samozřejmě, že takové filmy dělám i já, protože 

občanské pohnutky jsou důležité a mají význam, ale kdybych se měl úplně oddat svým 

sklonů, natáčel bych filmy… řekl bych K r á s n é. Věřím, že lidem vedle občanských 

svobod a základního dostatku schází, aby je někdo pochoval v náručí. Následkem 

všeobecného odcizení v nich cosi doutná. Já to vidím na našem klukovi, jak vždycky 

přijde a navěsí se na mámu, přestože je pomalu větší než ona. Tuhle touhu zastře 

puberta, ale ona nikdy nezmizí, a člověk pak jde celým životem a potřebuje, aby ho někdo 

pochoval – tedy nikoliv do hrobu, ale na rukou. A to může udělat jedině umění. Chtěl 

bych lidi pochovat. Dát jim, co jim schází, co nejsou schopni vyžadovat od druhých a co 

také většinou dnes ani nejsou schopni poskytovat. Dát jim pocítit to, co zažívám já sám, 

když poslouchám hudbu. A zrovna tak, jako je třeba k sociálním tématům občanské 

odvahy, je k tématům otevírající studny cudné citovosti třeba statečnosti lidské.“3 

Špáta jakoby v tomto textu reagoval kromě jiných i na osud, který si prožil 

Jindřich Štreit. Ten byl za své kulturní aktivity a fotografie vesnického života 
                                                                                                                                               
 
3 Brdečková, Tereza - Hádková, Jana: Jan Špáta. Dívej se dolů. Český filmový ústav, Praha 1991, s. 
104.  
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poslán do vazby a čtyři měsíce vězněn. Byl mu zabaven fotoaparát jako údajný 

nástroj trestné činnosti a řada negativů. Ty mu byly vráceny až po revoluci. Do 

konce období socialismu měl zakázáno učit a veřejně své fotografie vystavovat i 

publikovat. Po krátkém působení v knihovně v Bruntále se stal se 

zaměstnancem státního statku v Rýžovišti. Prožil zde sedm let. I v tomto 

období ale vidí mnoho pozitivního: „Samozřejmě že v tuto chvíli je to nostalgie, 

taky jsme byli o patnáct let mladší, ale problémy byly obrovské. Já jsem byl opravdu 

šťastný tím, že jsem fotografoval. Dělal jsem to naplno, takže pro mě to bylo krásné 

období. Ale po té druhé stránce bych to už nechtěl vracet“, říká Jindřich Štreit ve 

filmu Jindra ze Sovince4.  

Jindřich Štreit je Tomášem Pospěchem nazván Fotografem venkova5, a je to 

vesnický život, který se stal pro tohoto umělce nevyčerpatelným zdrojem 

podnětů. Fascinuje ho život vesnického člověka, život na vesnici a na venkově. 

Je pro něj výjimečný „především tím obyčejným životem. To je na něm to 

nejfantastičtější. Ve všedních okamžicích je krása a nekonečno.“6  

 Jan Špáta přinesl do českého dokumentu důraz na emoce a účinek 

obrazu, střihu a hudby ve filmu. Pro mnohé byl a je guru filmového umění. 

Přesto, snad jako každá osobnost, která je v popředí, je za své dílo některými 

kritizován. Jan Špáta čelí útokům za přílišný sentiment a jednostrannost vidění. 

Václav Bělohradský, který byl dokonce v roce 2002 členem poroty na MFDF 

Jihlava a se netají kritickými myšlenkami k „jistým tendencím“ v české 

dokumentární tvorbě „Vždycky když vidím od Jana Špáty cokoli, tak nakonec je to 

figurka… To české figurkaření, to je pokušení každého dokumentaristy v Česku, to nějak 

patří do nejhlubší vrstvy české kultury.“7  

                                                 
4 Film Jindra ze Sovince, režie Aleš Koudela. ČT Ostrava, 2006.  
5 Pospěch, Tomáš: Fotograf venkova. Ateliér, 2006, č. 6, s. 16.  
6 Vidoucí Jindřich Štreit. Rozhovor. AFO/INFO, 2000, č. 3, s. 3, Univerzita Palackého v Olomouci.  
7 Portrét mimo žánry - Václav Bělohradský (cit. 2007-01-08) Dostupné z http://www. dokument- 
festival. cz/news_detail. phtml?news_id=283 
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Jan Špáta, jakožto introvert překračoval v dokumentu hranice svých 

vlastních bariér, když naslouchal lidským příběhům a vdechoval jim svou duši. 

Jeho dílo je výpovědí o hluboké lidského nitra být „chován“.  

 Fotografie a film mají jinou řeč, ale společný jazyk, kterým vypráví. 

Zvlášť pokud Ti lidé mají v srdci krásnou a potřebu ji předávat. Na této 

nesnadné cestě plné kopřiv a trnů si však Jindřich Štreit i Jan Špáta uměli 

poradit, a dnes můžeme sledovat proměnu jejich bolestí v radost.  

 Film Mezi světlem a tmou má i vnořené téma politické cesty. Píše se rok 

1990 a celá republika je v opojení domnělou svobodou. Pád východního bloku 

vyvolal okamžitou euforii miliónů lidí. Povětšinou si ale ještě si neuvědomují, 

že váhy svobody jsou kompenzovány příslušnou měrou zodpovědnosti a 

vlastního aktivního úsilí. Je tedy zřetelně vidět, jak lidé, ač šťastni, tak tápou. 

Potrhané plakáty S námi do Evropy, babička povídající o tehdejším čerstvém 

prezidentovi Václavu Havlovi, která říká, že nechápe, proč si Havel jezdí po 

světě a „nás tady nechá samé“8, i celková atmosféra filmu jsou paralelou 

s životem Jindřicha Štreita. Jan Špáta vždy umí citlivě reagovat na duch místa a 

jemné pohyby myšlenek pulzujících daným prostředím, není proto 

překvapením, že v takovéto atmosféře a s tímto námětem se politická témata 

jemně vinou celým filmem. Vesnice ovšem neprožívá převrat na úrovni 

teoretických polemik, ona tím žije, do svého svérázného způsobu existence 

přibírá další prvky: americké nápisy na bundách jejích obyvatel, Havlovy 

portréty na sirkách, nástěnky polepené jinými než komunistickými hesly. Je to 

období zvláštního přerodu, stav vakua, doba mezi socialismem a demokracií. 

Vzhledem k tomu, že po revoluci již mohly být natočeny scény a situace, které 

by před 1989 nemohly být uveřejněny, potkáváme se s deziluzí a nejistotou. Je 

zde ale i prvek duchovna, symboly naděje. Prodírání se trnitými stezkami tedy 

je mnohovrstevnatou metaforou pro duch doby i podstatu existence obou 

dokumentaristů.  
                                                 
8 Citace stařenky z filmu Mezi světlem a tmou. režie Jan Špáta. Krátký film, Praha 1990.  
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 Cestou je ale především ponoření se do světa Štreitových fotografií, je to 

putování jeho tématy a jeho názory na svět, procházíme obrazovou pěšinou, 

která nám zasévá myšlenky o pochybách a zmaru, ale zároveň navozuje pocit 

smysluplnosti toho, o čem je člověk pevně přesvědčen a celým svým srdcem 

toto přesvědčení následuje. Mezi světlem a tmou je příhodný název pro životní 

poutě, které člověk během své cesty vykonává.   
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3. Mezi světlem a tmou  

Pan Nechvátal - šílený vynálezce a zároveň geniální filosof z filmu tvrdí, 

že: „Tma je stín velkýho formátu…(..).. Jestliže světlo, který je ve vás, je tma, tak jaká 

bude tma sama o sobě?“ Je to poslední věta filmu Mezi světlem a tmou a za ní 

následuje rozřešení strastiplné cesty fotografa, který celý film putuje a hledá. 

Na konci se objevuje kostel, který má rozbořenou střechu. Skrz ni se dovnitř 

dobývá sluneční světlo. Jindřich Štreit za doprovodu duchovní, až 

nadpozemské hudby a pološíleného smíchu prozřeného starce stojí uprostřed 

posvátné ruiny a kamera vzhlíží ke světlu nad ním. Kde je naděje? ptá se Jan 

Špáta. Naděje je v nás, odpovídá Jindřich Štreit. Světlo člověčenství Jindřicha 

Štreita a světlo člověčiny Jana Špáty jsou tou září, která nezhasne ani ve stínu 

největšího formátu.  

 Tento film je výjimečným počinem na poli dokumentární tvorby, a to 

nejen české, ale i světové. Získal řadu ocenění, nejdůležitějším byla zřejmě 

hlavní cena ze dokumentární film ve finském Tampere z roku 1992 a hlavní 

cena z francouzského Nyonu z roku 1991. Je to poslední film Jana Špáty 

natočený na filmový materiál, a jakoby do něj autor vložil všechny své 

schopnosti, jaké měl. Sám o něm říká: „Je to můj poslední film točený na celuloid, 35 

mm pro kina. Jsem rád, že jsem mohl skončit svou třicetiletou, a tedy naprosto 

dominantní éru mého pracovního života právě tímto filmem. Z bohaté zbrojnice výrazů 
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filmového dokumentu je v něm pracováno snad se vším, s čím jsem se během svého 

filmového života setkal.“9 

S označením Martina Štolla kongeniální film10 nelze než souhlasit. Podle 

Jana Špáty je umění závislé na mnoha skutečnostech, nejedná se zdaleka jenom 

o talent. V tomto filmu se ale zcela jistě nachází to, co by i Jan Špáta označil dle 

své definice za umění. „Umění je něco jako zázrak jako by se otevřela nebesa. A ta se 

otevírají, když se setká posedlost, lidská kvalita tvůrce a velké téma s velikostí talentu. 

Setkají se ve správný čas, na správném místě, a nasměrují se do jednoho ohniska.“11  

  Film vznikl poměrně v krátké době. Poté, co Jan Špáta pojal myšlenku 

natočit film o Jindřichu Štreitovi a zajel k němu na obhlídku, získal souhlas 

Krátkého filmu s jeho natočením a dva měsíce poté již jel natáčet film. Byla 

doba těsně po revoluci, rok 1990, takže motivy mohly být konečně svobodné, 

nehrozilo žádné politické omezení, mohli natáčet náboženská témata i celou, 

deziluzi a devastaci socialistické vesnice. Na natáčení přijel Jan Špáta celkem 

dvakrát, což byl jeho obvyklý časový plán. „Jelikož je život krátký a peněz vždy 

málo, je potřeba točit krátce. A vlastně vůbec všeho nejnutnějšího je v životě potřeba 

krátce, ale intenzivně…“12 V tomto případě měl navíc ještě měl usnadněnou cestu 

díky svému fotografickému protějšku. Jindřich Štreit na to vzpomíná: „Já jsem 

mu předvedl různé prostředí, co by ho zajímalo, co by se mu líbilo a je pravdou, že on 

měl velmi ulehčenou práci ve dvou směrech. Jednak tím, že tito lidé byli zvyklí, že jsou 

fotografováni, a jednak jsem mu vybral ty nejatraktivnější prostředí a ty nejatraktivnější 

lidi. Věděl jsem, že jsou fotogeničtí a že to jsou nosné situace. Na natáčení přijel 

dvakrát, vždycky dva tři dny, a za dvě návštěvy to udělal. Jednou byl na tom statku, 

v Rýžovišti, kde jsem pracoval. Co se vymykalo, byla pouť v Rudě, na kterou přijel 

speciálně kvůli tomu.“13 

                                                 
9 Štoll, Martin: Jan Špáta – Smutek plný krásy. (Rukopis), 2007.  
10 Štoll, Martin, rozhovor, Praha, 14. 4. 2007..  
11 Špáta, Jan - Štoll, Martin: Okamžiky radosti. Malá Skála, Praha 2002.  
12 Tamtéž, s. 155.  
13 Štreit, Jindřich, rozhovor, Olomouc, 1. 3. 2007.  
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Bývalá manželka Jana Špáty, Olga Sommerová k tomu dodává: „V tomto případě 

bylo určující skutečností, že Jindra byl inspirátorem, rádcem, a znalcem prostředí a lidí, 

uměl předem odhadnout, jak se budou situace vyvíjet. A především uměl otevírat dveře 

ke svým hrdinům přímo při natáčení. Nelze si přát lepšího rešeršistu než Jindru Štreita 

v okolí Sovince.“ 

Co se týče scénáře, ten si Jan špáta psal minimálně. Vždy zhruba věděl kam 

se má film ubírat, ale nejraději čerpal ze situací vzniklých na místě. U tohoto 

filmu to nebylo jinak. „Honza měl rámcovou představu, vytipoval si lidi a místa, 

která chce filmovat, ale při samotném filmu se nechal vést intuicí a momentální situací, 

Netrval na přísném scénáři,“ říká o něm Jindřich Štreit. Život často přináší 

překvapení, a toho se snažil využít.  

„Při samotném filmování jsem obdivoval jeho sílu a vitalitu. Pracoval s těžkou kamerou. 

Byl to jeho poslední film na klasický materiál. Během natáčení několikrát zdůrazňoval, 

že už víc neudělá, protože nedokáže pracovat s videem a nedovede si představit, jak to 

bude dál.“14 O filmu jako tvůrčím milníku v díle Jana Špáty se bude ještě hovořit, 

je ale vidět, jak silná souhra náhod se v tomto dokumentu sešla. Co se týče 

autenticity záběrů, tak ještě Jindřich Štreit dodává: „V době, kdy se film Mezi 

světlem a tmou natáčel, statek fungoval, ale nedlouho poté se rozpadl. Následovala 

proměna celého hospodářství. Jan Špáta už v té době viděl rozklad a neodvratný konec 

statku. Přesto to chtěl zachytit, v posledním dechu. Většina scén byla autentických, 

kromě jedné. Jedná se o oslavu narozenin na farmě. Ta byla jediná připravená dopředu. 

Narozeniny opravdu byly, ale neslavily by se asi takto, že by se daly stoly doprostřed 

dvora a objednal se harmonikář. Výjev ale do filmu zapadl a má tam své důležité 

místo.“15 

 Film je vystavěný na několika základních pilířích. Nejedná se o medailon 

umělce, v celém filmu není ani jeden rozhovor filmaře s fotografem. Film 

proplouvá fotografovým světem a ohledává ho, snaží se porozumět člověku 

                                                 
14 Sommerová, Olga - Šímová, Marta: O Janu Špátovi. Vydal festival Finále, Plzeň 2007, s. 92.  
15 Štreit, Jindřich, rozhovor., Olomouc, 1. 3. 2007.  
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prostřednictvím lidí, věcí a jevů, kterým zasvětil svůj život. Nebyla to pouze 

umělecká forma, byla to i reakce na skutečnost. Jindřich Štreit byl v té době 

poměrně málomluvný, uměl daleko lépe vyprávět o světě prostřednictvím 

svých černobílých obrazů. Jan Špáta se tedy ponořuje do Štreitova vnímání a 

staví na tomto principu celý dokument. Film začíná hlubokým pohledem 

Jindřicha Štreita do kamery a končí metaforickým vyobrazením kostela.  

 Dalším důležitým pilířem je forma střídání fotografií a živých scén. Jak 

sám Jindřich Štreit říká: „ve filmu jsou použity fotografie dvojího druhu. Jednak ty, 

které vznikaly před filmem jako mé vlastní soubory a jednak fotografie, které vznikaly 

při natáčení. Jsou tam, momenty, kde jsme znovuprožili moment ze dvou let staré 

fotografie. Filmová řeč tento okamžik rozvíjí svým jazykem dál, od této situace se 

odpichuje následující děj.“16 Jan Špáta reaguje na živou scénu fotografiemi 

Jindřicha Štreita se stejným tématem, sekvence střídání filmu s fotografií 

podobnými motivy mají proměnlivou délku. Minulé a přítomné se mísí 

dohromady. U Štreita není důležitá časová rovina, ve svých motivech stále 

hledá a objevuje svoji „vesnici, která je svět“. Jeho tématy jsou určité fenomény 

vesnického života, jako například televize a změna fungování domácností 

vzhledem k její přítomnosti, všeobecně rozšířený alkoholismus, dále vztah 

venkovana k domácím zvířatům, život dělníků i obecně lidské vztahy - objetí, 

pohlazení – či absurdita socialistické i kapitalistické vesnice. Jan Špáta tato 

témata skládá k sobě a vypráví s nimi svůj příběh o Jindřichu Štreitovi. 

Fotografie zde nejsou mrtvé, jsou zcela významuplné a ožívají v daných 

souvislostech a s danou hudbou.  

                                                 
16 Štreit, Jindřich rozhovor,Olomouc, 1. 3. 2007 
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Filmové motivy 

Kompozice filmu Mezi světlem a tmou je bohatě navrstvená, Jan Špáta valí 

nejrůznější motivy před sebou jako sněhovou kouli, která s přibývající rychlostí 

roste a roste. Na úpatí svahu se z jedné hmoty vynořuje několik rovin a situací 

se stejným tématem. Rámcovým schématem je obraz cesty. Ten otevírá i uzavírá 

příběh o fotografově světě. Začíná se u konkrétnější roviny, u vizuálního 

představeni Štreitových fotografií a světa lidí z jeho snímků. Postupně se film 

špátovsky kumuluje, prohlubují rozhovory nebo situace a film opouští 

popisnější formu vyprávění. Poutě střídají opilci, malé děti prohlížející si 

pornografické časopisy střídají fotografie z pohřbů. Vyostřují se kontrasty mezi 

jednotlivými scénami a motivy, aby se v předzávěrečném Živijó živijó živijóóó! 

spojily na filmovém plátně světy vesničanů dohromady.  

V závěrečném úseku pan Nechvátal hovoří o světlu: „Všecko dohromady je 

světelný napětí. On když fotí, tak si může zaostřit i akustiku. Akustika je jemný sluch. 

Potom mikrofon je mozek. Vy tam máte taky takovej mozkovej mikrofón. Ale mozek zase 

potřebuje světelný napětí a to dostává přes oči. Oko nemusí být v přímým styku 

s atmosférou, může být i v organismu. Oko může být i tam, kde je srdce a nic to 

nevadí.“ 

„A já si říkám, že ten foťák jde i přes srdce, víš? (Jindřich Štreit) 

„No, cit je cit. A všechno dohromady je to potom světlený napětí.“ 

„Cit, srdce, světlo, všechno je to v tom.“ (Jindřich Štreit) 

„Ano, všechno je to v tom. Světlo je světlo a světlo je prostředí všechno dohromady. 

Neboť světlo bylo podle Bible na začátku světa. Takže dál se dostat než je to světlo, je 

těžká věc. Skočit před světlo je těžký. Ale být v tom světle…. Vy byste teď měli vědět tu 

diferenci mezi světlem a stínem. Tma je stín velkýho formátu. Tak já su toho názoru, že 

kdybychom se dostali někam v tý tmě, že bysme viděli věci takový, s kterejma nechcem 

mít nic společnýho. To tak bylo psáno v Bibli. Jestliže světlo, které je vás, je tma, tak jaká 
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bude potom tma sama o sobě?“17 Zaznívá jeho smích a Jindřich Štreit se naposledy 

prodírá ke kostelu. Smích jako mrazivé echo se nám vkrádá pod kůži a tento 

závěr činí naprosto nezapomenutelným.  

Během filmu se vyprávění opakovaně vrací k určitým lidem nebo tématům. 

Při svém „kronikářství“ každodenna vesnického života Jindřich Štreit 

upozorňoval na jednotlivé negativní skutečnosti, některé však negativně 

vnímané nebyly. Velmi palčivě pociťoval vztah lidí na vesnici k alkoholu, jež 

byl i tehdy vnímán jako alarmující jev venkovského života. Alkohol byl 

všudypřítomný. Na oslavách, na návštěvách, na pohřbech, v hospodách, 

v domácnostech, při práci. Fotografie opilců na zábavách a společenských 

událostech jsou vnímány mírněji než láhev piva v rukou batolete či slivovice 

vedle nemluvněte. Nejenom ve vztahu k dětem, ale i ve vztahu k sobě navzájem 

nevytváří alkoholová atmosféra krásu v mezilidských vztazích ani trvalou 

radost uvnitř člověka. Opilé muže ležící ve vesnici uprostřed dne či potácející se 

a vykřikujíc co je zrovna napadne nebylo také nijak vzácné potkat. Zlozvyk 

spojený s alkoholem je kouření, to bylo ovšem vnímáno daleko samozřejměji 

než alkohol. Za socialismu neplatily nikde zákazy kouření, běžné bylo kouřit na 

schůzích, ve veřejných prostorách, v domě, před dětmi. Kdyby Jindřich Štreit 

fotografoval barevně, jistě by se zdůraznily zažloutlé zuby a nehty lidí, jejich 

vysušená tvář. Kouření stařečků a stařenek, mladých lidí, dětí, kouření na 

hřbitově či v prodejně. Všude a každý. Na mnoha fotografiích cigareta v ústech 

dotváří hrubší atmosféru, syrovost bytí vesničanů. Zároveň ale také na mnoha 

snímcích kontrastně umocňuje motivy lidského citu a souznění či křehkost 

jednotlivce.  

Jindřich Štreit fotografoval i komunistické schůze a politické fenomény 

vesnice. Nebyl fotografem, kterého nezajímalo prostředí, v němž „jeho“ lidé 

žijí, je tedy pochopitelné, že tato témata nemohl vynechat. Nesledoval ovšem 

politické akce a události ani tolik z perspektivy ideologické či teoretické, 
                                                 
17 Citace pana Nechvátala z filmu Mezi světlem a tmou, režie Jan Špáta, Krátký film, Praha 1990.  



 17 

zajímalo ho spíše opět vzájemné působení politiky a vesnického života, jemná 

bizarnost „vážných“ schůzí v otrhaných prostředích, za okny s krávami a 

slepicemi, sledování spících vesničanů na schůzích a poloprázdných prostor 

tělocvičen s provizorními schůzovními proprietami. Ve filmu tato rovina 

zachycena není, Jan Špáta položil důraz na společenská setkání na zábavách, 

oslavách a na poutích.  

Přestože Jindřich Štreit s fotografickou potěchou hleděl svým objektivem 

na kněze, jeptišky a náboženské poutě, bylo to pro něj spíše méně dominantní, 

ale přesto nevynechatelné téma. Pouť na české vesnici neviděl jako prostředek 

k hlubšímu duchovnímu očištění, byla to většinou příležitost k zábavě. Jak říká 

Jindřich Štreit ve filmu Aleše Koudely o náboženských poutích: „Když fotografuji 

pouť tady v ČR, tak to vnímám jako setkání lidí, kolotoče, zábava, večer tancovačka, je 

to řekl bych takové divadlo. A málokdy jsem cítil to duchovní.“ Poutě pro něj tedy 

nejsou znakem duchovního života české vesnice. Přesto postava vesnického 

faráře mu poskytuje symbol naděje. Ve filmu farář promlouvá nikterak 

optimisticky, ale zboření stodoly si vykládá jako potrestání za svou pýchu a 

jako výzvu k očistě. Očista je to, co by lidé s nánosy socialistického pasivního 

myšlení, alkoholovém opojení či s bezcitným, až radostným přístupem k 

zabíjení zvířat z velkochovů měli podstoupit. Jindřich Štreit tedy nachází faráře 

jako symbol svého fotografického humanismu. Je pro něj ztělesněním naděje, 

kterou vkládá v lidské vztahy.  

Ani oslavy, tancovačky a zábavy nevidí fotograf prizmatem romantického 

velkoměstského člověka. Tradiční život vesnice známý z fotografií Martina 

Martinčeka, Markéty Luskačové či Karla Plicky, typickou vesnici malířů 

Mikoláše Alše či Josefa Lady, jasně daný řád ročního koloběhu na vesnici 

popisovaném Boženou Němcovou či pohádky s ideálem vesnice jako čehosi 

nezkaženého ve Štreitových fotografiích nenajdeme. Tomáš Pospěch o tomto 

fenoménu zcela nového přístupu k uchopení tématu vesnice píše: „U Štreita 

postrádáme nostalgický, romantický nebo národopisný pohled, chybí sebemenší ambice 
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zaznamenat zvyky a specifické venkovské obřady. Jeho dílo není pastorální.“18 Jindřich 

Štreit k tomu dodává: „Všechny tyto události jsem pozorně sledoval, ale pouze proto, 

a bych se jejich prostřednictvím mohl dostat blíž k lidem.“19 Antonín Dufek k tomuto 

tématu napsal: „Romové, poutníci i Martinčekovi horalé, to všechno byli lidé 

vytěsňovaní ze společenského vědomí komunistickým režimem. Štreitovi vesničané 

z Bruntálska šokovali ještě víc, vždyť se nevymezovali ani etnicky, ani nábožensky.“20  

Důležitou roli ve filmu i v tvorbě Jindřicha Štreita hraje vztah lidí ke 

zvířatům. Vesničané jakoby striktně oddělovali své domácí mazlíčky od zvířat 

ve velkochovech. Zabíječka je ve filmu umístěna mezi obrazem náboženské 

poutě v Rudě a zamyšlením pana Nechvátala na tím, jak chutná člověčí maso 

(„člověčí maso je bez chuti. Je to jako piliny… Ani žaludek vám toho moc nevezme. 

Přestane mít chuť to jézt…“). Hudba k zabíječce je zběsilou honičkou taktů a 

tónin, zvíře bojuje o svůj i tak nepříjemný život. Špátovy detaily na krev a rány 

jakoby drásaly ještě více. O několik minut předtím i později jsou záběry na psy 

a koně v bezprostřední přízni člověka. Jsou navzájem v denně žité symbióze a 

lidé je berou jako další členy rodiny. Jejich ztráta je bolí jako ztráta bližního. 

Jindřich Toman popsal jednu fotografii těmito slovy: „Jedna z nejsilnějších je 

fotografie zemědělského dělníka, který se spolu se svým vlčákem dívá na televizi 

v jakémsi přístřešku, který by Beckettovi inscenátoři jen těžko dávali dohromady. Je 

druhořadé, jestli je to fotografie aranžovaná či autentická – odnášíme si dojem klidu, 

koncentrace, němého kontaktu mezi člověkem a zvířetem. Co se těm dvěma může stát?“ 

21 Ve filmu se zvířata objevují - někdy s akcentem, někdy jen jako přirozená 

součást - téměř neustále. Vesnice by ale zřejmě nemohla existovat bez této 

podivné dvojakosti - zvířata jako kamarádi a zvířata jako potrava.  

                                                 
18 Pospěch, Tomáš: Fotograf venkova. Ateliér, 2006, č. 6, s. 16.  
19 Pospěch, Tomáš: Jindřich Štreit. (Rozhovor), Photoart, 2006, č. 12.  
20 Dufek, Antonín: Jindra ze Sovince. (Úvodní text in: Jindřich Štreit. Fotografie 1965 - 2005.     
KANT, Praha 2006, s. 8. ) 
21 Toman, Jindřich: Nová československá fotografie: Jindřich Štreit. Proměny. Čtvrtletník 
Československé společnosti pro vědy a umění, (USA), 1991, č. 2, s. 45 – 46.  
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Děti jsou zrcadlem dospěláckého světa. Film Mezi světlem a tmou jim nedává 

příliš růžové vyhlídky na budoucnost, na lepší chování, než měli jejich rodiče. 

Už od útlého věku se setkávají s alkoholem, cigaretami a hrubostí. Na druhé 

straně ale i s vřelostí a láskou. Hrubé zrno se objevuje ve všech vztazích. Děti 

prohrabávající odpadkový koš plný kelímků od piva a ostatních zbytků ze 

zábavy jsou smutným svědectvím o hrozící ztrátě lidské důstojnosti. Hry dětí s 

puškami nejsou idylou dětství, stejně jako vesnice není ve Štreitových 

fotografiích idylou života.  

Celý film je prodchnutý detaily Špátovy kamery a jeho pronikavým 

pohledem. Se Štreitovými snímky širokoúhlého objektivu s důrazem na 

propojení věcí a lidí v prostoru se neobyčejně dobře doplňují. Absurdita se 

střídá s láskou, zmar s nadějí. Dílo těchto dvou tvůrců přináší divákovi větší 

naději než jejich společný film.  
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Hudební a zvuková složka filmu  

Hudbou poznávám se jmenuje jeden ze Špátových filmů a je o slepých 

studentech hudební konzervatoře. Jan Špáta díky hudbě nechává divákovi 

poznávat esenci filmu a odkrývá mu další vrstvy filmu. Hudební doprovod se 

stal pro Jana Špátu filmovým kořením. Jakoby přidával papriku na přiostření 

nebo skořici k melancholii, zázvor na prozření. Je jedním z prvních českých 

dokumentaristů, kteří hudební složku v dokumentárním filmu nenechali bez 

povšimnutí. Říká o ni: „Hudba je taková pralinka na dortu, která v tom filmu 

zdůrazní šmrnc a jiskru, pokud to ovšem ten film v sobě má. Je bláhové je ale domnívat 

se, že film zachráním podle receptu: „když někdo tlachá, dám k tomu Bacha“! Film je 

polyfonie obrazů, zvuků, rytmů, výrazů, odstínů slov, informací, nálad, atmosfér, barev, 

citů, ticha, hluků, vášně, radosti, smutků a ještě dlouho bych mohl jmenovat. No a 

hudba je tím umocňovačem, otvíračem duše, urychlovačem divákovy schopnosti 

dramatického zážitku a emocionálního prožitku.“22 

Zvuková složka ve filmu Mezi světlem a tmou vytváří všechny výše uvedené 

substance Špátova filmového pokrmu. Ten ví, kdy je potřeba nechat vyznít 

výpověď člověka do naprostého ticha a v jakém momentu ji začít podkreslovat 

hudbou, je si jistý v obrazové i hudební kompozici a synchronizaci či 

návaznosti témat.  

Ojedinělým zvukovým počinem v tomto filmu je sekvence hlasů z televize. 

Motiv televize, která pronikla do každodenna vesnického života je jedním 

z velkých témat Jindřicha Štreita. Televize jakožto symbol vyprázdnění 

mezilidských vztahů a útěk do virtuální reality fotograf zobrazuje v syrových 

momentech. Únava, nezájem, manipulace, odcizení. Jan Špáta do této smutně 

rozladěné situace vsouvá hesla polistopadové euforie i záznamy obyčejných 

pořadů. Jeho skládačka vyznívá stejně absurdně jako Štreitovy fotografie. 

                                                 
22 Špáta, Jan - Štoll, Martin: Okamžiky radosti. Malá Skála, Praha 2002. s. 217.  
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Snímky vesnických příbytků s obrazovkami se mísí s živými scénami a do toho 

všeho zaznívá série komentářů:  

„Brda nedotiahl postoj…Chcete být i vy spokojeni? Pište… Tak mě je ukaž, ty 

svoje pindruše!... Abychom se všichni dostali aspoň o krok dopředu…..Vykúzlit na oblhe 

radostné vzory…. Americký dolar pak za třicet dva korun osmdesát…… Dark plus 

nadhod dve sto… I vy můžete oslavit návrat do Evropy…. (pískání a tleskání 

fotbalových fanoušků) a je to gól! … (První takt Bethovenovy deváté 

symfonie)…(svalovec zvedl činku a heknul)…“23 

Vtipně, ale absurdně působí popěvek  „…kamarádi, věčné mládí, kterému dnes 

patří svět…“ ve spojení s opilcem nadávajícím na komunisty, který se potácí, 

ošívá se a drbe, jakoby odháněl obtížný hmyz. Dechová hudba lidových 

písniček je doprovodem vesnických zábav, náboženské písně jsou propojením 

lidí na svaté pouti. Nejde pouze o samotný moment, kdy je hudba zpřítomněná, 

ale také o kontext. Zejména drsný střih je mezi sebevraždou Vietnamce a 

následně harmonikářem na narozeninové slavnosti, který spouští: Ta naše 

písnička česká…. Scéna s úmrtím je vložena mezi dvě oslavy. Prvek mrazivý, ale 

trefný. Špáta i Štreit nám v tom ukazují přijímání života s útrapami, který 

každý řeší svoji vlastní cestou.  

Drastickou scénu ze zabijačky doprovází symfonický orchestr v jeho 

největší expresivitě, zatímco konečnou cestu fotografa ke kostelu Špáta 

podmaloval nadpozemskými tóny. Špátův rukopis se i v tomto filmu výrazně 

uchyluje k emocionalitě a obrazové výtvarnosti. Hudba je ve filmu oním 

otvíračem, který naše smysly otevírá velmi rychle a dravě. Přesto má všechno 

své pravé načasování i míru.  

                                                 
23 Citace z filmu Mezi světlem a tmou, režie Jan Špáta, Krátký film, Praha 1990.  
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Poslední celuloid 

Jak již bylo výše napsáno, Mezi světlem a tmou je poslední film, který Jan 

Špáta natočil na filmový materiál. Co pro něj znamenal tento přerod 

z filmového dokumentaristy na televizního? Jak těžce opouštěl celuloid, u 

něhož za léta filmařské praxe byl naprosto schopen předpokládat jeho chování 

a potřeby? Špátovo vědomí jistoty mu drželo ruku pevně a bezchybně na jeho 

kameře, proč tedy skákal do neznámých vod? 

Špátovým termínem pro udržení si zakázek byla konkurenceschopnost. 

Bylo nutné přijímat podmínky takové, jaké mu byly poskytnuty a získat 

maximální výkon i v takovémto prostředí. Bylo neuvěřitelné, že měl 90 % 

použitelnost záběrů. Byl výborný kameraman a jeho výkony natolik výhodné, 

že si jej objednávali producenti českých i zahraničních filmů nezávisle na 

politické situaci. Po revoluci se začal hroutit Krátký film a Jan Špáta se snažil 

hledat nové alternativy. Pomalu končila éra předfilmů v kinech, jelikož 

nastupovala komercializace a soukromé vlastníky zajímal především zisk, 

nikoliv osvěta. Jan Špáta tedy uviděl směr, kam se dokument přesune – do 

televize. S tím souvisela i změna způsobu natáčení. Filmový matriál byl pro ní 

nezajímavý, svou produkci nasměrovala na používání videa. Tak se tedy Jan 

Špáta v roce 1990 cíleně rozloučil s celuloidem. Nebylo to pro něj jednoduché, 

zažíval stavy nejistoty a tvůrčího bilancování, měl pocit, že s videem již žádný 

dobrý film nenatočí. Ale přesto šel s dobou a konkurencí. Říkával: „Když jste 

košíkáři a vidíte, že košíkářské řemeslo hyne na úbytě, tak než zhyne, tak začněte 

prodávat internetové domény.“24 Jeho prvním autorským filmem na videu (tehdy 

ještě opravdu nekvalitní) byl Konec světa. Pojednával o životě v klášterech. 

„Honza ten film natočil tak, že celá řada lidí nepoznala, že je to na video. Vzal omezení 

videa (malá rozlišovací schopnost atd.) jako výzvu přenést to nejlepší z filmu do videa. 

                                                 
24 Štoll, Martin: Jan Špáta – Smutek plný krásy. Rukopis. 2007.  
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Takže: nezahltil se materiálem, točil stále dál, jako točíval a dbal na obrazovou kulturu 

(mlhy, slunce, světelná atmosféra, detaily…),“25 říká Martin Štoll.  

Mnoho filmařů byla nástupem videa a později digitálního obrazu 

rozhořčena a nedokázala se smířit se ztrátou čehosi hmatatelného, jakoby malíř 

vyměnil plátno za počítačovou obrazovku. Před nástupem videa se točilo pro 

televizi na 16mm film, který profesionální filmaři nazývali tkaničky. A na 

tkaničky oni točit nechtěli. Ani video se jim zprvu příliš nezamlouvalo. Olga 

Sommerová k tomu poznamenává: „Všichni, kteří jsme točili na pětatřicítku, jsme 

zrušením projekcí v kinech předpokládali, že nastal konec světa. Magii celuloidu jsme 

oplakávali až do chvíle než jsme začali na video točit. V té době neexistovala digitální 

technologie, takže obraz byl nedokonalý, lineární střižna nedovolovala 

experimentovat.“26 Jakmile přišla éra digitalizace, mnoho filmařů zajásalo. Jan 

Špáta byl nadšený, užíval si naprosté svobody – nemusel řešit clonu, otázku 

citlivosti materiálu. Poté, co si ohmatal vlastnosti obrazu z videa, přichází i zde 

na technické fígle pro lepší kvalitu obrazu. Jeho žák a pozdější kolega Martin 

Štoll k tomu říká: „Zajímavé je, že on aby video ošálil, aby se tam objevily půltóny, 

které jindy na videu nejsou, tak vše, co točil, záměrně o půl clonu podexponovával. Tak 

dosáhl té sytosti. Říkal nám: Pokud budete točit na film, tak použijte přesnou expozici 

nebo mírně přeexponujte, ale pokud budete točit na video, tak spíše podexponovávejte, 

přeexpozice nechává vypálená místa. A kde nic není, už se s tím nedá nic dělat. “27  

Špátova kapitola s filmovým materiálem tedy končí ze zvuku Mahlera a 

vesnických tancovaček, s obrazy staré babičky a pologeniálního, pološíleného 

pana Nechvátala. Tito dva průvodci nás vedou celým filmem, a sdělují nám to, 

čemu oni říkají život. Ve filmu je použito obrazového ztotožnění se s natáčeným 

objektem. Špáta znal Štreitovy fotografie a podařilo se mu to, čehož jako 

vrcholu své kameramanské profese dosáhl v Schormově filmu o Josefu Sudkovi 

                                                 
25 Martin Štoll rozhovor,  Praha, 14.4.2007.  
26 Olga Sommerová, rozhovor, Praha, 26.4.2007.  
27 Martin Štoll rozhovor, Praha, 14.4.2007.  
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Žít svůj život, jak alespoň tvrdí Martin Štoll28. Zde se vcítil do atmosféry 

Sudkových fotografií a jeho kamera natáčí Sudka tak, jakoby on sám 

fotografoval. Byl to film plný záběrů skrz zamlžené či orosené sklo, jemná 

světlená atmosféra pokrývala tajemně prosté předměty Sudkova světa. U 

Jindřicha Štreita a filmu  Mezi světlem a tmou je situace jiná v tom smyslu, že jde 

o autorský film Jana Špáty. Použil metody co největšího se přiblížení nejen 

vizuálnímu, ale i obsahovému vyjádření Jindřicha Štreita, vnořil se do jeho 

způsobu pohledu na život. „Jan Špáta si našel Jindřicha Štreita jako ideálního 

prostředníka k tomu, co on chce říci o světě. O tom, jaká je nejednoznačnost mezi 

světlem a tmou.“29  

                                                 
28Martin Štoll, rozhovor, Praha, 14. 4. 2007. 
29 Martin Štoll, rozhovor, Praha, 14. 4. 2007.  
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Film a doba 

Film Mezi světlem a tmou je film více politický než jiné Špátovy filmy. 

Nereaguje přímo na politickou situaci, ale v celém filmu je velmi zřetelná 

bezútěšnost přerodu ze socialismu do kapitalismu, zvlášť kontrastní na vesnici. 

Jan Špáta nebyl filmařem, který by podléhal stranickým manýrům. Až na jeho 

tříleté členství v KSČM v letech politického tání 1965-1968 se snažil všelijakým 

politickým tlakům odolávat. Jako kameraman měl zakázky i politického typu, 

avšak v autorské tvorbě je sporný jenom jeden film, a to Milujeme život. Jsou to 

záběry ze Spartakiády, kde ale Jana Špátu okouzlily obrazce těl a proměňující se 

struktury, nikoliv to, že je to režimní akce. U svých rodičů, odchovaných první 

republikou a Sokolem, za to ale cítil němou výčitku.  

 Ve filmu Největší přání z roku 1964 poprvé navozuje atmosféru kritiky 

doby. Jeho princip je v zásadě velmi jednoduchý. Mladí lidé odpovídali na 

otázku: “Jaké je vaše největší přání?“ Poprvé bylo v dokumentu použito 

výpovědí ze širokých sociálních vrstev a poprvé takto otevřený film mohl být 

uveřejněn. Jan Špáta zde nedodává rozhřešení, nehodnotí přímým 

komentářem, ale ostatně jako i u ostatních jeho filmů jasně chápeme jeho 

poselství. Olga Sommerová o Špátově tvorbě za socialismu říká: „Honza točil 

převážně v období komunistické cenzury. Režim bylo možné kritizovat jedině tématy 

sociálních dokumentů. Honzovým cílem bylo alespoň dávat lidem naději, vytvářet 

bratrstvo čestných a dobrých lidí, zpívat o nich, o jejich statečnosti a překonávání 

překážek života. Zkrátka, že člověk může žít smysluplný život i v kleštích komunistické 

totality.“ 30  

 Film Největší přání II natáčel od jara 1989 do listopadu 1989. „Nová realita 

potěšila člověka, ale filmaře zaskočila.“31 Nakonec se v tomto filmu ale zhmotňují 

                                                 
30 Olga Sommerová, rozhovor,  Praha 26. 4. 2007.  
31 Hádková, Jana - Brdečková, Tereza: Jan Špáta. Dívej se dolů. Český filmový ústav, Praha 1991. 
s. 64.  
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vyslovené sny a přání, a nejenom to činí film hodnotným. Už i zde ale Špáta 

ochlazuje dobovou euforii záběry rozpadu či nejistoty, které rozvine o rok 

později ve filmu Mezi světlem a tmou.  

Tento film není primárně politický, Špáta chtěl vytvářet filmy maximálně 

nadčasové, vyhýbal se tedy aktuálním politickým komentářů, jménům či 

dalším jevům, které za několik let zmizely. Jindřich Štreit vzpomíná, že Jan 

Špáta nechtěl v rodinném záběru na zahradě natočit tehdejšího přítele jeho 

dcery Moniky. Tvrdil, že kdyby se rozešli, pak by film už nebyl pravdivý.  

Ovšem rok 1990 i fotografie Jindřicha Štreita si žádají reakci na tehdejší 

dobovou atmosféru, na rozpad socialismu a vakuum tápání, které jej vystřídalo. 

Vesnický život vše vnímá osobněji, příměji i zjednodušeněji, stává se tedy 

drobnou karikaturou velkých ideálů. Mezi světlem a tmou vypráví o světě 

fotografa, jehož zajímá v jakém prostředí lid žijí a jaký k němu mají vztah. A 

pokud dochází k rozkladu společnosti na základě ztráty jistot a pevné půdy 

pod nohama, je nasnadě, že otrhaný plakát s námi Evropy a výpověď stařenky 

o Havlovi či absurdní spojení nápisu v angličtině na mikině pastevce mají ve 

filmu zcela zásadní postavení.  
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Vnoření se do světa portrétovaného  

  Jan Špáta měl obdivuhodný dar. Dar velké intuice a empatie. Lidé před 

jeho kamerou otevírali své duše. Zastával názor, že lidé se potřebují vypovídat, 

proto se umí a v podstatě chtějí svěřovat, ale že nikdy nesmí překročit hranici 

jejich důvěry. Jak sám říká: „Dokumentarista je zpovědníkem svých hrdinů.“32 Byl 

mistrem v navozování útulných atmosfér světlených i duševních. Přístup Jana 

Špáty je jiný než Jindřicha Štreita. Jindřich Štreit si svá témata a své postavy do 

fotografického vyprávění vybírá s vidinou dlouhého střetávání se, s úmyslem 

nebýt jenom tím, který přijde a odchází, Jindřich Štreit se svými 

fotografovanými žije, je jedním z nich. Jan Špáta dělá v jemnějším provedení to, 

co je nepříjemné mnoha dokumentaristům: přijít, rozpárat a odejít. A potom ty 

vnitřnosti ukazovat světu. Toto až moc dramatické přirovnání není ve 

filmovém dokumentu ojedinělé, způsob dokumentaristy v sobě nese cosi 

podivně bolavého. Člověk, který nám věří a otevírá svoje nejvnitřnější přání, 

nás po nějaké době ztrácí a my většinou nemáme možnosti nebo síly udržovat 

to napojení a přátelství, které vzniklo při natáčení nebo fotografování.  

Jan Špáta uměl vzbudit i během krátkého setkání jiskru nadčasovosti a 

krásy. „Ta jiskra je taky trošku profesionální, hořet a zapalovat by mělo být přece v naší 

pracovní náplni. Když se objevíš a otevřeš v lidech před kamerou téma jejich života, 

oheň v nich zaplápolá.“33 Roztrhá mlhu, do níž se lidé oblékají, aby v kratičkém 

momentu mohl spatřit jejich duši. Špáta hledá lidi, kteří ve smutku a trudnosti 

životních útrap umí nalézat „okamžiky radosti“34. Člověk, po němž Jan Špáta 

pátrá, je takový: „který se liší od konzumentské masy a překročil horizont živočišnosti 

ve smyslu valení kuličky. Vzrušují ho myšlenky a je v nich originální. Jeho život je 

rozzářený člověčinou, která je daná rovnováhou rozumu a citu.“35  

                                                 
32 Špáta, Jan – Štoll, Martin: Okamžiky radosti. Malá Skála, Praha 2002. s. 129.  
33 Tamtéž, s. 30.  
34 Tamtéž, název knihy.  
35 Tamtéž, s. 154.  
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Po záplavě citů nastává prázdno. Prázdno ale nikoliv hrozivé, ale plné 

vibrací z toho, co jsme si předtím prožili. Ticho a prázdno plné unešení. Jan 

Špáta balí svoji kameru odchází od lidí, s nimiž si prožil malý kousek zázraku. 

Není v jeho silách, aby přátelství, které vzniklo během natáčení, udržoval i 

nadále. V rukou autora Jana Špáty vzniklo sto filmů a v rukou kameramana 

Jana Špáty přes tři sta. „Lidé se často chtějí setkávat a dopisovat si. Cítím jako svou 

povinnost naznačit, že tohle mi moje profese neumožňuje, protože by mě to rozdrtilo a 

vydal bych se v drobných. Kdo se ve svých filmech opravdu angažuje, musí se znovu 

nechávat zraňovat tím, že nově získaného přítele znova opustí. Představte si, v jaké jsou 

ti lidé situaci: Dokumentarista se objeví po dvaceti letech jejich všedního života. 

Najednou je tu člověk, s nímž si upřímně rozumějí, a prostě jim nejde do hlavy, jak je 

možné, že se nově nalezená duše tak najednou ztrácí. Každý, kdo pracuje v dokumentu 

déle než deset let, musí tuhle daň zaplatit.“36  

S Jindřichem Štreitem ale přátelství nebylo úplně přerušeno, ač příliš často 

díky jejich pracovnímu vytížení se také nemohli vídat. Měli společný film, který 

byl ověnčený cenami, měli společné naladění a několik společných přátel. 

Pořádali spolu besedy, spolupracovali na knížce Mezi světlem a tmou, vzájemně 

k sobě chovali úctu a oceňovali dílo toho druhého.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Hádková, Jana; Brdečková, Tereza: Jan Špáta. Dívej se dolů. Český filmový ústav, Praha 1991. s. 
98.  



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Štreitovo člověčenství  

 „Říká se, že malíř celý život maluje jeden obraz. Platí to i o 

fotografování? 

Nejtěžší je najít si své téma, a když se to podaří, tak je dál prohlubovat. Život je 

nevyčerpatelný, mnohovrstevnatý, úžasně bohatý. Jen je potřeba soustředit se a vidět,  

nechat se vést, naslouchat, pozorovat. Všude se něco děje, jen člověk musí být připraven 

a otevřen tohle všechno přijímat! Je to ve své podstatě velmi jednoduché. Pro mne je to 

téma lidského údělu na tomto světě.“37 

 

Štreitovy fotografie již čtyřicet let oslovují lidské duše a přináší nám 

zrcadlo naší doby. Ačkoliv úkolem dokumentaristy má být zachycovat realitu, 

má i přesto neomezeně široké pole svobody. O jednom tématu vytvoří deset 

dobrých dokumentaristů deset svérázných pohledů. Jindřich Štreit zasvětil svůj 

život venkovu a sociálním tématům. Ve venkovských lidech, u vězňů, u 

                                                 
37 Procházková, Květa: Lidský úděl jako téma fotografie. Dostupné z http://www. radioservis-as. 

cz/archiv06/1706/index. htm (cit. 30. 4. 2007).  
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dělníků v těžkém průmyslu, u farmářů nebo drogově závislých, u všech pátrá 

po jejich životní esenci. Dostává se častokrát na dřeň svých fotografických 

hrdinů. Nezobrazuje lidi „krásné“ podle jejich představy krásy. Realisticky je 

zvěčňuje a kontrastnější zpracování jeho fotografií dodává všemu jistou 

syrovost. Jindřich Štreit neukazuje ve svých fotografiích snímcích útěk ze 

života, skrýše před skutečností, ale staví nás před skutečnost samu. Často 

paradoxní, často absurdní, často trpící. Nezapomíná ale na sílu, kterou máme 

k překonání životních útrap. V jeho fotografiích je něha, láskyplnost, opuštěnost 

toužící po objetí, dotek ve světě samoty, laskavost lidské duše k druhé.  

 V textu k důležité fotografické výstavě 9x9 uspořádané Annou Fárovou 

v klášteře Plasy u Plzně v roce 1981 tato kurátorka a teoretička fotografie píše o 

Jindřichu Štreitovi: „Ředitel školy už ze svého postavení ve své obci a ze své hluboké 

angažovanosti v nejčistším a nejvážnějším slova smyslu těží svou fotografickou žeň a 

nese tak svou kůži na trh i se svým svědomím. Hranice estetiky je překročena k nejtěžší 

bariéře etiky. A stokrát je možno se bavit o slohotvorných principech a použitých 

prostředcích, když tu náhle jsme znovu zaskočeni a ohromení výpovědí, která zahání 

daleko všechny ostatní aspekty.38 Byla to výstava velkého významu. „Jednalo se o 

výjimečnou akci, na kterou přijeli známí světoví fotografové Henri Cartier-Bresson, 

Martina Franková, Marc Rinault a významní teoretici i ředitelé předních zahraničních 

galerií.39 Pro Jindřicha Štreita to ale znamenalo zároveň pozornost státních 

orgánů a začátek náznaků ilegality.  

O dvacet let později k tomu samému tématu k výstavě Česká fotografie 20. 

století píše Vladimír Birgus: „Tažení proti svobodě projevu sice českou fotografii 

nedecimovalo tolik, jako literaturu nebo film, ale zasáhlo ji zejména začátkem 

osmdesátých let řadou drobných a několika většími zastrašovacími akcemi. Nejznámější 

z nich bylo zatčení, vyšetřování a šikanování Jindřicha Štreita, který se stal 

nebezpečným nejenom aktivitami při pořádání různých akcí nepohodlných umělců, ale i 

                                                 
38 Fárová, Anna, katalog k výstavě 9*9 v Plzni, 1981.  
39 Jindřich Śtreit.. Fotografie 1965-2005. KANT, Praha 2006. s. 238.  



 31 

svými syrovými a zemitými a přitom hluboce humanistickými fotografiemi bezútěšné 

reality ve venkovských oblastech Bruntálska. Štreit v nich otevřeně ukazoval devastaci 

prostředí a fyzické stránky lidí, ale věřil, že to ještě nemusí znamenat devastaci lidské 

duše, proto se snažil v neobratných gestech či zdrženlivých pohlazeních nacházet 

projevy touhy většiny lidí po něčem hlubším a krásnějším, než jim nabízí ubíjející 

každodennost.“40  

 Svoji opravdovostí a dotykem reality se nám Štreitovy fotografie vrývají 

pod kůži. Nejde o kontrastnost a jisté motivy, které může kdokoliv napodobit, 

jde o vnitřní poselství o zmiňovaném údělu člověka, které Štreitovy fotografie 

činí nezapomenutelnými. Je paradoxní, že člověk v galeriích nachází tvrdost 

života namísto duchovního povznesení, ale možná právě tímto je duše 

zasažena více než chlácholivým konejšením. V dnešní době jsme ve vizuálním 

světě přesyceni brutalitou, detabuizací mnohých témat, je tedy proto potřebné, 

aby Jindřich Štreit poskytl ve svých fotografiích i ono „neobratné pohlazení“. A 

on ho tam vkládá. Vkládá tam co, co vidí v člověku. Světlo i tmu. I vše mezi 

tím.  

  

                                                 
40 Birgus, Vladimír - Mlčoch, Jan: Česká fotografie 20. století. Průvodce. KANT, Praha 2005, s. 115.  
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6. Špátova člověčina 

Špátovy filmy jsou setkáním mnoha vyvážených a skvěle dotažených 

prvků dohromady. Citovost podložená silně působící kompozicí, střihem i 

příhodně vybranou hudbou, vytříbenost profesionálního kameramanského 

vidění, hluboké sondy do lidských duší uskutečněné tak, aby povznesly, 

nikoliv rozpáraly. Jan Špáta se vyslovuje pro humanismus zaměřený na duši 

jednotlivce, na její trápení a radosti, stále znova a stále jinak klade otázky o 

obecné existenci a člověka i způsoby, jak se s ní vyrovnávat. Jan Špáta 

proplouvá historií českého dokumentu s dílem neobyčejně vyrovnaným a 

svébytným. Pro mnohé se stává nedosažitelnou ikonou, pro mnohé 

dokumentaristou s nepopiratelnými kvalitami, pro několik lidí skvělým, ale 

náročným kolegou, pro ostatní patetickým sentimentalistou, který využívá 

lidských citů.  

Jan Špáta, který vnímá dokument jako osvětu, jako službu druhým, 

prostupuje džunglí lidských niterných světů, jejich problémů a chyb, aby v nich 

uviděl krásu lidského stvoření, krásu bytí člověka. Stejně jako Jindřich Štreit 

nezobrazuje jenom útrpné přijímání těžkostí, ale hledá svoji osobní cestu ke 

smíření, a tu ukazuje ve svých filmech. Radí, jak z této tmy pohlédnout ke 

světlu. Jeho kameramanský pohled se boří do lidských tváří a hladí vrásčité 

ruce stařenek, zpytavě zkoumá gesta mladých lidí. S neobyčejným citem 

reaguje na světelnou atmosféru. V tomto se s Jindřichem Štreitem rozcházejí. 

„Na jeho fotografiích málokdy svítí slunce. Vládne spíše bezčasí,“ píše Tomáš 

Pospěch.41 Jan Špáta hledá sluneční paprsky, vítr či mračna a prociťuje světlo a 

stín skrz mistrovské záběry. „Protože byl meteorolog amatér, uměl odhadnout počasí, 

uměl využít jedinečné okamžiky přírodních scenérií. Jeho kameramanskou výbavou bylo 

umění natáčet dlouhým objektivem a v protisvětle.“42 Jan Kačer na něj vzpomíná: „ 

Jan Špáta – za jeho obrazy vidím jeho skrytého, ale přítomného, vědoucího citlivého na 

                                                 
41 Pospěch, Tomáš: Fotograf venkova. Ateliér, 2006, č. 6, s. 16.  
42 Olga Sommerová, rozhovor, Praha, 26. 4. 2007.  
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závan větru, povzdech, třepot křídel. Na chvíli poodešel, ale je to jen zdání. Často se 

probouzím s vědomím, že spolu s Evaldem chytají dokument o tom, co přijde.“43 

Jan Špáta pojímá film jako terapii. Pro něj především, ale i pro druhé. Díky 

své introverzi, ale zároveň citlivosti je svědkem řady neobyčejných setkání. Ve 

svých filmech řeší své obavy z umírání, z nemohoucnosti či nedostatku životní 

síly. Snad každý autor ve svém se ve svém díle zbavuje vtíravých myšlenek, 

pochyb či strachů, dává jim nějakou podobu a vypouští je do světa. Jejich 

zhmotněním se oprošťují od autorovy mysli a žijí si dál svým vlastním životem.  

V knížce O Janu Špátovi na něj všichni vzpomínají jako na neobyčejného 

tvůrce, ale především jako na neobyčejného člověka. Ve svých filmech laskavý, 

optimistický a citlivý, v osobním a tvůrčím životě však také velmi náročný na 

sebe i na druhé. Potřeba vytěžit ze sebe i ze situace maximum ho bohužel díky 

neustálým stresům přivedla až na operační sál. Hranice možností jsou u 

každého člověka jiné. Díky tomuto varování Jan Špáta zpomalil své tempo a 

několik let poté, stále na vrcholu svého umu, pověsil filmové řemeslo na hřebík. 

Jeho přítel doktor Pavel Pafko o něm píše: „Byl to skromný a pokorný člověk, jak to 

dokážou jen velcí lidé. Jeho vlastnosti se naposledy zhmotnily pro mne tím, jak 

z profesionálního života uměl odejít. Bohužel z tohoto světa neodešel ve správnou chvíli. 

Měl tady ještě být dlouho a svou moudrostí a články v tisku ukazovat hodnoty, která 

současná společnost nevidí nebo nechce vidět.“44  

Filmy Jana Špáty jsou prodchnuté láskou, ovšem láskou, která bolí. Bez 

bolesti by člověk neuměl poznat, jaké zažívá štěstí. Zobrazení lásky a citů ve 

filmů je vstupování na tenký led. Začátek věčného a konec trapného či 

ponižujícího má k sobě neuvěřitelně blízko. Jan Špáta vyslovil o citlivosti ve 

filmu myšlenku, která zosobňuje celou jeho bytost: „Aby člověk úspěšně vstoupil 

na křehkou půdu citovosti, nestačí, aby to byl sám člověk citový a dojímal se nad kdečím 

z životě. To by mohl být spíš průšvih. Filmový tvůrce by měl být nezpochybnitelná, 

                                                 
43 Sommerová, Olga - Šímová, Marta: O Janu Špátovi. Finále, Plzeň 2007. s. 55.  
44 Tamtéž, s. 67.  
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důvěryhodná tvůrčí osobnost. Potom by jeho film na diváka přesvědčivě působil, ať už 

by se jednalo o sentimentální citovost chaplinovskou, nebo seversky zdrženlivou 

emocionalitou Ingmara Bergmana. Musí tam být vyváženost mezi rozumem a citem, ta 

mohutnost pudová a velikost mravní, jak podmínky k tvorbě definoval Jan Zrzavý.“45 

 

                                                 
45 Špáta, Jan - Štoll, Martin: Okamžiky radosti. Malá Skála, Praha 2002. s. 163.  
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7. Cesta, která pokračuje 

Pedagogové 

Dokumentaristické umění si Jindřich Štreit ani Jan Špáta nenechali pro 

sebe. Oba předávali své vědomosti nastupujícím generacím na vysokých 

školách. Jan Špáta učil externě na FAMU od šedesátých let, jako kmenový 

zaměstnanec v letech 1991 až 2005, v roce 1967 přednášel na univerzitě v Ulmu. 

Jindřich Štreit kromě svého působení na základních školách v letech 1967-1982, 

učil externě na FAMU (1990-2003), na VŠVU v Bratislavě (1991-1993) a od 1990 

až dosud působí na Institutu tvůrčí fotografie Slezské Univerzity v Opavě. 

V životě silné osobnosti, která si prošla jistými zkušenostmi a situacemi, se 

velmi často naskytne doba, kdy se rozhoduje, zda a jak své prožitky či rady 

předat. Někdo nemá dispozice k tomu srozumitelně, ale zároveň pevně vést 

člověka jeho uměleckých začátcích a nastupující životní dráze. Jan Špáta byl a 

Jindřich Štreit je učitelem vyhledávaným. Každý z nich měl jiné prostředky, jak 

nastiňovat studentům cestu, kterou přijali za svou a komentovat to, kam kráčí 

oni. Jindřich Štreit vyučoval na FAMU pomocí externích workshopů, studenti 

přijížděli na Sovinec či pro ně Jindřich Štreit organizoval různé projekty. 

Seznamoval své studenty s tím, čím žije: s vesnicí a s člověkem, učil je empatie a 

porozumění jinému světu, než jakému byli zvyklí, zdůrazňoval důležitost 

důvěry fotografovaných lidí. Jindřich Štreit je pedagogem chápavým, jeho 
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náročnost oproti Janu Špátovi zdaleka není tak vysoká. Jan Špáta požadavky, 

které kladl na sebe, kladl i na své studenty. Ze vzpomínek jeho studentů se 

vynořují plačící slečny odcházející z konzultací, striktní dodržování termínů, 

nedovolení žádné úlevy ani výjimky. Zároveň ale na ty, kdo se s Janem Špátou 

na sebe naladili, čekaly zážitky vřelého přátelství a silné osobnostní podněty. 

Za náročnost tohoto pedagoga jsou dnes jeho bývalí žáci vděční. Naučila je 

profesní odolnosti a kvalitnímu řemeslu.  

 Je to prostředí univerzit, kde vznikají nové myšlenky a čerstvý vzduch, je 

tedy žádoucí, aby na nich vyučovali lidé, kteří mají jednak co říci, a jednak ví, 

jak to mají říkat. Smutnou situací je zkostnatělé následování vzorů již 

překonaných, v nejhorším případě vedení ke slepému následování stylu svých 

pedagogů. Jan Špáta se u studentů především soustředil na výuku řemesla a na 

celkovou jejich mravní výchovu. „Učil filmařinu i život, to jest řemeslo i filozofický 

postoj k dokumentárnímu zobrazování světa. Předával studentům svoje postoje, svoje 

metody, ale byl otevřený jejich způsobu vidění. Jinak to v pedagogické práci nelze,“ říká 

o něm Olga Sommerová.46 Jan Špáta považoval studenta za kolegu až 

v momentu, kdy byl o jeho filmu schopen říci: Já bych to tak nenatočil. Byl 

nešťastný z toho, když studenti vytvářeli „špátovské filmy“, a tím ze sebe i z něj 

dělali směšné karikatury. Stává se to i v případě Jindřicha Štreita, a proto se ani 

nepodivíme, když lidé méně znalí problému říkají s nádechem nevole každému 

černobílému kontrastnějšímu dokumentu, že je to „zase jako Štreit“. Pak jsou 

fotografové, jež přiláká zdánlivá atraktivnost oprýskaných vesnických příbytků 

či vrásčitých rukou stařenek a mají pocit, že pokud to u Štreita funguje, u nich 

bude také. Je to groteskně smutná kapitola v umění, protože lidé, kteří opisují, 

málokdy mají dostatečně ostrý zrak, aby vše opsali správně a málo vlastního 

názoru, protože se k opisování vůbec uchýlili. Dokument se musí umět číst, ale 

zároveň by měl být srozumitelný co nejširšímu spektru publika. Měl by být 

mnohovrstevnatý, bohatý. A buďme vděční za každý nový pohled, který nám 
                                                 
46 Olga Sommerová, rozhovor,  Praha, 26. 4. 2007.  
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mladá generace prostřednictvím výuky zkušenějších pedagogů, jakými Jan 

Špáta byl a Jindřich Štreit je, přináší.  
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Kniha Mezi světlem a tmou 

Mezi světlem a tmou s fotografiemi Jindřicha Štreita je knížka znamenající 

další kroky od ohniska, v němž vniklo mistrovské dílo a současně svědectví o 

síle osobností obou autorů. Bylo již řečeno, že přátelství Jana Špáty a Jindřicha 

Štreita po natáčení zcela nezaniklo, udržovali spolu kontakty díky FAMU, díky 

společným známým, či díky této knížce, která nese stejné jméno jako jejich film. 

Poté, co Jan Špáta pověsil dokumentaristiku na hřebík, jeho neúnavná 

pracovitost a potřeba sdělovat své myšlenky se přelily do psaní fejetonů. Od 

roku 1998 až do své smrti publikoval krátké sloupky do novin (1997-1999 

Lidové noviny; 1999-2001 MF Dnes; 2001-2006 Týdeník Rozhlas). Díky 

úspěšnosti knihy rozhovorů Martina Štolla s Janem Špátou Okamžiky radosti a 

žádostmi čtenářů o vydání Špátových fejetonů, se začala tato idea realizovat. 

Jan Špáta vybral sedmdesát sedm svých nejlepších sloupků, knížce ovšem stále 

něco chybělo. Obrazový materiál. Původní návrhem bylo oslovení Vladimíra 

Renčína, jehož glosátorský „mudrlantský“ humor se pohybuje na stejné vlně 

jako Špátův. Přišel ale ještě další nápad, který zároveň přinesl titul této knize. 

Martin Štoll si vzpomněl na skvělé tvůrčí doplnění Jana Špáty a Jindřicha 

Štreita ve filmu Mezi světlem a tmou. Požádal tedy Jindřicha Štreita o fotografie, 

a ten mu je s radostí poskytl. Jsou to obrazy života, které jemně, ale trefně 

doprovází psané myšlenky Jana Špáty. Původně i obálka knížky měla nést 

Špátův portrét od Jindřicha Štreita, Jan Špáta si ale přes protesty nakladatele 

prosadil svůj oblíbený snímek u krmítka. Kniha je střípkovitým glosováním 

událostí způsobu života a chování české společnosti ke konci devadesátých let a 

na začátku dvacátého prvního století. Zároveň obrací role těchto dvou lidí, 

které měli během filmu. Jan Špáta je ten, jehož svět je zde představován a 

Jindřich Štreit ho komentuje svými fotografiemi. 
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Světlo na konci cesty 

Prodírání se skrz zarostlou pěšinu je symbolickým obrazem nesnadné 

cesty. Na konci cesty podává Špáta filmové rozhřešení v podobě kostela 

s děravou střechou, skrz níž proudí světlo. Nikoliv tedy světlo procházející 

vitrážemi a tvořící nadreálnou atmosféru, přestože hudební doprovod 

nadreálně zní, ale otvor ve střeše směřujícím do nebe. Je to metafora Fausta 

v bílém provedení? Jan Špáta o filmu tvrdí, že poměrně bezútěšný: „Tím, že jsem 

se nechal unášet světem Štreitových fotografií, je to obsahově jeden z mých nejdrsnějších 

filmů.“47 „Situace nabídly oběma tvůrcům hojný materiál, který podněcuje k úsměvné 

hořkosti, která ovšem není prosta něhy a pochopení, ale současně uvádí diváka do 

hluboké deziluze“, říká o filmu Martin Štoll.48 Zatímco pro tvůrce snímku je jeho 

poselstvím mravní rozklad, fotograf nevidí film příliš černě. Je to možná tím, že 

Jindřich Štreit svojí vesnicí žil, a přestože také viděl problémy, jaké tam jsou, 

dával jim větší naději na zlepšení než Jan Špáta.  

Kostel i náboženské poutě naráží na duchovní prvek našich osobností. Oba 

tvůrci nebyli věřícími ve smyslu příslušnosti k nějakému náboženství. Přesto, 

jelikož lidé stále hledají pevný bod v nejistém vesmíru a duchovní ukotvení, 

jsou náboženské symboly silnými obrazovými manifesty. Motiv kostela z filmu 

a v něm světla ve střeše je obraz plný podivné zvrácenosti. Vzhlížíme k Bohu 

skrz ruiny? Musel nám dát až bleskem najevo, abychom k němu vzhlédli? 

Kostel na konci cesty Jindřicha Štreita neznamená vysvobození lidí pomocí 

křesťanství. Je to jakýkoliv cíl našeho putování, v němž vidíme své naplnění. 

Každý si k tomu svému kostelu musí trnitou cestu vyšlapat sám. Jindřich Štreit 

ve filmu pomyslně cestu dokončil, v reálném životě však velmi aktivně vytváří 

jeden projekt za druhým. Pro své chrlení prací je často kritizován, on se ale 

brání: „Mě nejenom vyčítají, že hodně vystavuji, ale i že hodně publikuji, že hodně 

                                                 
47 Štoll, Martin: Jan Špáta – Smutek plný krásy (prac. název). Malá Skála, Praha 2007.  
48 Tamtéž.  
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vydávám. Co ale jiného po nás zůstane?“49 Kostel je místo, kde hodnoty i atmosféry 

přetrvávají. I dílo Jindřicha Štreita píše historii a věřím, že nenastane chvíle, kdy 

bude poplatné. Pokud člověk přese všechny směry a tendence si drží svoji linku 

vyprávění a nemění svůj pohled na člověka podle období, a pokud zároveň se 

střetnou talent a řemeslo dohromady, pak vzniká prvek nadčasovosti. Je tomu 

tak i u Jana Špáty, který nehledě na diferenciaci obsahových žánrů filmového 

dokumentu během čtyřiceti let, kdy vytvářel své filmy, stále hledal dobré lidi a 

zprostředkovával nám jejich zkušenosti jak žít. Jak dobře žít.  

                                                 
49 Citát z filmu Jindra ze Sovince, režie Aleš Koudela, ČT Ostrava, 2006.  
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8. Závěr 

Film Mezi světlem a tmou je krásným příkladem lidského souznění duší na 

poli tvůrčím i osobním. Je smutné, že se tomu tak stalo v rozjitřené atmosféře 

polistopadového období, ale možná i právě díky všem okolnostem vnikl film 

tak velkých hodnot. Je to mistrovské dílo, které patří do zlaté pokladnice 

českých i světových filmů. Člověk a jeho nitro je osou zájmu obou 

dokumentaristů, a nechávají mu svá srdce otevřená v očekávání téhož. Dnes je 

málo populární ukazovat život ve své kráse i strachu. Přesycení 

hollywoodskými romancemi a latinskoamerickými seriály považujeme cit za 

zbytečný sentiment, který umělecké dílo sráží v jeho pravdivosti a upřímnosti. 

Jak tedy musí být těžké hovořit o něze, když se a priori čeká nervózní reakce 

diváků! Jsem vděčná za ty lidi, kteří se nebojí vyprávět o lidskosti a člověčině, 

kteří se brání zlému krásou a láskou. Jindřich Štreit i Jan Špáta k nim rozhodně 

patří a jejich humanismus skýtá pohlazení a zamyšlení. Každý z nich má jinou 

vizuální výpověď o tomto světě, přesto jejich vnitřní naladění je hodně 

podobné. Špáta sleduje více nitro, zatímco Štreit prostředí, oba jsou ale poutáni 

k venkovu, k čistým hodnotám a k touze překonávat překážky.  

Film je svědectvím o syrové atmosféře světa Jindřicha Štreita, násobí se 

v něm umění obou dokumentaristů. Je skladebně, hudebně, obrazově i 

obsahově kompaktním a hlubokým dílem o deziluzích. Zároveň nechává jiskru 
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světla v objetích a milých pohledech. Propojení Jana Špáty a Jindřicha Štreita 

má za následek sílu filmu, kde dvacet pět minut stačí k tomu, aby v nás zůstal 

trvalý dojem něčeho drsného a hlubokého. Je to film o věčném koloběhu 

lidského pádu a vstávání, o lidské neohrabané touze žít lépe, i když se to 

nedaří. Lidskost je základní vlastností Jana Špáty i Jindřicha Štreita, stejně jako 

zralost umělecká i mravní.  



 43 

Ceny udělené filmu Mezi světlem a tmou 

 
Hlavní cena FIPRESCI Nyon , 1991 

Hlavní cena ekumenické církve Nyon, 1991 

Čestné uznání mezinárodní poroty Nyon, 1991 

Zvláštní uznání poroty FIPRESCI Lipsko, 1991 

Čestné uznání FČSF Bratislava, 1992 

Hlavní cena za nejlepší dokument Tampere, 1992 
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Doc. Mgr. Jindřich Štreit 

 (5. září 1946, Vsetín) 

V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků. 

Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) a pedagogickou fakultu Univerzity 

Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967). Je ženatý, manželka 

Agnes vyučuje hudbu, dcera Monika patří k nepřehlédnutelným interpretkám 

ve hře na flétnu. 

Po absolvování univerzity začal vyučovat na Základní devítileté škole v 

Rýmařově, poté se stal ředitelem školy v Sovinci, později v Jiříkově.  

První impuls k fotografování dostal od otce, v roce 1964 jej k této činnosti 

podnítil prof. Jan Bukovjan. Od roku 1972 se koncepčně věnuje zobrazování 

vesnického života. V letech 1974 – 1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie, 

závěrečnou prací byl soubor z divadelního prostředí. 

V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy 

neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze a jeho práce 

vzbudily zájem tajné policie. Byl vzat komunistickou policií do vazby a 

odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným 

odkladem na dva roky za hanobení republiky a jejího představitele. Byly mu 

zabaveny negativy, pozitivy i fotoaparát jako nástroje trestných skutků. Měl 

zakázáno pokračovat ve své trestné činnosti. Po svém propuštění nesměl učit. 

Pracoval v knihovně, později jako dispečer Státního statku Ryžoviště. Ještě 

intenzivněji fotografoval a organizoval kulturní osvětu. Po roce 1989 byl v 

letech 1991 – 1994 zaměstnancem okresního úřadu a také muzea v Bruntále. Od 

roku 1994 je samostatným fotografem. Je docentem a vyučuje dokumentární 

fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a na 

FAMU v Praze. V roce 2000 získal titul docenta. Vydal dvacet knih se svými 

fotografickými cykly. 
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Od roku 1991 pracoval na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, 

Rakousku, Německu, Japonsku, Maďarsku, na Sibiři i v České republice. Je 

rytířem DC a členem sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, 

Aktivu volné fotografie při Pražském domě fotografie a Umělecké besedy v 

Praze. Jeho fotografie jsou součástí sbírek významných institucí doma i v cizině 

jako je např. Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 

Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, The Museum of Modern Art v New 

Yorku, The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Art ve 

Washingtonu, Victoria and Albert Museum v Londýně, Bibliothéque nationale 

v Paříži, Metropolitan Museum of Photography v Tokiu a dlouhá řada dalších. 

 

Knihy  

1993 
Jindřich Štreit. Vesnice je svět 
Jindřich Štreit. 14 pohledů na okres Saint-Quentin 
 
1994 
Jindřich Štreit. Le Quasi de Rohan – Nouvelle Ville 
 
1995 
Jindřich Štreit. Lidé olomouckého okresu 
Jindřich Štreit. Mikulovsko 
Manfréd Chobot - Jindřich Štreit: Der Hof. Land-Bilde  
 
1996 
Jindřich Štreit. Japonsko – Lidé z Akagi 
 
1998 
Jindřich Štreit. Lidé z ledkových dolů 
 
1999 
Jindřich Štreit. Zabavené fotografie 
Jindřich Štreit. A coeur perdu / Doteky srdce 
Jindřich Štreit. Cesta ke svobodě 
 
2000 
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Jindřich Štreit. Brána naděje 
Jindřich Štreit. Fotohómok/ Fotografie z kraje písku 
Jindřich Štreit. Lidé třineckých železáren 
Jindřich Štreit. Na konci světa. Burjatsko – Sibiř 
 
 
 
2001 
Bohumír Kolář: Jindřich Štreit ze Sovince aneb Kam (ne) vstoupila noha fotografova 
  
2002 
Jindřich Štreit. Za oponou 
Jindřich Štreit – Martin Sedláček: Daleko od domova 
 
2003 
Jindřich Štreit.Dokouřeno!? 
Jindřich Štreit.Tak blízko, tak daleko. Čečna a Ingušsko 2003 
 
2006 
Jindřich Štreit. Fotografie 1965-2005 
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Prof. Mgr. Jan Špáta 

(25. října 1932, Náchod – 18. srpna 2006, Praha) 

 Dětství strávil v Hronově, kde měl převzít papírnický obchod, ale přišel 

únorový puč. Jan Špáta na grafické průmyslovce vystudoval fotografii a pak 

katedru kamery na FAMU. Od roku 1957 působil jako kameraman ve 

Zpravodajském filmu. Nejvíce ho ovlivnila spolupráce s Evaldem Schormem, z 

níž vzešly snímky Země zemi, Stromy a lidé, Železničáři, Proč? nebo Zrcadlení. 

Tehdy Špáta pro sebe objevil téma existenciálních rovin života. Filmem Největší 

přání (1964) se představil i jako režisér. Špáta byl mistrem zkratky a hutné 

filmové řeči postavené na kontrastu s hudbou. Mezi hlavní téma jeho filmů 

patřil vymezený čas života (Respice finem, Poslední dějství, Srdce na dlani), víra 

(Konec světa, Evangelíci ze Železných hor) a pozitivní přístup ke světu (Hlavně 

hodně zdraví, Parta, Kreutzerova sonáta). Výjimečné jsou i jeho cestopisy, 

dokumenty o hudbě a portréty do cyklů GEN a GENUS. Při vlastní tvorbě Jan 

Špáta dál pracoval jako kameraman na filmech režisérů jako byl Jiří Papoušek, 

Helena Třeštíková, Drahomíra Vihanová nebo snímcích jeho druhé manželky 

Olgy Sommerové - jejich dcera Olga Špátová je také dokumentaristkou. Za více 

než stovku autorských snímků získal na šedesát ocenění na domácích i 

mezinárodních festivalech. S profesí se rozloučil se v roce 1998 dvojdílným 

autobiografickým filmem Láska, kterou opouštím50. Od roku 1998 do 2006 psal 

fejetony do tisku: 1997-1999 do Lidových novin, 1999-2001 do MF Dnes; v letech 

2001-2006 do Týdeníku Rozhlas. V roce 1967 přednášel na Univerzitě v Ulmu. 

V letech 1991-2005 působil na FAMU na katedře dokumentární tvorby, roku 

1996 získal docentský a roku 2002 profesorský titul. 

 

                                                 
50 Štoll, Martin: Okamžiky radosti. Malá Skála, 2002. záložka.  
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Filmografie 

Autorské filmy 

 
1961  
Pod Sněžkou je všední den 
 
1963 
Proč? 
 
1964 
Největší přání 
 
1965 
Zrcadlení  
Hallo Satchmo  
Neděle 
Okamžik radosti 
 
1966 
Octoberfest - Mnichov 1966 
 
 
 
1967 
Respice finem 
Štěstí 
Země svatého Patricka 
 
1968 
Znamení krve 
Kavkazský podzim 
Lidé z hor  
Vracejí se domů 
Tbilisi, město neznámé 
Tramway 
 
1969 
Nechte nás kvést 
Nezorané meze 
 
 

1970 
Země a lidé 
Svítí slunce? 
Poslední dějství 
 
1971 
Vánoce v Africe 
Velikonoce v Mexiku 
Australský víkend 
Den v Praze 
 
1972 
Okolo Třeboně 
Klíšťata nemají šanci 
Václav Hudeček 
Samota 
Concertino Praga 
Hledání nové krásy 
 
1973 
Art Protis 
Das Pferd 
Koně 
 
1974 
Matějská pouť  
Prahou zněl jazz 
Terapie Es Dur 
 
1975 
Portugalský duben 
Portugalsko II 
Spartakiáda 
Šumavské pastorále 
Drak 
 
1976 
Idee und Tat 
Behrinqwerke 
 
1977 
Plechová muzika 
Soupeřky 
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1978 
Promoce 
Klárka 
Pražské zahrady 
Hudbou poznávám 
 
 
1979 
Maruška 
Pocta Komenskému 
Jdi za štěstím 
Kreutzerova sonáta 
 
1980 
Milujeme život 
Odsouzení  
Variace na téma Gustava Mahlera 
 
1981 
Pře o vepře 
Festival fantazie 
Tenisové rozhovory 
 
1982 
Normální kluk 
Vyrýt stopu do tváře času 
Atletické variace 
Řecké proměny 
My pluli dál a dál 
 
1983 
Česká filharmonie 
Druhý domov 
 
1984 
Sklave der Liebe, Herr des Todes 
Talent Prahy 
 
1985 
Jeden ereilt es 
Zlatý Petr 
Zimní pastorále 
Reduta 

1986 
Hlavně hodně zdraví 
Gesundheit 
Pohár federace 
 
 
1987 
Vstaň a choď 
Epilogy života 
Berlínská zastavení 
750 let Berlína 
 
1988 
Praga viva, vivat Praga! 
Carpe diem 
 
1989 
Žijte pro radost 
Molto cantabile  
 
1990 
Největší přání II 
Mezi světlem a tmou 
Bůh žehnej Československu! 
 
1991 
Konec světa 
Zmatený poutník Libor Pešek 
 
1992 
777 vteřin v Československu 
Japonsko - má láska 
Máňa (OKO) (s O. Sommerovou) 
 
1993 
Richard Salzman očima Jana Špáty 
(GEN) 
Parta 
Evangelíci z Železných hor 
Vladimír Dlouhý (GEN) 
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1994 
Libor Pešek (GEN) 
Vlastimil Brodský (GEN) 
Eva Randová (GEN) 
Jiřina Bohdalová (GEN) 
 
1995 
Ljuba Hermannová (Genus) 
Jiří Bárta (Genus) 
Miroslav Horníček (Genus) 
 
1996 
Srdce na dlani (OKO) 
Jiří Bělohlávek (Genus) 

Milan Machovec (Genus) 
Karel Kachyňa (Genus) 
Vladimír Renčín (Genus) 
Teologové, učedníci lásky boží (OKO) 
 
1997 
Jak se žije baletkám na začátku a konci 
kariéry 
Jak se žije těm, kteří vědí, co jedí 
 
1998 
Láska, kterou opouštím 1. díl 
Láska, kterou opouštím 2. díl 
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