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PROLOG PRO STUDENTY – OD NÁMĚTU AŽ DO KINA

Soubor textů, který se vám právě dostal do rukou, můžete chápat jako praktického
průvodce vzdělávacím programem „Jak stvořit film“, který provází posluchače všemi kroky
výroby filmů krátké metráže. Akcent je kladen na výklad tvůrčích principů hraného filmu. V jedné
kapitole jsou pak popsána specifika dokumentární tvorby. Skripta by se měla stát inspirativní
učební pomůckou, aparátem, který shrnuje nejpodstatnější informace a fakta, která zazní
v průběhu celého školního roku z úst lektorů kurzu.
Program je rozkročen napříč celým školním rokem. Obsahuje proto dostatečné množství
lekcí, jež vás názorně provedou od prvního nápadu na potenciální film přes formulaci námětu,
tvorbu scénáře či uchopení vizuality příběhu až po seznámení se s technologickými aspekty
práce s filmovou kamerou, záznamem zvuku i postprodukčního zpracování. Všechny osvojené
dovednosti si vyzkoušíte na vlastní kůži během natáčení a střihu. Dokončené filmy pak
představíte divákům na plátně kina Ponrepo během slavnostní premiéry. Filmy celého ročníku
budou kompilovány na souborném DVD, které budeme šířit prostřednictvím Českého filmového
centra po tuzemských i zahraničních filmových festivalech.
Vstupujete do proudu řeky, která vás může neskutečným způsobem obohatit. Při zahájení
kurzu zde stojíte pouze se svým nadšením pro film, bez jakýchkoliv praktických znalostí
o způsobech fungování filmového řemesla. V jeho závěru můžete být mladými filmaři na počátku
své kariéry s prvním zevrubně připraveným a pečlivě realizovaným filmem své filmografie. Naším
cílem ale je hlavně to, aby se z vás stal kultivovaný divák, který by nahlédl podstatu filmové
tvorby, což může naprosto změnit vaši perspektivu ve vnímání veškerých filmů, jež v budoucnu
protnou cestu vaší zornici.
Školním rokem vás provede tým lektorů – filmových pedagogů, z nichž každý se
specializuje na určitou část výroby filmů v kontextu své filmové profese. Studentům je věnována
maximální pedagogická pozornost, kurz je prostoupen individuálními konzultacemi. Ve fázi
námětu spolupracujete společně s celým kolektivem. Během vývoje scénáře se kolektiv rozdělí
do několika skupin. Každá z nich pracuje na jednom ze scénářů. V rámci této pracovní skupiny
se spolupracuje opět kolektivně. Nicméně jeden člen (případně více členů) skupiny musí být
autorem scénáře. S postupem kurzu si budou i další členové týmu volit své profilace: postupně
se objeví režisér, kameraman, zvukař, střihač, producent. Je jen na vás, jakou cestu si zvolíte.
Nicméně ve středu vašeho zájmu by měla být skutečně snaha poznat co nejširší paletu činností,
které se váží k výrobě filmu. Dělení do jednotlivých profesí má pragmatický základ – to jistě –
bez toho by nebylo možné film vytvořit (nebo stvořit, chcete-li). Výroba filmu je totiž vskutku
kolektivní činností vyžadující kooperaci lidí, kteří vědí, co mají dělat. Rozdělení práce by se mělo
stát návodnou linkou, nikoliv však zdí, omezením.
Cílem filmově-výchovného programu „Jak stvořit film“ není vznik bezchybných
a uměleckých filmů. Cílem není ani to, aby snímky vyhrávaly ceny na festivalech nebo abyste se
díky nim dostali přes talentové přijímací zkoušky na filmovou univerzitu. Náš program by vám
ale měl umožnit, abyste film pochopili v jeho komplexitě, která je neodmyslitelně spjata s tím,
jakým specifickým způsobem filmové dílo vzniká. Od počátků kinematografie je pro filmovou
tvorbu typické, že kombinuje umělecký cit, talent a technologické možnosti média, že vyžaduje
ekonomickou a obchodní rozvahu, organizaci lidí, materiálu i dělbu práce. Tím, že poznáte
principy, na kterých stojí proces filmové tvorby, změníte své vnímání filmu jako takového. Jediné,
co potřebujete, je trpělivost, odhodlání a upřímný zájem.
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Pedagogičtí pracovníci, kteří by chtěli vyučovat předmět Filmová/Audiovizuální
výchova na své domovské škole, mají do určité míry svázané ruce. Lépe řečeno, může se tak
tomu na první pohled zdát. Ať už by pedagogové chtěli svou výuku profilovat na teoretickém
(percepčním) základě, nebo formou praktické tvorby z rukou studentů, nemají k dispozici učební
materiály pro studenty, a už vůbec ne širší metodické zázemí pro svou vlastní pedagogickou
přípravu. Tento stav se pozvolna mění vlivem koncentrovaného a dlouhodobého snažení filmověvýchovné platformy „Co je to film“.
Nicméně chtěli bychom předložit případným zájemcům – kolegům pedagogům ze
středních škol a víceletých gymnázií – tento sborník, který sdružuje texty popisující
jednotlivé fáze výroby filmového díla. V této chvíli jsou texty formulovány tak, aby obsahovaly
nejpodstatnější fakta a pojmy z každého tématu, s nímž se studenti vzdělávacího programu „Jak
stvořit film“ setkají během školního roku.
Z členění kapitol těchto skript vyplývá také rozvrh přednášek kurzu či semináře, který by
se soustředil právě na praktické aspekty filmové tvorby. Nabízí se tedy následující perspektiva.
Pedagog, který by chtěl praktické stránky filmové tvorby vyučovat přímo na své domovské škole,
může tato skripta převzít a využít je jako učebnici do své vlastní výuky.
Samotná skripta však k vystavění smysluplné výuky nepostačí. Charakter kurzu prošel
několikaletým vývojem, který započal jako forma specifického univerzitního výzkumu. Obsah
a charakter programu „Jak stvořit film“ je unikátní právě pro svůj přístup v pedagogickém
vedení studentů v průběhu intenzivního ročního cyklu. V ideálním případě by měl pedagog
vedle těchto skript dostat do rukou ještě jiný materiál, který by shrnoval informace o řízení
tvůrčí práce v kolektivech, podrobný popis jednotlivých filmových profilací, periodicitu a průběh
individuálních konzultací nebo technické a organizační požadavky na zajištění natáčení
a postprodukce. To všechno jsou oblasti, které by bylo vhodné podrobně zanést do textu,
který by byl sepsán právě za účelem efektivního přenesení našeho unikátního kurzu na půdu
samotných škol.
Text určený primárně pro pedagogy vznikne v dalším období. Do té doby je možné využít
konzultací s naším odborným týmem, který by pedagogickému pracovníkovi pomohl vytvořit profil
celého kurzu na míru daným možnostem a požadavkům.
Výchozí perspektivou ale zůstává snaha o to dokázat pedagogům, že inspirativní výuka
filmové praxe není v podmínkách školského zařízení nemyslitelná. Tato skripta by měla sloužit
jako základní osnova a pramen informací.
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SCÉNÁŘ 1
Kde vzít dobrý příběh

Smysl lekce: Studenti by se měli během úvodní lekce seznámit se specifiky filmového
námětu. Ne každý příběh, situace jsou vhodné pro filmové zpracování. V některých
případech by obsah nalézal stěží adekvátní formu filmového zpracování. Námět také
může být nevhodný z důvodu přílišné náročnosti zpracování. Cílem tedy zůstává
nabídnout studentům paletu možností a pozitivních příkladů pro další tvorbu. Studenti
by měli v druhé části hodiny přijít s vlastními inspiracemi.
Doporučené studijní materiály: Aristoteles: Poetika
Časová dotace: 90 min
Kde vzít dobrý příběh, o čem by měl být a jak jej odvyprávět tak, aby zaujal co nejvíce
lidí? Otázka, s níž si již po tisíciletí lámou hlavu básníci, dramatici, spisovatelé, scénáristé.
Přitom se stačí jen dobře dívat kolem sebe a příběhy se samy dostaví.
Nejčastěji autoři vycházejí sami ze sebe, lehce zfabulují svůj život, zhodnotí své
dosavadní zkušenosti a jdou s kůží na trh – jako třeba Woody Allen či Kevin Smith. Některým
autorům stačí letmá inspirace, Truffautovi s Godardem stačil novinový článek, Hitchcockovi
blonďatá holka, někomu naskočí tisíc příběhů, když se podívá na svojí hračku z dětství. Nebo
můžete zavřít oči a nechat se unést vlastní imaginací. Představte si, že je vám o patnáct let více
či méně, že nejste muž, ale žena, či naopak, a že žijete kdesi na ostrůvku v Tichomoří. Nechte
se zkrátka unést, protože velké příběhy nejsou jen kolem vás, ale i někde hluboko ve vás.
Biblické příběhy, pohádky, mytologické legendy – je potřeba uvědomit si důležitost těchto
příběhů, protože tvoří značnou část naší kultury a pomáhaly utvářet naše morální hodnoty.
Jedni z prvních vypravěčů, kteří své příběhy zaznamenávali a vytvořili řadu známých hrdinů,
byli staří Řekové. Kdo by neznal řecké mýty a dramata a jednoho z prvních velkých hrdinů,
statečného Odyssea? Jak je ale možné, že tyto příběhy přežily až do našich časů a stále nás
fascinují? Mají výjimečné hrdiny nebo jsou zkrátka dobře vystavěné? A je vůbec možné předem
promyslet stavbu příběhu tak, aby zaujal diváky?
Na tuto otázku se snažil ve starém Řecku odpovědět už Aristoteles ve svém díle Poetika.
Rozebírá v ní příběhy a dramata, která byla v jeho době obecně známá, a na jednotlivých
případech rozebírá funkčnost výstavby jednotlivých příběhů. Některé Aristotelovy názory jsou
pro dnešního čtenáře samozřejmě zastaralé – jako třeba to, že každý příběh musí mít začátek,
prostředek a konec – ale některé jsou naopak velmi důmyslné a platné dodnes. Například ten,
že každý příběh musí obsahovat několik anagnorizí (změna nevědomosti v poznání) a peripetií
(dramatický zvrat v příběhu). Tyto změny a zvraty nesmí být v příběhu jen tak někde, ale mají
v něm přesně určená místa.
Z těchto Aristotelových názorů a pojmů se v klasicismu vyvinulo to, čemu dnes říkáme
aristotelovská stavba dramatu či dramatický oblouk. Dramatický oblouk má těchto pět částí:

1.
2.
3.
4.
5.
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expozice – uvedení do děje (vytvoření předpokladů k porozumění ději)
kolize – zařazení dramatického prvku (první anagnorize či peripetie), který vyvolává
dramatické napětí a potřebu jej vyřešit
krize – vyvrcholení dramatu
peripetie – obrat v příběhu a možnosti řešení
katastrofa – rozuzlení a závěr (tato část často bývá spojena s katarzí).

Těchto pět částí dramatického oblouku nalezneme skoro v každém klasickém příběhu
a hojně jej využívají i hollywoodští scénáristé. Zkuste si srovnat klasickou pohádku o hloupém
Honzovi s Homérovou Odysseou či nějakým hollywoodským blockbusterem, jako je Avatar. Stejně
jako se vyvíjí samotný příběh, musí se vyvíjet i postává hlavního hrdiny. Na začátku příběhu je
hloupý Honza líný a jediné co dělá je to, že leží za pecí a jí buchty. Poté je však nucený vydat se
na cestu, během níž se zamiluje do princezny, kvůli které se musí vydat doslova až na kraj světa

SCÉNÁŘ 2
Jak postupovat při psaní scénáře
– vysvětlení základních pojmů

Smysl lekce: Studenti by se měli během lekce seznámit se základními pravidly tvorby
filmového scénáře tak, aby je mohli sami tvůrčím způsobem využívat, případně je
překračovat a přizpůsobovat svým potřebám. Studenti by se měli v kolektivu setkat
s doporučeními, jak by měl ideální filmový scénář vypadat. Samotná tvorba pak musí
probíhat z časových důvodů mimo hlavní výuku. Pedagog by měl se studenty zvolit
náměty, které se budou pro scénář dále rozpracovávat, a nabízet jim průběžné
konzultace. Finalizace scénáře je poměrně náročnou činností. Studenti by měli mít
k dispozici dostatek času. V této chvíli by se měla v kolektivu profilovat osobnost
scénáristy.
Doporučené studijní materiály: Syd Field: Jak napsat dobrý scénář
Časová dotace: 90 min
V úvodu bych rád řekl, že každý autor má jistě svůj specifický způsob, jak píše scénář,
a každému vyhovuje něco jiného. Někdo si před psaním půl hodiny pouští oblíbenou muziku,
aby se dostal do té správné nálady, někdo si jde zaběhat, aby se pak mohl lépe koncentrovat,
někdo si sedne ke stolu a během chvíle ze sebe vychrlí několik stran dialogů. Postup, který tu
budeme popisovat, je ten nejběžnější a nejjednodušší a využívá takové formy scénáře, které
jsou v scénáristické praxi běžné. Jsou to spíš takové rady pro začátek. Jestli se jimi budete
řídit nebo jestli se rovnou vrhnete na první verzi scénáře, už záleží na vás.
Dříve než přistoupíme k jednotlivým fázím scénáře, je dobré mít rozmyšlené dvě věci:
téma a historii postav. Téma, jak jsem řekli, je základním stavebním kamenem celého příběhu, je
to to, co příběhem chcete sdělit a proč jste se vlastně pustili do psaní scénáře. Historie postav
je druhá věc – o svých postavách zkrátka musíte vědět naprosto vše. Do jaké chodili školy,
jakou měli rodinu, jaké mají zaměstnání a koníčky, jestli mají specifickou mluvu a používají určité
tipy „hlášek“, zda mají nějaké neurózy a tiky a proč. Čím lépe budete znát své postavy, tím lépe
se vám bude tvořit samotný scénář, a zvláště pak dialogy, protože budete předem vědět, jak se
v určité situaci zachová určitá postává.
Námět a filmová povídka. První útvary, které nám mohou pomoci utřídit si myšlenky
a domyslet děj a náladu celého scénáře. Námět většinou obsahuje krátký popis hlavních postav
a místa, kde se příběh odehrává, samotný děj a krátkou úvahu o tom, jak by měl finální scénář
vypadat. Oproti námětu je filmová povídka ucelený literární útvar podobný klasické povídce.
Také popisuje celý děj budoucího scénáře a často je v ní kladen důraz na obraznost (filmovost)
a dialogy.
Poté, co máme promyšlené téma, postavy i samotný děj, si můžeme vytvořit scénosled.
Scénosled je pro nás taková mapa celého příběhu, abychom se v něm lépe orientovali. Ve
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či do pekla, aby se mohl vrátit lepší, zocelený, schopný dobře vládnout království. Hrdina se
zkrátka musí vyvíjet společně s příběhem – nejraději máme přeci hrdiny, kteří mají určitý cíl, ale
jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí a musí překonat spoustu překážek.
Jaké je tvoje téma? Spousta lidí si myslí, že téma jejich příběhu je samotný děj, ale tak
tomu není. Téma musí být nad příběhem, a nejlépe musí být obsaženo ve všech složkách filmu.
Od scénáře přes kameru, hudbu a kostýmy až po samotnou režii. Téma je základním stavebním
kamenem celého příběhu a dá se většinou definovat jedním či dvěma slovy jako například láska,
nenávist, přijmutí zodpovědnosti či ztráta nevinnosti. Oproti tomu žánr je takový kabát, do
kterého příběh oblékáme. Má sice svá pravidla a své zákonitosti, ale spíše nám pomáhá lépe
uchopit dané téma.
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scénosledu jsou očíslované a v několika krátkých větách popsané jednotlivé scény příběhu tak,
jak půjdou po sobě ve finálním scénáři. Scénosled nám také pomůže k tomu, abychom viděli, jak
budou navzájem jednotlivé scény fungovat a jestli nebude lepší některé vyhodit či přesunout.
Další fází při dotváření scénáře je synopse. Synopse je vlastně takový rozšířený, rozpracovaný
scénosled. U jednotlivých scén máme detailněji popsáno, co se v nich má odehrát a o čem se
budou mezi sebou bavit jednotlivé postavy.
A jsme u poslední fáze. Stačí jen dopilovat životaschopné dialogy k jednotlivých scénám
a první verze scénáře je hotova.

SCÉNÁŘ 3
Dramaturgie

Smysl lekce: Studenti by se měli naučit formulovat jasně a stručně své filmové příběhy.
Popsat jejich téma, základní dějovou linku i podstatné dramatické momenty. Představit
postavy. Měli by se naučit také konstruktivně oponovat a připomínkovat příběhy svých
spolužáků.
Doporučené studijní materiály: libovolné filmové scénáře
Časová dotace: 90 min
Ačkoliv to na první pohled nemusí tak vypadat, je prezentace neboli pitching velmi
důležitou částí předrealizačních příprav filmu. Je to celkem logické, protože ten, kdo nedokáže
dobře představit svůj originální tvůrčí záměr, těžko někoho zaujme. Pitching je vlastně taková
autorská obhajoba, ve které musí tvůrci umět přesvědčit své spolupracovníky, případné
investory a producenty, že je jejich dílo výjimečné a vyplatí se do něho investovat čas i peníze.
K pitchingu dochází většinou na festivalových fórech, před grantovými komisemi a samozřejmě
i před investory a producenty. Jeho přesná forma není daná, ale je opravdu důležité, aby
byl tvůrce přesvědčivý a stručný, dokázal odpovědět na případné dotazy a vyvrátil pochyby
o tom, zda film bude úspěšný. Na začátku prezentace by měl autor nejprve představit sám
sebe a své dosavadní úspěchy. Poté by měl v krátkosti pohovořit o tom, co jej přivedlo
k myšlence filmu, jaké je jeho téma a jakým způsobem s ním hodlá pracovat. Následně by měl
představit své postavy a převyprávět samotný děj. Na konci může tvůrce vypíchnout, čím bude
jeho film výjimečný, na jaké autory navazuje a proč si myslí, že jeho dílo bude významným
kulturním přínosem. K tomu si může připravit prezentaci ukázek a fotografií, na kterých může
demonstrovat, jak by mohl film ve finální podobě působit. Technika přednesu by měla by jasná,
stručná, lehce uvolněná, ale především sebevědomá. Rozhodně byste neměli ve svém přednesu
tápat a působit nervózně.
Zní to trochu nabubřele, ale jen tvůrce, který dokáže ostatní nadchnout pro svoji věc,
nakonec natočí film. Mnoho autorů, scénáristů a režisérů, jako je Miloš Forman či Quentin
Tarantino, vypráví ve svých biografiích, jak se svými scénáři obcházeli případné producenty
a byli schopni před nimi sami přehrát celý scénář se všemi postávámi. Tvůrce by měl být na
pitching zkrátka dobře připravený a měl by být přesvědčený o tom, že jeho film za to stojí.
Největší autorovou chybou totiž není to, že nemá do detailu promyšlený příběh nebo že neví
úplně vše o svých postavách, největší chybou je, když ani sám autor neví, proč by měl jeho film
vzniknout, komu je určený a jaké by mělo být jeho vyznění.
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DOKUMENTÁRNÍ TVORBA
Specifické uvažování o filmovém médiu

Doporučené studijní materiály:
Doporučené filmy
Auto*Mat (Martin Mareček)
Andaluský pes (Luis Buñuel)
Český sen (Vít Klusák, Filip Remunda)
Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio)
Krev zvířat (Georges Franju)
Manželské etudy (Helena Třeštíková)
Maturita v listopadu (Jiří Krejčík)
Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství (Karel Vachek)
Obyčejný fašismus (Michail Romm)
Pařížský máj (Chris Marker)
Power of Nightmares (Adam Curtis)
Doporučené knihy
Guy Gauthier: Dokumentární film, jiná kinematografie
Karel Vachek: Teorie Hmoty
Časová dotace: 90 min
Obecný úvod
Nic jako čistý dokumentární film – ve smyslu naprosto nezaujatého pozorování či natáčení
neovlivněné reality – neexistuje.
I kdybychom vzali záběr z průmyslové kamery jako základní stavební jednotku díla,
nejedná se o nezávislý objektivní pohled, protože průmyslová kamera je instalována s určitým
záměrem. Průmyslová kamera zabírá obvykle velké celky schodišť, vchodů, obchodů a podobně –
detaily vynechává. Kdybychom například zabírali takovou kamerou třídu žáků z pohledu učitele,
vypadala by třída daleko soustředěněji, než kdybychom udělali stejný celkový záběr ze zadních
lavic směrem k učiteli, kde by se objevily blikající mobilní telefony žáků.
Dokumentární film samozřejmě využívá i střih, který je významně ovlivněn úhlem pohledu
autora, potažmo střihače. Záleží na tom, kolik prostoru se dá kterému pohledu: zůstanemeli u našeho příkladu, tak pokud při výsledném střihu fiktivního filmu o škole vyhodíme záběr
z pohledu učitele, zbudou pouze záběry pořízené ze zadních lavic – a naopak.
I v tomto případě se vkrádá ještě další podstatný moment ovlivňující výslednou podobu
filmu, kterým je vědomí samotných žáků, že ve třídě je kamera – budou se chovat slušněji? Nebo
naopak hůř?
To jsou v nástinu tři základní věci, které ovlivňují snímanou realitu a výslednou podobu
filmu. Nejsou ale vždy na škodu, naopak jejich existence umožňuje rozvinout širokou škálu
možností, jakou dokumentární film disponuje, která z něj dělá skutečný tvůrčí a intelektuální
proces a která mu umožňuje být specifickým druhem umění, tedy i interpretací reality.
Dalo by se shrnout, že veškeré žánry dokumentárního filmu lze posadit na pomyslnou osu
zainteresovanosti štábu nebo režiséra v situacích od téměř absolutního minima po dokument,
který situace sám vytváří. Příkladem takového filmu je Český sen, kdy tvůrci vytvoří falešný
supermarket, do kterého přijde s úmyslem nakoupit několik tisíc lidí. Vzniklá situace je
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Smysl lekce: Kurz je zaměřen na tvorbu hraných snímků. Nicméně zavedené výrobní fáze
se do značné míry překrývají s principy tvorby dokumentárního filmu. Od hraného filmu
se však film dokumentární odlišuje specifickým pohledem na způsoby využití filmového
média a zpracováním vytčené filmové látky. Studenti se seznámí s těmito specifiky
dokumentárního filmu tak, aby se mohli k této tvůrčí oblasti ve svých příbězích přiklonit
a inspirativním způsobem využít tyto postupy pro svou práci.

9

narafičená tvůrci, ale víceméně přirozená je reakce lidí na zjištění, že supermarket neprodává
kuřata ani televize, protože je pouze plachtou.
Míra zainteresovanosti režiséra se dá pozorovat i v oblasti střihu – režisér může použít
archivní záběry pořizované v naprosto jiných situacích a poskládat je tak, aby vyhovovaly jeho
interpretaci událostí, popřípadě je může doplnit komentářem. Takovýchto postupů využívají
například dokumentaristé Adam Curtis či Godfrey Reggio, z českých snímků můžeme zmínit
Obyčejný fašismus od Michala Roma.
Nakonec dokumentární film může realitu změnit, a stává se tak často významným
politickým nástrojem (propagátorka nacistického Německa Leni Riefenstahlová) nebo nástrojem
občanského aktivismu (Auto*Mat Martina Marečka). Dokumentární film obecně, a v současné
době i český dokument, má významné místo v občanské společnosti: plní podobnou funkci jako
divadla v osmdesátých letech – jak řekl filosof Václav Bělohradský.

10

Analyzovat film a vymyslet scénář
Tolik tedy k teoretickému úvodu. Nyní se zaměříme na konkrétní metody filmové řeči,
zkusíme film analyzovat.
První, čeho si při analýze dokumentu nebo jeho vymýšlení musíme všimnout, je téma. Jeli téma banální, nestojí za jakoukoli námahu. Dokument (stejně jako jiná umění) musí vnášet do
soudobého diskursu něco nového, něco, co vykolejí naše zaběhnuté představy o tom, jak svět
funguje. Francii například natolik šokoval film o podmínkách na pařížských jatkách, že klesla
spotřeba masa – film přinesl divákovi něco, co si nemyslel nebo neviděl. Opačným případem
je většina pořadů na ČT2, kde se mluví pouze o Hitlerovi a přírodě, přičemž o ničem z toho se
tam nic nového podstatného nedozvíte (informace o tom, kolik přesně tanků typu Panther se
účastnilo bitvy v Ardenách, nikoho nepřinutí, aby změnil svůj pohled na válku).
V této fázi se tvorba nebo kritika ocitá mimo pole filmu, v oblasti společenských věd –
historie, sociologie, filosofie, politologie, ekonomie atd. – z toho vyplývá, že chce-li někdo
něco natáčet, musí být seznámen s problematikou těchto oborů, nebo alespoň vědět, kde
jsou v rovině obecného veřejného mínění mezery, které by bylo dobré zaplnit. Zde lze uvést
opět příklad filmu Český sen, jehož tvůrci nemuseli přečíst celou knihovnu teorií o konzumní
společnosti, aby zmíněný film natočili, stačilo jim vědět, že reklama lidi manipuluje, že toto
téma není dostatečně diskutováno a že společnost je vůči němu lhostejná, a nechává se tedy
manipulovat (pak už jen ten dobrý nápad!).
Posoudí-li se téma jako nepodstatné, ať už proto, že nehovoří o společensky
podstatných problémech, nebo proto, že o nich hovoří takovým způsobem, že veřejnou debatu
nikam neposouvá, musí se nemilosrdně zavrhnout celé filmové dílo.
Neznamená to ovšem, že film musí být rovnou o politice, aby se zasáhlo důležité téma.
Může být o jedné rodině – tak jako u Heleny Třeštíkové v Manželských etudách, kde se na
mikropříbězích několika rodin odráží historie celého státu a společnosti. Může to být také
dokument o jedné střední škole, jako film Maturita v listopadu od Jiřího Krejčíka, kdy tato
škola zastupuje všechny střední školy, ne-li dokonce celý systém nesvobodné společnosti.
Filmové postavy, situace, příběhy divák podrobuje zobecnění – nesou tedy obecný význam.
Jestliže máme podstatné téma a máme i příběh, situaci, člověka, na kterém by se dalo
dobře demonstrovat, potřebujeme ještě jednu věc, kterou je drama.
Tak jako jiný film, je i dokumentární film drama. Drama znamená určitý rozpor, protiklad,
který nemá snadné řešení, nebo je palčivý a obtížně překonatelný. Nejsilnějším dramatem je
morální drama – v hraném filmu jsou to obtížné situace, do kterých je hlavní hrdina posazen
a jejichž řešení by bylo pro diváka dosti komplikované – pak vzniká očekávání a napětí.
V dokumentárním filmu je to podobné: rozpory mezi romskou komunitou a majoritou,
doprava vs. ekologie, generační rozpory, bohatí vs. chudí, náboženství vs. věda. Pokud tyto
problémy nejde jednoznačně rozsoudit, pak je to skutečné drama, ovšem drama vznikne i ve
chvíli, kdy pravda je jednoznačně na jedné ze stran, ale mocensky silnější strana si prosadí
svou nepravdu. V tomto druhém případě, je důležité ukázat na možnost změny: kdo by se
měl chovat jinak, co by se mělo změnit, aby k nespravedlnostem nedocházelo – jinak točíme
o něčem, co se nedá změnit, točíme tedy tragédii, která nikomu nepomůže (byť i to je možné,

Fáze natáčení
Vše se odvíjí od vztahu k natáčenému objektu (nejčastěji se jedná o člověka). Není rozdíl
mezi tím, jestli jde o krátkou anketu do širšího kontextu filmu nebo o několikadenní natáčení
portrétovaného, vždy se ale musí dodržet několik pravidel.
Když kohokoli natáčíme, vytrháváme ho z jeho přirozeného světa – z toho důvodu
musíme udělat maximum proto, aby jeho vystupování působilo přirozeně a autenticky. Žádný
člověk neřekne to, co si myslí režisér, vždy řekne pouze to, co si myslí on sám, a to je nejlepší,
proto se o něj zajímáme (jinak se režisér zajímá pouze o sebe a to nezajímá zas nikoho v kině).
Režisér musí proto svými dotazy rozvíjet myšlení zpovídané postavy, vytvořit takovou atmosféru
rozhovoru, aby se dotyčný cítil uvolněně, aby zpovídaný člověk cítil k režisérovi důvěru,
komunikoval hlavně s ním a nebyl ničím rušen. Z toho vyplývá veškerý další postup.
Nejprve však jedna poznámka k otvírání postav. Rozvíjet myšlení určité osoby musí
režisér i v případě, že se jedná o nepoctivce, protože i když dokument může využít ostré
investigativní konfrontace, často se postavy v nevinné konverzaci téměř na okraji tématu
usvědčí daleko více, než v přímých argumentačních střetech. Tohoto postupu využila například
Zuzana Piussi ve svém filmu Nemoc třetí moci o naprosto zoufalém stavu slovenské justice.
Na začátku filmu mluví režisérka s nejtemnější postavou, vládcem, či kmotrem slovenského
soudnictví. Na rozhovor měla patrně několik minut a problém je natolik komplexní a složitý, že
na hloubkový rozhovor není čas (viz Ivo Rittig u Martina Veselovského v DVTV) a zpovídaný
by jej patrně po chvíli stejně přerušil z jiných než časových důvodů. Co Piussi udělá? Ptá se
hláskem nevinné školačky na to, o čem by měl být film o slovenské justici, že by ráda nějaký
udělala, ale neví, co by mělo být hlavním tématem nebo problémem. Kromě toho, že vytvoří zcela
absurdní a humornou situaci, kterou je radost sledovat, odhaluje se zpovídaný jako osoba.
Způsob, jakým dotyčný odpovídá, svědčí o jeho vychování a kulturnosti, prohlubuje divákovo
vnímání postavy, dochází tedy k expozici. Pracovat s širšími kontexty a psychologickými profily
postav je nástrojem dokumentu, naproti tomu televiznímu zpravodajství se snaží vést spor co
nejméně na osobní rovině, takže s psychologií a celkovým myšlením postav se snaží nepracovat.
Technik, jak zacházet s postavou, je nekonečně mnoho – každý režisér s každou postavou
musí vynalézt trochu jiný způsob, ale snaha postavu otevřít a rozmluvit by měla být základním
východiskem každé vznikající situace. Někdy například i rozumně cílená konfrontace může
pomoci k tomu, aby se zpovídaný dostal do patřičného pohybu a otevřenosti. Režisér tedy musí
mít určitou míru empatie a citu pro situace, aby věděl, jak se má ke komu kdy chovat.
Ať zvolíme jakoukoli metodu rozhovoru, je to vždy o důvěře. I ten, kdo s námi nechce moc
mluvit, musí vidět, že přijdeme včas, umíme se představit, štáb (zvukař, kameraman, režisér)
působí profesionálním dojmem, působí tedy klidně a vyrovnaně, umí ovládat techniku a rychle se
dohodnout (režisér má poslední slovo!).
Režisér zvolí citlivé prostředí, ve kterém je možné dané téma v klidu projednat a které
se nějak významově vztahuje k tématu – třeba tím, že v diskuzi o fabrice je vidět fabrika,
nebo nějak kontrapunkticky, například tak, že si s investigativním novinářem režisér vleze na
matějské pouti do autodromu a baví se o politickém prostředí a kmotrech (samozřejmě, že daný
novinář musí mít smysl pro humor a na danou hru přistoupit).
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nicméně musíme o tomto významu tragédie vědět – smyslem není v kině bezmocně plakat).
Další složkou, kterou by film měl mít, je cirkus. Film vznikl částečně z cirkusu, pojízdné
kinematografy na počátku minulého století připomínaly cirkus, případně k němu byly přidruženy.
Na natáčení lidé od filmařů očekávají trochu povyražení a legrace a film miloval i Ejzenštejn,
který zavedl pojem „atrakce“ (attraction). Nebudeme přesně zkoumat, jak to definoval on, nám
postačí, že jde o něco, na co se dobře dívá, na co nás baví se koukat, byť by tam nebylo téma
nebo jakýkoli příběh. Luis Buñuel ve filmu Andaluský pes (1928) rozřízne žiletkou oko velké přes
celé plátno – diváci omdlívají hrůzou. Na Marlona Branda ve filmu Kmotr se nelze vynadívat –
má chraplavý hlas a divně zkroucenou pusu, ve filmu Apokalypsa vidíme válku jako nádhernou
podívanou. Fellini také miloval cirkus, v jeho filmech se často vyskytuje a motivů cirkusu často
využívá. Postavy musí být zajímavé, případně situace, do nichž se dostanou, jsou zajímavé
(exhumace, cesta na Mars).
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Aby režisér budil důvěru, musí znát dobře téma filmu (samozřejmě i proto aby se
nenechal opít rohlíkem – příprava zabírá vždycky mnohonásobně víc času než samotné
natáčení!).
S otázkou důvěry se dostáváme i k etice filmování. Zpovídaného musíme pravdivě
informovat o tématu filmu, když chceme, aby nám věnoval svůj čas – to je normální slušné
vychování a i režisér se tím učí důvěřovat člověku, kterého natáčí. Samozřejmě i zde jsou
výjimky – jako v případě Zuzany Piussi a jejího filmu o slovenské justici – ale s tím opravdu šetřit!
Nejde lidi soudit příliš brzy, musíme si být jisti, že jde o člověka prokazatelně
nedůvěryhodného a špatného, abychom ho oklamali – třeba i on je nějak klamán, ať už někým
konkrétně, nebo dobou, ideologií, tím, co se mu hrozného stalo. Zvlášť ve výsledném střihu
musíme vážit všechny tyto okolnosti. Protože je jednoduché udělat z kohokoli „svini“, musí
být vyznění poctivě doloženo, jinak film ztrácí hloubku a divák to stejně nakonec pozná, když
dokument zjednodušuje, přestane mu důvěřovat, a film se dostává na úroveň pomluvy.
Jedná se o eticky velmi náročnou práci, režisér musí pořád hlídat sebe, jestli někomu
nekřivdí, nepodléhá nesprávnému výkladu situace buď ze sympatií k určitým postavám, nebo
vzhledem k vlastnímu ideologickému přesvědčení.
Několik praktických rad
Na každém natáčení vždy natočme několik (podle situace) detailů a jeden velký celek.
Točíme-li demonstraci, všimněme si jednoho transparentu, jednoho obličeje, psa, jak hlídá
kočárek s dítětem. Na druhé straně je dobré si vlézt třeba do vedlejšího paneláku a udělat
záběr na průvod ze sedmého patra (velký celek). Mělo by se vystřídat vždy více šířek objektivů
(velikostí záběru), dosáhne se tak většího „filmového dojmu“. Ve střižně též nejdou v drtivé
většině případů stříhat na sebe stejné velikosti záběrů, protože způsobí tzv. jump cut (záběr
nepříjemně poskočí, podobně jako v animovaném filmu).
Pozor na světlo! Když je postává ve stínu a svítí plné slunce, často se stává, že pozadí
je nepříjemně přesvětlené a obličej postavy se ztrácí ve tmě. Točíme-li v místnosti, postává by
měla sedět naproti oknu, aby neměla tmavé oči a přesvětlené pozadí.
Drobná poznámka k technice: Pro začátek je dobré nepřeceňovat tuto otázku, zejména
v případě kamery. Kamera za 5 000 Kč točí velmi dostatečně, nezáleží tolik na rozlišení, jako
na optice. Je třeba sledovat, jaký má kamera nejširší možný úhel záběru (alespoň ekvivalentně
k objektivu 50 k normálnímu 35mm fotoaparátu) – pro dokument je daleko podstatnější tato
šířka než možnost přiblížení, které používáme v maximální délce velmi zřídka, a u malých levných
kamer není problém vysokého zoomu dosáhnout. S tím už je možné začít točit i přijímačkový film
na katedru dokumentu. Problém ale bývá se zvukem v hlučnějších prostředích, je proto dobré
koupit si diktafon, který vhodně umístíme. Za 6000 Kč už se dají sehnat téměř profesionální –
ale není to nezbytné, jistě bude stačit i levnější. Zkrátka místo kamery za deset tisíc je lepší
koupit si levnější kameru a dobrý diktafon. Zvuk lze pak nahrávat pohodlně i bez kamery
a použít ho pod natočené obrazy.
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REŽIE 1
Od literárního scénáře po technický scénář

První, na co se musí režisér soustředit před samotným natáčením, je způsob, jakým
přistoupí k literárnímu scénáři, a jak z něho společně s kameramanem vypracuje technický
scénář. Technický scénář totiž vytváří především režisér s kameramanem a obsahuje konkrétní
popisy toho, jak a co se bude točit. Stejně jako v literárním scénáři, jsou i v technickém
scénáři uvedeny popisy scén a dialogy – s tím rozdílem, že jednotlivé scény/obrazy, jsou zde
již rozpracovány do konkrétních záběrů. Zároveň je zde uvedeno i to, jakým způsobem hodlá
režisér s kameramanem těchto záběrů docílit. To znamená, že je v technickém scénáři popsán
přesný pohyb kamery a jaká kamerová, pohybová či osvětlovací technika bude pro konkrétní
scénu použita.
Dříve, než se budete moci pustit do psaní technického scénáře, je třeba si definovat
několik klíčových pojmů, které jsou nedílnou součástí technického scénáře a které by měl znát
nejen kameraman a režisér, ale každý, kdo se chce filmovému řemeslu věnovat.

••
••
••
••
••
••
••

Základní druhy záběrů
VC – velký celek (záběr zaměřený na to, aby se ukázalo prostředí či krajina, kde se naši
hrdinové nacházejí)
C – celek (záběr na celou postavu či postavy, které lze dobře rozeznat)
AP – americký plán (postává od kolen nahoru)
PC – polocelek (postává od pasu nahoru)
PD – polodetail (postává od prsou nahoru)
D – detail (celý obličej)
VD – velký detail (jednotlivé části obličeje)

••
••
••
••
••

Základní pohyby kamery
jízda – kamera se pohybuje na vozíku po kolejích či na kolečkách
nájezd – kamera na kolejích či kolečkách najíždí na postavu či objekt
steadicam – stabilizovaná kamera, kterou má na sobě připevněnou kameraman
rameno/jeřáb – menší nebo větší pohyblivé rameno, které pomalu sjíždí dolů nebo vyjíždí
nahoru. Samotné rameno či jeřáb mohou být spojeny s jízdou
ruční kamera – běh, roztřesená kamera, používá se např. v hororech
letecký záběr – záběry z letadla či vrtulníku
švenk – rychlé otočení kamerou na stativu, většinou o 180 stupňů
zoom (transfokace) – změna ohniskové vzdálenosti objektu pomocí objektivu
přeostření – přeostření z jednoho objektu na druhý, z prvního plánu na druhý, či naopak

••
••
••
••
••

Základní úhly snímání
ptačí perspektiva – záběr z výšky dolů, extrémní nadhled
žabí perspektiva – záběr od země nahoru, extrémní podhled
nadhled – kamera je výš než snímaný objekt
podhled – kamera je níž než snímaný objekt
POV (point of view) – kamera se dívá pohledem určité osoby

••
••
••
••

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Smysl lekce: Studenti by se měli seznámit s pravidly převádění literárního scénáře
do podoby scénáře technického. Tento bod je prvním krokem k vizualizaci filmového
příběhu na základě literárního textu popisujícího dějovou linku a postavy, které studenti
zpracovali v předchozích lekcích. V této chvíli by se měla v kolektivu profilovat osobnost
kameramana a režiséra.
Doporučené studijní materiály: ukázky z technických scénářů ve srovnání
s předobrazy literárních scénářů
Časová dotace: 90 min
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••
••

OSS (over the shoulder shot) – záběr přes rameno, který se užívá převážně při dialozích
nakloněná perspektiva – kamera je nakloněna, obraz je šikmý

Pravidlo osy
Při komponování každé scény nám vzniká na place pomyslná osa, kterou je třeba vzít na
vědomí, abychom dodrželi logiku pohybu herců a divák se dobře ve scéně orientoval. Příklad:
při rozhovoru dvou postav mezi nimi vzniká osa. Jeden herec je napravo, druhý vlevo. Osu,
která mezi nimi vzniká, byste neměli s kamerou překročit, protože potom by vám jeden herec
mohl koukat zprava doleva a po střihu ten druhý také, což by nedávalo smysl a diváka by to
dezorientovalo. Dobrým příkladem toho je rozestavení kamer při fotbalových přenosech. Kamery
jsou zde totiž rozmístěny jen po jedné straně stadionu a vy dobře víte, že jeden tým má branku
vpravo a druhý vlevo. Významová osa také vzniká ve chvíli, kdy postává jde nějakým směrem.
V takovém případě je pro vás osou směr chůze.

REŽIE 2
Jak si vytvořit vlastní styl

Smysl lekce: Studenti by měli udělat další krok ve vizuálním uchopení svého díla. Měli
by se postupně seznamovat s cestami, které filmařům propůjčují výrazný a specifický
rukopis při jejich tvůrčí práci.
Doporučené studijní materiály: Alfred Hitchcock; FrançoisTruffaut: Rozhovory
Hitchcock – Truffaut
Časová dotace: 90 min
„Nejsou dobré nebo špatné filmy, jenom dobří nebo špatní režiséři.“
François Truffaut
Jak si ve filmové režii vytvořit vlastní styl? A je vůbec něco takového jako styl důležité?
Když si budeme chtít na tyto otázky odpovědět, dostaneme se dřív nebo později k auteurské
teorii, kterou v 50. letech minulého století definovali ve Francii filmoví kritici a režiséři jako
byli Francois Truffaut či Jean-Luc Godard. Podle této teorie je hlavním autorem celého filmu
režisér, který organizuje ostatní složky a na něm závisí, jestli bude výsledný film dobrý, či
špatný. Nebudeme se zde zabývat tím, jestli je tato teorie platná či ne, natáčení filmu je tak
nebo tak kolektivní proces, ale zamyslíme se nad tím, jak přistupovat k filmové režii. Auteurská
teorie mimo jiné vyzdvihuje několik režisérů, jako jsou Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Akiro
Kurosawa či Jean Renoir, právě kvůli jejich specifickému stylu. Jiné autory naopak haní, protože
styl naprosto postrádají, a nazývá je inscenátory, protože inscenují scénář bez nápadu, jako na
divadle. Dobrý režisér a „auteur“ je podle auteurské teorie ten, kdo má specifický vizuální styl
a ve svých filmech se zabývá specifickými tématy. Umět si vybírat podobná témata a hrdiny, to je
vcelku snadné, ale jak je to s tím specifickým vizuálním stylem?
Na začátek je dobré vybrat si omezený počet velikostí záběrů a úhlů kamery, které
budete ve filmu používat, protože když se budete snažit využít všech filmových postupů, nikdy
svůj styl nenajdete. Koukejte na filmy, definujte si, proč se vám ty které záběry líbí, v jakém
kontextu jsou použité, a poté je zkuste napodobit ve svém filmu. Rozhodně nemá smysl bát
se, že budete někoho kopírovat, protože to dělá každý, a ti nejlepší tvůrci dokonce schválně.
Nezapomeňte, že filmové umění je již přes sto let staré a v jeho historii od sebe tvůrci vždy
opisovali, napodobovali se – zkrátka po sobě pomrkávali, a dávali si tak najevo i vzájemnou
úctu. Jak si lépe začít vytvářet vlastní styl než tak, že napodobíte to, co vám přijde krásné
a funguje u ostatních tvůrců? Zkuste napodobit celou scénu:
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youtu.be/3Sr-vxVaY_M
youtu.be/iiXtFyZqvQQ
Nechte se inspirovat náladou určité scény a zkuste ji napodobit:
youtu.be/5FJaoRLpf7M
youtu.be/elQ1SSyTjk4
Nebo se vám třeba jenom líbí, že je uprostřed filmu z ničeho nic několikaminutová
taneční scéna, a tak dáte do svého filmu také taneční scénu:
youtu.be/u1MKUJN7vUk
youtu.be/3VKK2mskvtg

Quentin Tarantino si propůjčuje do svých filmů náměty, postavy, hudbu, věci i záběry
z jiných filmů a umně je využívá pro svůj styl. Při vytváření vlastního stylu se nemusíte nechat
inspirovat jen filmovými odkazy, ale veškerou popkulturou doby, ve které jste vyrůstali. Martin
Scorsese ve svých filmech používá hudbu 50. let, která jej v dětství ovlivnila a která je pro
jeho tvorbu příznačná, Quentin Tarantino si zase libuje v 70. letech a postavy z filmů Wese
Andersona jsou inspirovány postávámi z knih J. D. Salingera a z komiksu Peanuts. Zkrátka
a dobře, ze všeho, co máte rádi a co vás fascinuje v různých oblastech umění, můžete vytvořit
svůj vlastní styl.
Další věcí, která je pro vytvoření stylu důležitá, jsou autorské trademarky. Jsou to jakési
tvůrčí podpisy, které jsou pro daného režiséra specifické. U Wese Andersona je to například
značné využívaní středoosových záběrů, u Quentina Tarantina záběr z kufru auta, u Alfreda
Hitchcocka blonďatá hlavní hrdinka.
Klíčové pojmy:
Auteurská teorie – Teorie, kterou definovali v 50. letech minulého století ve Francii
filmoví kritici a režiséři Francois Truffaut a Jean-Luc Godard. Podle této teorie je autorem
celého filmu režisér.
Autorský trademark – Autorská značka, záběr či scéna, kterou režisér často opakuje ve
svých filmech a je pro něho a pro jeho styl typická.
Popkultura – Populární kultura. Vše, co je součástí hlavního proudu (mainstreamu) a dotváří
celkový obraz naší kultury.

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Inspirovat se jednoduše můžete naprosto čímkoliv.
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KAMERA 1
Úvod do kameramanské praxe

Smysl lekce: Studenti by se měli během tohoto semináře seznámit se základními
technickými pojmy a aspekty kameramanské práce.
Časová dotace: 90 min
„Špatný člověk nemůže namalovati dobrého obrazu.“
Václav Špála
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Kameraman, v doslovném překladu tedy muž s kamerou, je jednou z nejdůležitějších
postav samotného natáčení. Jak by přece mohl vzniknout film, kdyby herci ztvárněnou scénu
nenatočila kamera? A kameru pochopitelně musí někdo ovládat, což je přesně role kameramana.
Ale jeho role je daleko důležitější než pouhé stisknutí spouště kamery. V našem semináři se
pokusíme objasnit, co přesně tato profese obnáší a jaké vyjadřovací prostředky kameraman
používá.
Jak se praví v bibli – „Na počátku bylo slovo“. Stejně tak práce kameramana začíná
u slova, slova psaného v literárním scénáři přesně popisujícím příběh, který by se měl odehrát
před očima diváku v kině. Na kameramanovi je, aby tento příběh v podobě slov převedl do
podoby vizuální – tedy musí pochopit přesně téma scénáře a záměr režiséra, aby jím vytvořený
obraz plně podpořil danou látku. Kameramanská práce začíná dávno před samotným natáčením,
kameraman si musí vytvořit vlastní vizuální představu, na jejímž základě volí vhodný postup
snímání. Tato často podceňovaná fáze je pro úspěch jakéhokoli filmu klíčová. Bez přesné
představy o výsledné podobě díla nemůže vzniknout nic dobrého! Jakmile si vytvoříme
vlastní představu o podobě filmu, můžeme se zabývat jednotlivými vyjadřovacími prostředky
a technickými náležitostmi, které jsou nedílnou součástí kamery a kameramanské práce.
Jedním ze základních úkolů muže za kamerou je vytvořit věrohodné prostředí a světelnou
atmosféru, která konvenuje příběhu (veselá letní komedie z venkova si povětšinou žádá jiné
světelné řešení než temný horor z prostředí městského ghetta). Vzhledem k tomu, že práce
se světlem je velice složitá – jak technicky, tak kreativně, budeme se jí věnovat v samostatné
kapitole.
Kompozice patří mezi další základní vyjadřovací prostředky kameramana. Kompozici
definujeme jako záměrné rozložení a sepětí zobrazených tvarů, jasů a barevností do plochy
rámu obrazu. Oproti fotografii při komponování pohyblivého obrazu najdeme několik diferencí.
Jedním ze základních a samozřejmých rozdílů (přesto se s ním překvapivě řada začátečníků
velmi potýká) je neměnnost poměru stran rámu obrazu. Ve fotografii si můžeme poměr stran
upravit, tak aby konvenoval předmětu snímání a našemu záměru (často vidíme např. portréty
ve čtvercovém rámu či kompozice na výšku), a rušivé objekty jednoduše „ořízneme“. Ve filmu
pracujeme s přesně definovaným formátem – nejběžnější poměr stran je 16:9 pro video a 1:1.85
či 1:2.39 pro film). V tomto je tedy komponování pro film náročnější – musíme přesně zvolit
prostředí, do kterého umístíme scénu, abychom se snáze vyhnuli rušivým prvkům. Dále se ve
filmu uplatňuje častěji dynamická, nevyvážená kompozice do tzv. zlatého řezu. Řazením záběrů
za sebe se tyto dynamické kompozice vyvažují a na diváka působí přirozeně.
Zjednodušeně řečeno, filmový obraz je projekce série statických fotografických obrazů
rychlostí 24 snímků za sekundu. Při této frekvenci lidské oko již nevnímá jednotlivé obrazy,
ale vnímá je jako jeden souvislý pohyblivý obraz. Pohyb je tedy základem filmu. A tento pohyb
nemusíme omezit jen na herce přecházející dekorací (pohyb vnitrozáběrový), ale pochopitelně
je možné pohybovat i kamerou. Přestože kameru často umisťujeme na pevný stativ, cílem není
naprostá nehybnost kamery, ale omezení chvění a třasu, které může divák vnímat jako rušivé.
Naopak, pohyb kamery je naprosto v pořádku a často velmi žádoucí. Švenkem (vertikální či
horizontální pohyb kamery umístěné na stativu) můžeme přirozeněji sledovat herce či dorovnat
kompozici během záběru. Tyto pohyby působí na diváka zcela přirozeně, neboť mu dodávají
iluzi, že on sám je rozhlížejícím se okem kamery umístěné doprostřed scény. Samozřejmě švenk

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

je pouze jedna ze základních možností pohybu kamery, v profesionální praxi se pohybů kamery
z různých důvodů využívá celá řada – např. jízda, zdvih kamery, jeřáb, steadicam a další
v různých kombinacích. Fantazii se meze nekladou, jediným omezením jsou současné technické
možnosti gripové techniky. Jako u všech výrazových prostředků je však třeba dbát na to, aby
daný pohyb vyhovoval příběhu. Samoúčelné pohyby kamery dokáží spolehlivě změnit jakoukoli
dramatickou látku v kameramanskou exhibici technických pohybových prostředků a výsledný
film bude spíše připomínat reklamu na jogurt.
Okem kamery je objektiv. Není v našich možnostech probrat všechny vlastnosti moderní
filmové optiky, přesto se pozastavíme u základních možností kreativního použití různých
objektivů, jednoho ze základních vyjadřovacích prostředků kameramana. Jedná se sice
o „techničtější“ téma, ale technické záležitosti jsou nedílnou součástí kameramanské práce.
Jedním ze základních parametrů je ohnisková vzdálenost. Ohnisková vzdálenost nám udává,
pod jakým zorným úhlem naše „oko kamery“ scénu pozoruje. V praxi je definován tzv. základní
objektiv – objektiv, jehož zorný úhel (zorný úhel objektivu závisí i na použité kameře) zhruba
odpovídá zornému úhlu běžného lidského vidění. Pro kinofilmový fotoaparát je tato ohnisková
vzdálenost stanovena na 50 mm, filmová kamera „vidí“ jako člověk s objektivem 35mm. Pokud
scénu snímáme tímto objektivem, perspektivní účin takto nasnímaného obrazu bude zhruba
odpovídat naší běžné zkušenosti. V praxi však používáme i objektivy s jinou ohniskovou
vzdáleností. Většina kameramanů celkové záběry krajiny snímá širokoúhlými objektivy (s kratší
ohniskovou vzdáleností než je základní) kvůli lepšímu zobrazení hloubky prostoru, a naopak při
snímání detailů dává přednost dlouhoohniskovým objektivům (často nesprávně teleobjektiv),
které lehce „potlačují prostor“ za hercem, a divák se tak může lépe soustředit na jeho výraz.
Je však nutno říci, že toto pravidlo (ostatně jako většinu pravidel ve filmu) je třeba brát
s rezervou. Najdeme spoustu vynikajících filmů, kde detaily byly natočeny širokoúhlými objektivy
(např. režiséři Jean Pierre Jeunet, Terry Gilliam), či filmy, které byly natočeny pouze jedním
objektivem (Robert Bresson).
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Ukázky vlivu ohniskové délky na perspektivu

24 mm (KINOFILM), širokoúhlý objektiv

50 mm (KINOFILM), základní objektiv

135 mm (KINOFILM), dlouhoohniskový objektiv
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Základní pojmy: kompozice, zlatý řez, pohyb kamery, švenk, ohnisková vzdálenost,
hloubka ostrosti

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Dalším parametrem objektivu, který patří ke kreativním nástrojům kameramana, je
hloubka ostrosti. Snímací objektiv zobrazí ostře nejen předměty ležící v zaostřené vzdálenosti,
ale i v její bezprostřední blízkosti (např. zaostříme objektiv na oči herce a vidíme ostře i jeho
uši a nos). Tato vlastnost je dána fyzikální konstrukcí objektivu a velikost hloubky ostrosti
můžeme ovlivnit vhodným nastavením clonového čísla na objímce objektivu. Platí pravidlo – čím
menší clonové číslo, tím menší hloubka ostrosti a naopak. Obecně se dá říci, že menší hloubka
ostrosti divákovi umožňuje lépe se soustředit na předmět záběru – naopak proostřenější obraz
zvýrazňuje prostředí scény. V historii najdeme celou řadu i protichůdných přístupů k hloubce
ostrosti (od snahy o naprosté prostření scény, např. ve filmu Občan Kane, až po snahu o velmi
mělkou hloubku ostrosti v současných hudebních klipech). Proto neexistují, bohužel či bohudík,
jakákoli dogmatická pravidla a každý kameraman s hloubkou ostrosti pracuje po svém. Existuje
však jedno doporučení, které bych zmínil. V záběrech typu pohled/protipohled je vhodné snažit
se udržet podobnou hloubku ostrosti (tedy podobné clonové číslo). Opačný přístup může
působit záměrně (a divák se ptá: „Proč je pozadí za jednou postavou ostré a za druhou ne? Co
se nám tím tvůrci snaží říct?“) či jako technická chyba.
Práce kameramana vlastně stojí na pomezí řemesla a umění. Jak je zřejmě cítit i z tak
krátkého výčtu jednotlivých výrazových prostředků, které více do hloubky rozebereme na
semináři, jedná se o značně technickou profesi. Řada kameramanů by po celodenním krčení
se u hledáčku kamery nebo chození s kamerou ruční přísahala, že neexistuje profese fyzicky
náročnější. Přesto toto povolání přináší nezměrnou míru kreativity a uspokojení. Naším cílem
není přesně splnit všechna technická pravidla a vytvořit stoprocentně krásný obraz. Naším
cílem je vytvořit obraz vlastní, převyprávět příběh scénáře pomocí pohyblivých obrázků
a vtisknout filmové fotografii vlastní názor. Vizualizace scénáře, hledání rozličných úhlů kamery,
experimentování se světlem – to vše má určitou magii, které člověk rychle propadne. Vždyť co
může být krásnějšího než zhmotnění naší fantazie v realitě stříbrného plátna? A jak se říká,
fantazii se meze nekladou…
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KAMERA 2
Expozice a práce se světlem

Smysl lekce: Cílem je nastínit základní možnosti svícení filmové scény.
Doporučená literatura:
Arri lighting handbook (volně ke stažení)
Painting with light, J. Alton
Motion picture and video lighting, Blain Brown
Základní pojmy: expozice, fotometrie, expozice, teplota chromatičnosti,
low-key, high-key, key light, fill light, backlight
Časová dotace: 90 min
„Snadno odpustíme dítěti, které se bojí tmy. Opravdovou životní tragédií však je,
když se lidé bojí světla.“ – Platón
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Světlo má zcela zásadní význam pro kinematografii. Světelný paprsek prochází
objektivem a na ploše filmového políčka vykresluje obraz, který pak můžeme se zalíbením
sledovat v kině. Funkce světla však není pouze technická, jak by se mohlo zdát. Práce se
světlem patří k základním kreativním nástrojům kameramana. Pomocí rozdílných přístupů ke
světlu je možné natočit tutéž scénu s naprosto rozdílným vyzněním.
Přesto, pokud chceme proniknout do tajů kameramanského umění, je nutno porozumět
i těm základním technickým aspektům práce se světlem. Dle definice je světlo elektromagnetické
vlnění viditelné lidským okem. Fyzikálními aspekty světelného záření se zabývá obor zvaný
fotometrie. Oproti radiometrii, zabývající se obecným zářením, spočívá hlavní rozdíl v tom, že
tato věda se zabývá pouze zářením ve spektru vlnových délek 390–790 nm a měrné jednotky
jsou přepočítány na spektrální účinnost lidského oka.
Kameramani velmi často potřebují znát intenzitu světla pro stanovení správné expozice.
Proto znalost základních fotometrických veličin je velmi podstatná. Není v možnostech těchto
skript tyto veličiny přesně definovat, přesto si je alespoň vyjmenujme. Jedná se především
o svítivost [cd – kandela], světelný tok [lm – lumen], osvětlení [lx – lux] a jas [cd/m2 –
kandela na metr čtvereční]. Expozice (neboli správně česky osvit) je množství světla, které
dopadne na plochu filmového políčka za určitý čas. Ve fotografickém světě ji ovlivňují dva
faktory – clonové číslo a osvitový čas. Tyto dva parametry jsou většinou přesně škálované
a vzájemně reciproční – tedy přivření clony objektivu o jedno clonové číslo a současně
prodloužení osvitového času na dvojnásobek bude mít za následek stejně světlou fotografii
(např. T4.0; 1/60 s > T5.6; 1/30 s). V kinematografii se povětšinou používá čas závěrky
odpovídající polovině snímací frekvence – při frekvenci 25 fps tedy 1/50 s. Ze zkušeností
z fotografie víme, že tento čas může mít za následek rozmazané fotky (zejména při použití
teleobjektivu), přesto filmový divák je na výslednou pohybovou neostrost uvyklý a vnímá ji zcela
přirozeně (zcela výjimečně se u velmi rychlých pohybů používá kratší čas závěrky). Expozici
tedy u filmové kamery upravujeme pouze clonou, případně použitím neutrálně šedých filtrů
umístěných před objektivem.
Samotná expozice je věda sama o sobě. K jejímu stanovení většinou používáme
řadu přístrojů měřících světlo dopadající či odražené (luxmetr, spotmetr) a podle výsledků
upravujeme naše světelné řešení. Existuje však správná expozice? Pokud se snažíme přenést
přesný obraz o jasové skutečnosti na filmové políčko, pak jistě ano. Většinou však tvoříme
obraz kreativní, zářivější či temnější, než je přesný odraz skutečnosti. Co se expozice v praxi
týče, neexistuje správné nastavení – vše záleží na našem tvůrčím záměru a vkusu, co se
filmového obrazu týče. Většinou se však snažíme vyhnout větší podexpozici, která vyvolá šum
v tmavých částech obrazu či větší přeexpozici, která bude mít za následek ztrátu informací ve
světlých partiích. Obecná rada zní, že by každý obraz měl obsahovat partie absolutně černé
a absolutně bílé (je jedno v jakých proporcích) – jedině tak je oko diváka schopné vnímat
správně tonalitu obrazu.

Dalším z parametrů světla důležitých pro naši praxi je jeho barva. Barvu světla fyzikálně
popisuje teplota chromatičnosti udávaná v kelvinech. Spektrální složení světla o dané teplotě
chromatičnosti odpovídá záření černého tělesa o stejné teplotě termodynamické, opět vyjádřené
v kelvinech. Všimněte si, že sluneční svit má zcela jinou barvu než světlo, které vydává běžná
žárovka. Naše oko povětšinou tento rozdíl není schopno vnímat a uvykne rozdílné barvě světla.
Filmová kamera však vidí barevný svět jinak a je ji třeba na danou barevnou teplotu nastavit,
jinak dojde k nepříjemným barevným posuvům. Proto se v minulosti barevné filmy vyráběly ve
dvou „verzích“ – pro světlo denní (film označovaný jako denní – D, daylight, kalibrovaný na
teplotu chromatičnosti 5500 K) a pro světlo žárovkové (T, tungsten, 3200 K), popřípadě se
používaly barevné konverzní filtry (modrý 80A, hnědooranžový 85B). Digitální kamery dneška
umožňují nastavit barevnou teplotu manuálně. Pokud požadujeme přirozené podání barev, je
vhodné nastavit odpovídající teplotu chromatičnosti. Pakliže je naším cílem barevná manipulace
(např. chladná atmosféra), je vhodnější nasnímat scénu s technicky správným nastavením
bar. teploty a pozdější úpravy nechat na postprodukčním zpracování, kde máme většinou více
kreativních možností. Důležitá rada – je dobré během snímání jedné scény neměnit nastavení
barevné teploty, ušetříme si pak spoustu času v postprodukci při korigování jednotlivých
záběrů.

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Speciálním světelným řešením je tzv. low-key, vyznačující se převahou tmavých partií
v obraze a tzv. high-key, tedy extrémně světlá tonalita obrazu. Pro tyto případy je nutné mít na
paměti, že nejde o stejný přístup jako v případě extrémní podexpozice či přeexpozice – stěžejní
roli zde má pečlivě zvolená práce s tonalitou obrazu. Pro tento způsob práce platí více než jindy
výše řečené o krajních tonálních hodnotách.
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Kreativní světlo dále můžeme rozlišit na tvrdé a měkké. Tento parametr označujeme jako
charakter světla. Zjednodušeně můžeme říci, že tvrdé světlo vytváří ostré stíny, zatímco měkké
světlo produkuje rozhraní stínů měkčí. Rozdíl je patrný z ilustrace:

Měkké světlo vyhlazuje vrásky a obecně působí lichotivějším dojmem. Naproti tomu
světlo tvrdé všechny nedokonalosti pleti zvýrazňuje. Používání pouze tvrdého světla je technika
sama o sobě a v minulosti našla uplatnění například ve filmech noir.
Obecně můžeme říci, že ostré stíny způsobuje bodový zdroj světla z větší vzdálenosti
(malá velikost zdroje relativně k objektu) a naopak. Měkké světlo získáme použitím větších
zdrojů (např. zářivkových Kino Flo lamp), rozptýlením tvrdého zdroje přes difuzní materiál
(používají se různé druhy difuzních folií – frost 1/1, ½, ¼ a jiné) či odrazem světla do
polystyrenové desky.
Ve filmové praxi často používáme světlo tvrdé a měkké zároveň. Pozadí interiéru
často svítíme tvrdým světlem, abychom pomocí stínů zvýraznili plastičnost dekorace a světlo
dopadající na obličej herců často změkčujeme, abychom vytvořili lichotivější portrét.
Klasickým přístupem ke svícení postav herců je tzv. tříbodový systém. Použité zdroje
světla v tomto systému dělíme na tři druhy – hlavní, doplňkové a protisvětlo. Hlavní světlo (key
light) je zpravidla nejsilnější zdroj, jenž je motivován přítomnou světelnou realitou (např. oknem
či stolní lampou). Většinou se snažíme dosáhnout plastičnosti a dojmu trojrozměrnosti portrétu
tím, že umístíme tento zdroj zpravidla mimo osu kamera-herec. Pokud se nám podaří vyhnout
se přímému světlu od kamery (působí plošně), vytvoříme na tváři rozhraní světla a stínu, což
vyvolává dojem prostorovosti. Doplňkové světlo (fill light) má funkci pouze technickou, pro
tento zdroj tedy neexistuje přirozená motivace. Většinou se jedná o násobně slabší zdroj velice
difuzního světla, které používáme ke zmenšení kontrastu mezi osvětlenou a stinnou částí tváře.
Stejně tak protisvětlo (backlight) patří mezi nemotivované zdroje. Používáme jej pro „oddělení“
postavy od pozadí scény a ke zvýšení dojmu prostorovosti. Přestože klasický tříbodový systém
našel uplatnění hlavně v éře černobílého filmu, používá se s lehkými obměnami dodnes.
V průběhu kariéry si většinou každý kameraman vytvoří svůj vlastní přístup ke svícení,
najde si svůj oblíbený lampový park a zformuje svůj výtvarný názor týkající se světelného
řešení scény. Samozřejmě každá látka si žádá specifický přístup ke světlu, a proto neexistuje
jasný návod s jednoduchým řešením. Přestože práce se světlem může zpočátku působit značně
technicky a náročně, jedná se o velice kreativní činnost, která má značný vliv na výslednou
atmosféru film
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ZVUK
Natáčení a postprodukce

Zvukový seminář je zde proto, aby studenti pochopili základy zvukové dramaturgie
a vyzkoušeli si v praxi práci s nahráváním zvuku přímo na místě natáčení. Z toho důvodu
se první část tohoto dvoudílného semináře koná v přírodě, aby si studenti uvědomili, jaké
okolnosti mohou překážet při nahrávání zvuku na místě natáčení. Druhá část semináře se věnuje
technické stránce zvukové postprodukce a produkčním procesům nutným při dokončování
audiovizuálního díla. Seminář tedy simuluje podmínky při vzniku zvukové složky: natáčení zvuku
v místě natáčení a následně jeho zpracování v rámci postprodukčního procesu.
Praktický seminář v přírodě: pedagog seznámí studenty s různými přístupy natáčení
zvuku přímo na místě. Přitom jsou představeny tři základní zvukové kategorie, s nimiž se bude
štáb v rámci zvukové postprodukce potkávat:

••
••
••

Mluvené slovo: kontaktní zvuk dialogů, postsynchrony, komentář, vnitřní monolog.
Hudba: diegetická – je součástí scény, slyšená postavami, je součástí prostředí;
nediegetická – akcentuje, podkresluje určitou pasáž filmu, je dodána filmovému
prostředí „z vnějšku“, postavy ji nevnímají.
Ruchy: přirozené – vznikají přímo při natáčení scény; postsynchronní – nahrané po
natáčení ve studiu; asynchronní – nahrané samostatně na místě natáčení; archivní –
vybrané z tzv. zvukové banky.

S výběrem nejvhodnější zvukové dramaturgie, tedy kombinací uvedených zvukových
kategorií, souvisí volba režiséra a zvukaře najít nejvhodnější řešení pro realizaci vlastního filmu.
Tyto volby se většinou uskutečňují už ve fázi realizace scénáře a jsou přípravou pro natáčení
filmu. Zvukař může na základě zvolených zvukových přístupů zjistit, jestli je vize režiséra
realizovatelná v daných akustických podmínkách. Rozlišujeme tři druhy prostředí, kde natáčení
může probíhat:

••
••
••

v reálu (byt, ateliér atd.)
v ateliéru (možnost vybudovat místnost na základě potřeb při nahrávání zvuku)
v exteriéru (příroda, město, vesnice atd.)

Vzorový příklad:
Chce-li režisér zaznamenat dialogy na chodníku vedle stavby pomocí mikrofonu, musí
mu zvukař oznámit, že kvalita nahraného zvuku a srozumitelnost dialogů bude vždy limitována
podmínkami prostředí. Nahrávání dialogu v interiéru by měla předcházet prohlídka prostoru
zvukařem a režisérem, kde za denního provozu zjistí úroveň hluku (doprava, stavba, šumy v pozadí
atd.) a spolu se rozhodnou, jestli je nahrávání dialogu v pokoji možné. Každá místnost má totiž
své akustické vlastnosti, které jsou těžko nahraditelné v postprodukčním procesu. Vhodné je pro
zvukaře nahrát „atmosféru“ místnosti – prázdnou místnost bez herců a filmového štábu, aby se
v postprodukci zvuku mohly opravit případné chyby v dialogu, prodloužit pauzy anebo nahradit
pauzy tam, kde se objeví rušivé elementy. V případě nevhodných podmínek se může natáčení
přesunout do místnosti jiné anebo se může zvolit nahrávání jen tzv. „pomocného“ zvuku, který
bude vodítkem při nahrávání postsynchronů. V tomto případě se bude kompletní zvuková složka
nahrávat až po skončení natáčení ve vhodnějším prostředí a charakter prostoru bude vytvořen až
ve fázi zvukové postprodukce. V rámci filmových dílen nebývá ale tento postup běžný.

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Smysl lekce: Cílem je především seznámit studenty s pravidly a základními pojmy
záznamu zvuku při natáčení a zároveň s finalizací zvukové složky díla během zvukové
postprodukce. Během těchto lekcí by se měl mezi studenty profilovat zvukař.
Časová dotace: 2x90 min
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S nahráváním zvuku na místě souvisí i typ zvoleného mikrofonu k natáčení. Program
Jak stvořit film nabízí možnosti natáčení kulovým (všesměrovým) nebo kardioidním (směrovým)
mikrofonem. Nejsou k dispozici bezdrátové mikrofony (mikroporty). K základnímu vybavení patří
ještě nahrávací zařízení Fostex, kabel a tyč, která umožňuje zvukaři přiblížit se k postavám na
minimální vzdálenost. Nedílnou součástí semináře je ukázka nejběžnejší techniky nahrávání
dialogů, držení tyče a zacházení se zvukovým zařízením: uložení materiálu, výměna baterky.
Seminář zvukové postprodukce: po ukončení natáčecího období se film posouvá do
fáze postprodukční, nejdříve střih filmu a následně střih zvuku. Střihač v průběhu své práce
už samozřejmě pracuje se zvukem – společně s režisérem zvolí řešení dramaturgie a vkládá do
zvukových stop v střihacím programu (Adobe Premiere, Final Cut, Sony Vegas, Avid) kontaktní
zvuk, ruchy, případně hudbu a komentář. Už v této fázi se určuje tvar zvukové složky, jelikož
střihač musí pracovat jak s obrazem, tak se zvukem. Tyto dvě složky filmu se vzájemně ovlivňují
a bylo by nesmyslné zaměřit se pouze na stránku obrazovou.
Pro začátek postprodukce zvuku je nezbytné, aby zvukař dostal již hotový střih obrazu
(tzv. Picture lock). V rámci dílen existují dva postupy zpracování zvuku:
1.

2.

 řipravené zvukové stopy se mohou vyexportovat ze střihacího programu do jednoho
P
souboru (filu – OMF, AAF), který se rozbalí v dalším programu (nejčastěji Avid Pro
Tools), kde se obnoví stopy tak, jak vypadaly v střihacím programu. Zároveň se na
začátku a konci sestřihu přidá zvukový tón v délce jednoho framu (tzv. pípanec), který
slouží k synchronizaci obrazu a zvukového filu v programu. Střihač zároveň exportuje
náhledové video, které se v programu pro zvukovou postprodukci synchronizuje podle
„pípance“ se zvukovým souborem.
Postprodukce zvuku probíhá ve střihacím programu. Střihací program nabízí menší
možnosti než profesionální postprodukční program, jenž je určený přímo na zvuk, ale pro
tvorbu amatérského snímku je běžně dostačující.

Střihová skladba zvuku je stejně jako střihová skladba obrazu nezbytná na dotváření
rytmu a charakteru filmu. V této fázi režisér zjistí spolu s vedoucím pedagogem, jaké problémy
vyvstaly bud‘ v průběhu natáčení, anebo po finálním střihu. Někde funguje film zpomaleně,
jinde dialogy nevyznívají přesvědčivě anebo nemají podstatný vliv na vývoj děje. Režisér může
nepovedenou část dialogu vyhodit, případně upravit dramaturgii – třeba přidáním hudby
a ztlumením dialogu. Jinde je potřeba vyhozenou část dialogu nahradit atmosférou prostoru,
kde se dialog odehrává.
Poslední fází postprodukce zvuku je míchání zvuku, upravení poměru mezi přítomnými
složkami (dialog, hudba, ruchy, komentář). Pokud je pro režiséra podstatný dialog, ale zároveň
chce mít v pozadí třeba hudbu hrající z rádia, musí dbát na srozumitelnost řeči, aby divák
pochopil obsah dialogu. Naopak pokud má být dialog přerušen hlukem z ulice, jeho hlasitost
musí převýšit hlasitost dialogu, aby divák pochopil důvod přerušení mluvy.
V tomto případě se jedná o tzv. „vertikální“ míchání zvuku, kde se jednotlivé složky
vztahují k sobě, přičemž jde o to, v jakém poměru. Zároveň zvukař propojuje jednotlivé části
„horizontálně“ v místech, kde na sebe navazují třeba hudba a dialog. Musí vědět, kdy má přijít
ruch a kdy nastupuje další dialog.
S hotovým mixem se postprodukce blíží ke konci – je potřeba ještě barevně korigovat
konečný sestřih a připravit master (finální nahrávka obrazu a zvuku).
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PRODUKCE
Organizace štábu, příprava natáčení

Smysl lekce: Cílem lekce je seznámit studenty s pravidly pro přípravu natáčení.
V této fázi by se měl ze štábu vyprofilovat pracovník produkce (i více pracovníků).
Časová dotace: 90 min

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Jaké jsou hlavní veličiny, které musíte mít pod kontrolou
 amerová, zvuková a světelná technika: mám k dispozici veškerou techniku k tomu,
k
abych mohl zpracovat technický scénář?
filmový štáb: mají všichni členové štábu k dispozici vše, co pro svou práci potřebují?
herecké obsazení: máme obsazené všechny role? Mají herci potřebný časový prostor?
rekvizity: máme k dispozici veškeré rekvizity, které budeme potřebovat?
filmové lokace: máme zajištěny všechny lokace?
Jaké informace musíme mít před natáčením k dispozici
obhlídky lokací: před natáčením by měli všichni členové štábu navštívit jednotlivé
lokace. Každý člen týmu by měl zhodnotit, jestli bude na dané lokaci schopný realizovat
záměr technického scénáře.
realizační porada: před samotným natáčecím obdobím by měla proběhnout společná
schůzka, kde všichni představí finální fázi příprav, jež se týkají složky, kterou má daný
pracovník na starosti.
harmonogram realizace: pracovník produkce by měl vytvořit plán, v němž budou
rozvrženy přípravy natáčení, zaneseno natáčecí období a naplánována postprodukce
s termínem premiéry na samotném konci.
natáčecí plán: podrobné časové rozvržení průběhu natáčení. Z natáčecího plánu musí
být jasné, na které lokaci bude v daný den probíhat natáčení, jaká scéna bude natáčena
a kdo z herců by měl být na místě.
denní dispozice: podrobně rozepisují obsah natáčecího plánu na daný den. Z dispozic
je patrné, kdy začíná směna a kdy končí, jakým způsobem se dostanou členové štábu
i herci na místo, jaké rekvizity etc. budou na místě zapotřebí.

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Každé filmové natáčení vyžaduje koordinaci mnoha protichůdných faktorů. Na realizaci
filmu se podílí mnoho členů štábu, přičemž každý z nich potřebuje pro svou práci zajistit určité
podmínky. Zásadní je také synchronizace rytmu natáčení s časovými možnostmi herců. Vedle
toho je nutné pečlivě rozvrhnout průběh natáčení v čase a prostoru po jednotlivých filmových
lokacích. Film se totiž odehrává v drtivé většině případů na větším množství lokací. Málokdy je
při realizaci dodržena časová posloupnost scénáře – tzn. natáčí se na přeskáčku.
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NATÁČENÍ

Smysl lekce: V průběhu natáčení dojde k realizaci připravených scénářů. Studenti by
měli uplatnit veškeré získané znalosti, a měli by se soustředit zejména na důsledné
plnění své role v rámci filmového štábu.
Časová dotace: natáčecí období – na každý film 1 až 2 dny
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Příprava na natáčení zajistí štábům základní znalosti, díky nimž se po dohodě
s vyučujícím určí samotné natáčecí období. Příprava na natáčení hraje významnou roli a není
dobré ji podceňovat. Na ní totiž závisí, zda se bude natáčení odvíjet hladce, nebo s větší či
menší mírou problémů. Proto je důležité v této fázi respektovat natáčecí plán. Jedná se sice
o stránku spíše organizační, ta ale ovlivňuje i stránku uměleckou. Dodržení harmonogramu je
zásadní – v opačném případě se zbytečně utrácí peníze, které jsou ve světě profesionálních
filmařů limitujícím faktorem natáčecího procesu. Jak praví známé úsloví: čas jsou peníze.
Termín natáčení je určen harmonogramem připraveným společně s produkčním filmu,
který pomáhá se zajištěním potřebné techniky. V amatérských poměrech se jedná o základní
set audiovizuální výbavy zahrnující většinou kameru, světla (3x), stativ, zvukové zařízení
a příslušenství jako odrazka, případně koleje. Doba natáčení je optimalizována tak, aby se
stihly natočit veškeré záběry. Natáčecí plán vyhotovený štábem s tím samozřejmě musí počítat.
V průběhu dílen Jak stvořit film je možné se domluvit na případných dotáčkách s tím, že ovšem
nebude už k dispozici technika zapůjčená ze studia FAMU.
Technika se vyzvedne po domluvě s vedoucím dílny bud‘ den předem, anebo přímo v den
natáčení. Vyplní se seznam techniky, kde je přesně označeno, co si štáb půjčuje – tímto štáb
přebírá zodpovědnost za techniku pro případ ztráty, poškození nebo jejího odcizení. Seznam
podepisuje i vedoucí dílny jako potvrzení o převzetí uvedené techniky. V průběhu dílen jsou
technické vlastnosti a funkce natáčecích zařízení vysvětlené studentům tak, aby je mohl
v průběhu natáčení používat každý člen štábu.
Štáb se sejde první natáčecí den na místě natáčení. Pedagog pomáhá studentům
s používáním techniky a je jim k dispozici pro případ, že by se vyskytly problémy s jejím
fungováním, a celkově dohlíží nad průběhem natáčení tak, aby se respektoval natáčecí plán.
V případě faktických překážek souvisejících s natáčením nabízí náhradní řešení, které umožní
pokračování natáčení podle natáčecího plánu. Tyto překážky vyvstávají obvykle v souvislosti
s prostředím, kde je hladina šumů okolí příliš vysoká pro kvalitní nahrání dialogů, případně
pokud je problematické realizovat záběr v původní velikosti kvůli omezenému prostoru. Dále
se mohou vyskytnout skluzy v natáčecím plánu kvůli subjektivním potřebám herců, změnám
natáčecího planu nebo kvůli problémům s funkčností technických zařízení. Tyto překážky
a jejich následné řešení jsou součástí každého natáčení filmového díla a jsou nezbytnou
součástí nabytých zkušeností štábu na place. Jde o stěžejní složku výuky, které se může
začínajícímu filmaři dostat, a je nutnou součástí filmového vzdělání, na niž se klade důraz
v průběhu studia na filmových školách. Pedagog zůstává na place po celou dobu natáčení až do
posledního natočeného záběru.
Po skončení natáčecího dne se technika buď vrací do studia FAMU, anebo je na
zodpovědnosti štábu, aby si zajistil vlastní zabezpečený úložný prostor, pokud si nechce
techniku znovu vyzvedávat další den.
Druhý den pokračuje natáčení filmu dle natáčecího plánu, případně se natáčecí
plán pozmění tak, aby se dotočilo to, co se nestihlo natočit předchozího dne. Nezbytným
předpokladem filmového natáčení je schopnost flexibility, schopnost změnit natáčecí plán
v závislosti na nastalých podmínkách (herci, počasí, zvuk). Je nutností mít připravený plán
B, který umožní dokončit natáčení i v případě, že dojde k nečekaným změnám. Po skončení
natáčecí doby se technika vrací do studia FAMU, kde se protokolárně zkontroluje seznam
půjčené techniky a pedagog podpisem potvrdí její vrácení do úložného prostoru.
Doporučená filmografie:
Living in Oblivion (Život v oblouznění), Tom DiCillo, 1995

STŘIHOVÁ SKLADBA

Základní pojmy:
tvůrčí elementy: jednotlivé složky, které vytvářejí film: herectví (gesto), záběr
(kompozice, optické vyjádření), mizanscéna (scénografie, rekvizity), světlo, délka
záběru, barva (nebo poměr mezi černou a bílou v černobílém filmu), zvuk (dialog, ruchy,
komentář, hudba).
časová elipsa (kondenzace): vypuštění částí děje, které si musí divák domyslet sám.
pravidlo osy: v případě rozhovoru mezi dvěma postavami je osou myšlena imaginární
linie, která se mezi nimi vytvoří ve směru jejich pohledu. Pro dodržení prostorové
orientace by se měl záběry jejich rozhovoru natáčet na jedné straně této osy.
Doporučená filmografie:
Křižník Potěmkin, Sergej Ejzenštejn, 1925
Zuřící býk, Martin Scorsese, 1980
Město bohů, Fernando Meirelles, 2002
Počátek, Christopher Nolan, 2010
Doporučená literatura:
Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983
Deleuze, Gilles: Film 1 / Obraz-pohyb, NFA, Praha 2000
Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953
Císař, Jan: Základy dramaturgie
Časová dotace: 2x90 min
Střih následuje po natáčení a tato propedeutická tříhodinová přednáška umožňuje
studentům sblížit se z postprodukčním procesem, který završuje vznik finální podoby vlastního
filmu. Střih filmu je syntézou veškeré práce do té doby odvedené. Syntézou proto, že analyzuje
konkrétní natočený materiál a skládá jej v čase. Herectví, kameramanská práce, srozumitelnost
scénáře – to všechno je zásadně ovlivněno výběrem záběrů – jejich vytřídění a finální
sestříhání určuje v důsledku celkové vyznění filmu i výkonů jednotlivých tvůrců.
Jestliže je pro režii při samotném natáčení podstatná především práce s prostorem,
střižna je místem, kde hlavní roli hraje práce s časem. Střihem dokážeme totiž plynutí času
a děje kondenzovat, anebo naopak rozmělňovat. Sekvenci, která by v reálném čase trvala
minutu, můžeme natáhnout na více minut třeba tím, že do děje přidáváme reakce herců, paralelní
děje, které se odehrávají buď na tomtéž, nebo na úplně jiném místě. Známým příkladem zhuštění
filmového času je sekvence z Ejzenštejnova filmu Křižník Potěmkin či boxerský zápas Roberta
de Niro v Scorseseho Zuřícím býkovi. Naopak několik let života postavy může být ukázáno
v minutové sekvenci – tento případ najdeme často ve filmech Martina Scorseseho (třeba právě
v již zmíněném Zuřícím býkovi). Práce s filmovým časem je tím nejzásadnějším, co se děje ve
střižně, a umění střihače spočívá ve velké míře v nalezení určité rovnováhy při práci s tvůrčími
elementy filmu.
Úkolem střihače je nejen zvolit optimální sled jednotlivých scén (podle herce, kamery či
zvuku v případě kontaktního dialogu), ale také pracovat s časovou elipsou (kondenzací) nebo
vypouštěním děje, jenž není divákovi explicitně ukázán, ale musí si jej sám domyslet. Klasickým
příkladem takového vypuštění části děje je postava, která cestuje autem z místa A do místa
B. Jízda se vystřihne, a my vidíme postavou, jak parkuje či rovnou vylézá z auta po zastavení

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Smysl lekce: Studenti by se měli seznámit s teoretickými základy střihové skladby.
Pedagog by měl studenty názorně provést také technickou stránkou střihové práce.
Samotné střihové zpracování natočených filmů by měli studenti realizovat individuálně.
V této fázi by se měl v kolektivu vyprofilovat střihač.
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vozidla. Vynechání záběrů po dobu jízdy si divák domyslí ve vlastní hlavě a časová elipsa je
v rámci filmového vyprávění bez problému pochopena.
V případě honičky se používá i jiný postup, totiž křížový střih. Jedná se o jednu akci
členěnou do dvou linií, odehrávajících se většinou v blízkém prostorovém okruhu. Postava
A utíká a postava B ji pronásleduje v těsné vzdálenosti (většinou na dohled). Rozuzlení akce
spočívá v setkání těchto dvou postav. K tomu je nutné dodržovat i správný směr pronásledování:
pokud postava A běží z levého do pravého rohu plátna, měla by ji postava B pronásledovat
taktéž zleva doprava – jinak nabýváme dojmu, že postava B běží opačným směrem a od postavy
A se vzdaluje. Střih záběrů takto vlastně určuje dynamiku a rytmus honičky a zároveň pomáhá
divákovi orientovat se v prostoru a odhadnout vzájemnou vzdálenost postav. Střihem se dá
takto manipulovat s časem i prostorem a vytváří se v rámci filmové projekce svět, jehož vnitřní
logika a uvěřitelnost je závislá na dodržování pravidel stanovených režisérem. Soudržnost
tomuto uměle vytvořenému konstruktu dává střihová skladba, která dokáže smysluplně propojit
jednotlivé tvůrčí elementy: scénu a záběry s hereckým výkonem, světlem a v neposlední řadě
samozřejmě se zvukem.
Sergej M. Ejzenštejn byl tím, kdo jako jeden z prvních tvůrců vysvětlil principy fungování
střihové skladby a její skoro neomezené možnosti kombinování a vytváření významu. Jeho
praktická a teoretická práce odhalila, že ve filmu dva záběry postavené vedle sebe vytvářejí
nový, třetí smysl, který není obsažený v původních dvou. Pochopil princip, že dva záběry vedle
sebe se ovlivňují, jsou tezí a antitezí jevu a vedou k syntéze, která se tvoří v divákově hlavě –
je to hodnota nová, neobsažená v jednotlivých záběrech. Například záběr tváře a záběr pouště
evokují pocit žízně, který není přítomen sám o sobě ani v záběru tváře ani v záběru pouště.
Tento jev ukázal jako první Lev Kulešov svým slavným experimentem, kde kombinoval jeden
záběr herce Ivana Možuhina s různými jinými záběry. Kombinací těchto dvou záběrů prokázal,
že ze série záběrů divák odvozuje jeden logický celek a že filmový čas ovlivňuje vnímání diváka
do takové míry, že divák má tendenci spojit svoje emoce s emocemi herce na plátně. Účastníci
pokusu totiž uvedli, že se výraz herce různil v závislosti na kombinaci s ostatními záběry,
ačkoliv záběr herce byl ve skutečnosti stále tentýž.
Teoretická práce ruských střihačů je platná dodnes a jakékoliv filmové dílo s tím musí
počítat. Je tedy nezbytné pro filmové štáby se přiblížit této syntaxi a seznámit se možnostmi,
které jim nabízí pro zpracování vlastního audiovizuálního díla.
Už v průběhu přípravy technického scénáře je střihová skladba nezbytnou součástí jeho
vzniku, protože střih určuje výběr i velikost záběrů, stejně jako jejich chronologické uspořádání.
Schopnost vidět na papíře hotovou podobu filmu je vlastnost, kterou každý režisér kultivuje
svou vlastní tvorbou a stává se součástí jeho filmařských zkušeností. Vedoucí dílny konzultuje
technický scénář právě s ohledem na to, jak budou jednotlivé scény mezi sebou provázány
a jestli jsou dodrženy v rámci dialogů základní pravidla filmové řeči (tzn. osa, velikosti na sebe
navazujících záběrů).
Často se ale stává, že představa filmu na papíře neodpovídá natočenému materiálu,
takže střižna se stává prostředkem k tvorbě nové podoby filmu a interpretace materiálu se
musí odpoutat od původní představy technického scénáře. Proto je důležité pro studenta umět
odhalit nefunkční tvůrčí elementy už v době natáčení – které se nepovedly anebo neodpovídají
tvůrčímu záměru.
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Workflow
První fáze přípravy na střih souvisí se synchronizací záběrů a samostatně nahraného
zvuku. To je nezbytné proto, aby se zjistila použitelnost záběru v souvislosti s kvalitou
nahraného zvuku, hlavně u dialogů. V případě vad ve zvuku se záběr většinou nedá použít,
ledaže by se dialog nahrál znovu a nasadil v postprodukci (tzv. postsynchron, „dabing“). Rozdíly
mezi různými pojetími stejného záběru: buď se lze soustředit hlavně na výkon herce (pokud je
přítomný dialog) nebo na práci kameramana s kompozicí, transfokací (tzv. zoom) anebo švenkem.
Základní předpokladem pro střihače je dovednost orientovat se ve střihačském
programu – v dnešní době už běžně dostupný – a znát základní funkce, které umožní převést
na filmový materiál myšlenku režiséra. Nejpoužívanějšími programy jsou Final Cut Pro či Adobe

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Premiere. Začínající střihač se učí, jak zacházet s jednotlivými okny v rámci programu, práci
s časovou osou (timeline), objevuje funkce jednotlivých nástrojů (razor tool, selection tool, roll
tool atd). Existuje tu možnost operovat i se zvukovými stopami, zvyšovat či snižovat hlasitost,
prolínat mezi sebou hudbu, ruchy nebo dialogy. Zvuková stopa se ve střižně nevytváří ve
své konečné podobě, ale slouží k nastavení zvukové dramaturgie, tedy umístění jednotlivých
zvukových stop tak, aby v práci mohl plynule navázat zvukař po finálním střihu. Každý film je
tak trochu experimentem – hlavně zpočátku. Střižna je místo, kde se mohou vyzkoušet různé
postupy a kde se dá zjistit, jaký budou mít efekt. Každé filmové okno hraje ve střihu svou
podstatnou roli. Proto nenajdeme dva střihače, kteří by sestříhali jednu sekvenci stejně –
a v tom tkví jedinečnost a umění střihače.
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DISTRIBUCE KRÁTKÝCH FILMŮ

Smysl lekce: Cílem lekce je seznámit studenty s možnostmi distribuce krátkých filmů.
Časová dotace: 90 min
Film je uměleckou formou, která je plnohodnotně završena ve chvíli, kdy se konfrontuje
s divákem. Každý filmař by měl s ohledem na značnou míru vynaloženého úsilí celého
filmového štábu myslet na to, aby se dílo šířilo co nejefektivněji. Způsoby distribučního šíření
krátkometrážních filmů jsou omezené, nicméně existují a je možné být při jejich využívání
kreativní a vzájemně je kombinovat.
V minulosti byly krátké filmy součástí komponovaných programů každého kina. Divák
se v kině setkával kromě hlavního programu (celovečerního filmu) se zpravodajským filmem
a v některých případech právě s filmem krátkometrážním. V rámci Státního filmu existovala
výrobní divize Krátkého filmu, která se specializovala právě na obdobné typy projektů.
V současné době v České republice vznikají krátké filmy zejména na půdě filmových škol.
Distribuční šíření těchto filmů směřuje zejména na půdu filmových festivalů, které se specializují
na uvádění filmů krátké metráže. Ambicí studentů filmových škol je zvýšit povědomí o své
osobě, a otevřít si tak cestu k uvedení dalších projektů. Koncepčně s distribučním potenciálem
krátkých filmů u nás pracují v podstatě (vyjma filmových škol) dvě organizace. V první řadě zde
máme České filmové centrum, které vydává každoročně výběrové DVD nejlepších krátkých filmů
vyrobených v ČR. Zástupci ČFC tento disk prezentují na významných tuzemských i zahraničních
filmových festivalech a každý rok je možné svůj krátký film přihlásit do výběrového řízení.
Tato forma šíření může autorovi filmu posloužit k zviditelnění jeho práce ve světě
filmových profesionálů. Druhou iniciativou je projekt Petra Horáka iShorts, který se soustředí
na uvádění tematických pásem krátkých filmů v kinech. Díky diváckému úspěchu projektu
v pražském kině Bio Oko, se iShorts podařilo přesvědčit i několik dalších kin po České
republice, aby do svého programu tato pásma zařazovala. Horák se nicméně soustředí zejména
na dovoz kvalitních filmů ze zahraničí, se kterými by se čeští diváci jinak nemohli setkat.
Za funkční (nikoliv za koncepční) můžeme označit snahu domluvit se s konkrétním kinem
na tom, aby náš film uvádělo jako předfilm. Tímto způsobem můžeme pro náš film vytvořit určitý
systém projekcí.
V případě, že chceme film šířit na filmových festivalech, můžeme poukázat na existenci
webových stránek, které sdružují seznamy (včetně deadlinů pro přihlášení) festivalů krátkého
filmu. Jiné webové stránky se pak specializují přímo na vyplňování přihlašovacích formulářů,
které je poté možné univerzálně rozesílat.
Práva a licence
Nicméně pro každé distribuční šíření je nutné splnit určité právní náležitosti, bez
kterých se může celá distribuční strategie zhroutit. V první řadě musí být vyjasněno, kdo bude
vystupovat jako producent (může to být instituce i fyzická osoba). Producent musí mít ve svých
rukách autorské smlouvy se všemi tvůrčími pracovníky, kteří se na vzniku filmu podíleli. Nesmíme
zapomínat na samotné herce. Součástí těchto smluv by mělo být ujednání o tom, že producent
získává po podepsání licenci pro distribuční šíření filmu. Zvláštní pozornost musí producent
věnovat hudbě, která byla použita pro výrobu filmu. V dnešní době je možné získat speciální
typy licencí ze zvukových bank, které jsou běžně dostupné na internetu. Pokud bude chtít
producent využít jinou (třeba i všeobecně známou) skladbu, pak je nutné kontaktovat Ochranný
svaz autorský (OSA), který s producentem může vypořádat potřebné finanční plnění, jelikož
právě OSA zastupuje většinu autorů hudby. Producent by pak neměl zapomínat ještě na jeden
podstatný moment: některé filmové festivaly vybírají do své soutěže pouze filmy, které vznikly
v průběhu posledního roku. Producent by si tedy měl dávat pozor na to, aby označení roku
výroby filmu bylo pokud možno co nejpozdější datace, umožní-li to výrobní proces.
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Distribuční materiály a nosiče
Producent by měl připravit základní propagační materiály, které distribuci filmu usnadní.
Každý film by měl mít v základní výbavě distribuční list, který obsahuje základní anotaci k filmu,
faktografické údaje, informace o autorovi etc., fotografie z filmu, filmový plakát a samozřejmě
nosiče, na kterých se bude film šířit. Pro případ krátkého filmu je dostačující DVD a Blu-ray
disk. Pro případ šíření na internetu jsou ideálními formáty MP4 nebo QUICKTIME, které jsou
velice hojně využívány.
Distribuční kanály
V obecné rovině se dá říci, že můžeme využít následujících možností k tomu, abychom
dostali náš film mezi diváky:
••
••
••
••
••
••

filmové festivaly v ČR a zahraničí
výroční DVD a prezentace na filmových festivalech Českého filmového centra
projekt iShorts
individuální domluva uvedení filmu v rámci programu s konkrétním kinem
televizní pořady specializované na studentské filmy
internetové šíření

Film je zvláštní organismus, který ve svém životě projde mnoha fázemi. Každá z nich
působí zcela jinak na své okolí – autory i diváky. Od první myšlenky k dokončení filmu vede
dlouhá cesta, ta ale po uvedení filmu před diváka, pokračuje a může být bujná, inspirativní,
a hlavně může dokázat, že vynaložené úsilí nepřišlo na zmar. Tvorba filmu je kolektivní
záležitost, sdílené je ale i jeho přijímání v zešeřelém kinosále. Distribuce je kategorie, na kterou
by měli autoři filmu pomýšlet od samotného počátku – od prvního nápadu na film – pečlivě ji
naplánovat a důsledně realizovat.

Jak stvořit film: Výuková skripta pro praktické studium filmové tvorby

Distribuční strategie a finanční rozvaha
Každé distribuci musí předcházet plán. Producent by se měl v první řadě rozhodnout,
chce-li distribuci realizovat sám, nebo zdali je v jeho možnostech oslovit specializovanou
distribuční společnost. V ČR nefungují společnosti, které by se specializovaly na distribuci
krátkých filmů. Předpokládejme tedy, že bude film zastupovat sám. V takovém případě by si měl
připravit plán distribuce, respektive časovou osu, na které bude zaneseno, v jakém období bude
film šířit po festivalech, v jakém se zaměří na projekce v kinech a kdy přistoupí k uvolnění filmu
na internet (zdali vůbec). Producent by měl také pečlivě naplánovat premiéru filmu.
Vzhledem k tomu, že krátké filmy nepřináší autorům praktický žádný zisk – v nejlepším případě
pokrývají cestovní výlohy atp., je nutné do strategie zahrnout také plán financování. Producent
může využít podpory společností i jednotlivců, může se pokusit získat grant na distribuci
daného filmu. Nemůže však počítat s příjmy ze vstupného.

Ať žije film.
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