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filmu
když se spojí restaurovaný hotel a restaurované filmy, 
vznikne… filmový festival. miliardář eduard kučera 

a šéf karlovarského festivalu kryštof mucha spojili síly 
a chystají další milník na české kulturní scéně.

zasvěceno

text: ondřej novotný, Gabriela Marešová – foto: david turecký, archiv r2G
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na dohled nablýskané Pařížské ulici, která se tady, na svém konci, 
otevírá směrem k Vltavě, prochází staveništěm eduard kučera 
až k vrátnici, kde se košile a saka mění za reflexní vesty a červené 
bezpečnostní helmy. Stojíme před hotelem intercontinental, 
jednou z ikonických pražských budov, na kterou už rok a půl 
svrchu shlíží jeřáby a připravují ji do nové životní etapy. 

V dobách své největší slávy v hotelu během cest bydlel George 
Bush starší nebo luciano Pavarotti. teď prochází přestavbou, 
která počítá s většími pokoji i promítacím sálem. kučera to tu má 
hodně rád, tohle místo sehrálo v jeho životě speciální roli. „tady 
jsem se ženil a měl jsem tady i promoci. Žádný lepší podnik 
v Praze nebyl!“ vzpomíná. a i proto se spoluzakladatel úspěšné 
firmy avast před lety rozhodl, že mu vrátí jeho zašlý lesk. Spolu 
se svými společníky oldřichem šlemrem a Pavlem Baudišem 
z r2G se vrhli na jeho kompletní rekonstrukci, která má stát 2,5 
miliardy korun a kučera od začátku moc dobře ví, že se jim tahle 
investice nikdy nevrátí. 

opravit slavný hotel je jedna věc, on ale, stejně jako celý život, 
přemýšlí v souvislostech. a tak s ním má velké plány. na roz‑
hovor ho doprovází výkonný ředitel karlovarského filmového 
festivalu kryštof Mucha, pro někoho možná nesourodá dvojice, 
znalci ale vědí, že ti dva se už pár let znají. kučera je velký filmo‑
vý fanoušek a spolu s manželkou financují restaurování klasic‑
kých českých filmů. ty pak mají ve Varech obnovenou premiéru. 

teď se jejich spolupráce ještě prohloubí. Zrekonstruovaný ho‑
tel a jeho okolí se má totiž stát zázemím pro přehlídky zaměřené 
právě na starší snímky. První taková přehlídka se chystá už letos 
v prosinci, tedy ještě bez aktivní účasti hotelu, který připravuje 
znovuotevření až na konec roku 2023.

„trend restaurování filmů je už nějakou dobu ohromně sil‑
ný. například v americe existuje the film foundation, v jejímž 
čele stojí slavný režisér Martin Scorsese, a ta restaurování filmů 
podporuje, ve francii si zase ředitel canneského festivalu založil 
další festival lumiere v lyonu, kde právě restaurované filmy 
uvádí,“ přibližuje Mucha. každý významný světový filmový fes‑
tival podle něj obvykle má sekci digitálně restaurovaných filmů, 
která bývá u diváků velmi populární.

„Pan Bartoška je označuje jako filmy, které nestárnou,“ podo‑
týká Mucha. Podobné motto možná bude provázet i přehlídky, 

N
Kryštof Mucha a Eduard Kučera (vpravo).
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kde se restaurované snímky potkají s restaurovaným hotelem. 
a společně tak odstartují novou kapitolu českých filmových dějin.

kromě Muchy a kučery se na přípravách podílejí i spřátelení 
lidé z filmového prostředí, jako je režisér david ondříček nebo 
grafický designér aleš najbrt. „Spojuje je vztah k věcem, které 
mají přesah. Vznikne něco, co Praha zoufale potřebuje. tohle 
spojení se doslova nabízí – v Praze se hodně natáčí, jezdí sem ty 
největší hvězdy a poloha hotelu je fantastická,“ pokračuje Mucha.

nový festival má mít ovšem i edukativní rozměr, přiblížit 
legendární klasiky mladšímu publiku, a to včetně kontextu. 
„když se bude promítat třeba občan kane, chceme zároveň 
mluvit o tom, kdy a za jakých okolností vznikl,“ popisuje. „V ly‑
onu vidíme, že tam chodí na projekce i děti, které jsou zvyklé 
na technicky vyšperkované filmy. ale když je chytne příběh, tak 
fungují i ty starší.“

Za hranice Karlových Varů
tým kolem kryštofa Muchy a festivalového prezidenta Jiřího 
Bartošky rozšiřuje záběr. už nemíří veškerou snahu na deset kar‑
lovarských dnů v červenci. loni spustili platformu kViff.tV, 
kam chtějí přidávat kvalitní filmy vybrané festivalovými drama‑
turgy, poprvé proběhl také hudebně‑filmový festival Variace, 
pořádaný ve spolupráci s českou filharmonií. Jsou aktivní taktéž 
na poli filmové distribuce. „Pomohl nám vstup společnosti roc‑
kaway do festivalu, díky níž můžeme tyto akce realizovat,“ při‑
pomíná Mucha loni uzavřené partnerství s novým investorem.

Ještě jedna slavná značka hraje v tomto příběhu důležitou 
roli: fairmont. hotelový řetězec, pod který spadají prvotříd‑
ní zařízení po celém světě, mimo jiné londýnský Savoy nebo 
newyorský hotel Plaza. Pod jeho hlavičkou teď bude i bývalý 
intercontinental. „dneska má hotelový pokoj v luxusním seg‑
mentu nějak vypadat a fairmont nám s tím pomůže,“ líčí kučera. 
řetězec je navíc výjimečný i tím, že své hotely rád spojuje s tím, 
co je pro dané místo nebo zemi typické. „třeba v Montreux to je 
hudba, protože se tam pravidelně koná slavný jazzový festival. 
u nás to bude film,“ doplňuje.

Brutalistní intercontinental vznikal v letech 1968 až 1974. 
Měl se stát výkladní skříní řemeslné zručnosti a výtvarných do‑
vedností v československu, ovšem původní kouzlo v průběhu 
let ztrácel. „dodělávaly se tam věci za levné peníze bez vztahu 
k originálnímu záměru. Všechno dodělané se zkazilo. tyhle ná‑
nosy jsme se snažili odstranit,“ popisuje kučera. realizaci do‑
stalo na starost studio tak architects v čele s Markem tichým 
a začala v září 2020.

nebyla to úplně hladká akce. Povyk především mezi místními 
vyvolaly zprávy o tom, že se při rekonstrukci našel azbest a že se 
odstraňuje nevhodným způsobem. „Probíhaly tady zkazky o tom, 
ať se neposílají děti do školy a že vraždíme Bartošku s ebenem, 
kteří bydlí přes ulici,“ vzpomíná zamračeně kučera. „Přitom my 
jsme právě nedělali to, co se občas děje, že bychom jednoduše 
bořili a tím by se azbest uvolňoval do ovzduší. naopak, panely 
jsme přesně podle předpisů odmontovali, zabalili a odvezli k li‑
kvidaci, takže k nějakému unikání azbestu nemohlo docházet.“

r2G chce oživit v rámci projektu Staroměstská brána také 
okolí hotelu. tato akce se ale může protáhnout, protože podle 
nedávného rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj není plán 
revitalizace oblasti v souladu s územním plánem. autoři projek‑
tu chtějí, aby se prostor stal místem setkávání a kulturních akcí, 
však také přilehlé náměstí nese jméno Piazetta Miloše formana 

a počítá se s tím, že bude sloužit jako letní kino. a tady se dostá‑
váme zpět k filmu.

Staronové filmy ve staronovém hotelu
Pro kučeru je film dlouholetou vášní. české publikum mohlo 
zaznamenat, že se jeho jméno objevilo v titulcích tři roky staré‑
ho nabarveného ptáčete, ambiciózního českého snímku od Vác‑
lava Marhoula, který se dostal do užší nominace na oscara pro 
cizojazyčné filmy. „Marhoul si mě tehdy získal tím, když říkal, že 
tam bude hrát můj oblíbenec John Malkovich. tak jsem opáčil, 
že to je úžasné, a dal jsem mu docela dost peněz,“ usmívá se ku‑
čera. Malkovich sice nakonec ve filmu nebyl, zahrál si v něm ale 
jiný kučerův oblíbenec harvey keitel. „u něj jsem se zase bál, 
že to s ním Marhoul nikdy nenatočí. chce prý 100 tisíc dolarů 
na den, tak jsem se ptal: kolik tam bude dnů?“ režisér na filmu 
nakonec pracoval jedenáct let a kučeru výsledek nadchl. „Úžas‑
ný film. a to neříkám proto, že jsem do něj dal tolik peněz.“

Společně s manželkou Miladou pak podpořil restaurování 
už celkem 23 filmů, o které se stará tým z národního filmového 
archivu. na festivalu v karlových Varech se jako první promítala 
v roce 2011 Markéta lazarová. Svoji motivaci kučera komentuje 
lakonicky: „My staří lidé máme rádi staré filmy… navíc když je 
vidím v programu festivalu, tak vím, že budou dobré. a to u těch 
nových netuším.“ kvalitní restaurování se přitom neobejde bez 
silného finančního zázemí, což byla také cesta, jak se k němu 
dostal i kučera. když viděl restaurovanou verzi klasiky adéla 
ještě nevečeřela, která vznikla v Maďarsku, rozčílil se. „udělali 
to strašně. nechápal jsem, proč to nedělá uPP (české trikové 
studio universal Production Partners, specializující se na po‑
stprodukci filmů – pozn. red.),“ zdůrazňuje. a tak se do mise 
za záchranu české filmové historie vložil sám. restaurování totiž 
je dobrodružná a nákladná záležitost. „nejprve se ty filmy musí 
najít v nějaké rozumné formě. to je úkol pro národní filmový 
archiv a byla to těžká práce třeba u filmu extase, který se sháněl 
po celé evropě. Jeho hlavní hvězdu hedy lamarrovou si vzal 
jistý rakouský obchodník se zbraněmi a ten pak skoupil všechny 
filmové kopie, protože tam byla nahá…“ vypráví kučera.

čím starší film, tím těžší úkol. tím spíš, že v počátcích kine‑
matografie se používal vysoce hořlavý celuloid, tudíž je malý 
zázrak, když se jejich záznam zachová až do dneška. a pak při‑
chází na řadu restaurace samotná. „film se skládá z jednotlivých 
políček, je jich 24 za vteřinu, každé políčko se musí prohlédnout, 
jestli je dobré, jestli by se tam nemělo něco vymazat, a pak se 
oskenuje ve vysokém rozlišení, takže výsledný objem dat je ob‑
rovský,“ přibližuje kučera, byť připouští, že čím dál více práce 
dokáže dnes zastat umělá inteligence. „Výsledkem je každopádně 
film technicky o dost lepší, než býval dřív.“

Ve Varech se premiéra digitálně restaurovaného filmu řadí 
pravidelně k vrcholům celého festivalu. Probíhá tradičně první 
sobotu ve Velkém sále a s ohromným úspěchem. čeští fanoušci 
nedají na klasiky dopustit a pozitivní vztah k nim má i vedení 
festivalu. „díky těmto projekcím si diváci mohou připomenout 
legendární snímky a mladé publikum má zase šanci objevit zá‑
sadní filmové tituly domácí i světové kinematografie a to vní‑
mám jako věc, kterou by měl karlovarský festival umožňovat,“ 
říká Mucha. letos tomu nebude jinak: na obnovenou premiéru 
se chystá Žert, klasika podle románu Milana kundery. která bude 
díky kučerovi, Muchovi a titěrné digitální práci přístupnější než 
kdy dřív.

Hotel po rekon‑
strukci nabídne 
téměř 300 pokojů 
i prezident‑
ské apartmá. 
Součástí budou 
také do původní 
podoby renovo‑
vaná velkorysá 
vstupní hala 
s řadou nových 
i restaurovaných 
uměleckých 
děl, restaurace, 
kavárny, bary či 
„spa“. 
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Revitalizovaný bude celý prostor 
kolem hotelu. Trávník se vzrostlými 
stromy, aleje, posezení v blízkosti fon‑
tán i místo pro setkávání a kulturní 
akce. Směrem k nábřeží vznikne nová 
parková zóna (obrázek vlevo).  
Terasovitý zatravněný terén se zelení 
doplní schody sloužící k posezení.


