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Co je to film?
Každý ví, co je to film, ale víme všichni, jak vysvětlit, co film je? Není to totiž vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. O tom, co je to film, už bylo napsáno mnoho učených knih. Knížka, kterou držíte v rukách, určitě nechce být tou 
nejučenější. Na druhou stranu doufáme, že bude dost chytrá na to, aby se z ní děti i dospělí dozvěděli co nejvíc a co nejpřesněji 
o tom, jak se takový film vlastně vytváří a také jak se dostává k divákovi.

Ale vraťme se k tomu, co je to, ten film. Jak jsme se už dozvěděli v knížce Jak vznikl film, na začátku stál technický vynález, 
který se rodil postupně a prosadil se před více než sto dvaceti lety. Kinematograf bratří Lumièrů byl – na rozdíl o Edisonova 
kukátkového filmu – úspěšný určitě také proto, že diváci mohli filmy sledovat společně v kinosále. Mohli sedět vedle sebe, 
držet se za ruku, když se báli, smát se spolu. A mohli si hned po skončení promítání povídat o tom, co je ve filmu pobavilo, 
nadchlo nebo co se jim nelíbilo.

Lidé při sledování filmu vlastně pokračovali v tom, co dělali odnepaměti – poslouchali příběhy, které si nejprve vyprávěli a později 
mohli i číst. S příchodem filmu se začali na příběhy také dívat. Pořád nás ale nejvíc zajímá děj a chceme vědět, jak to dopadne.

Dnešní film je v mnohém jiný, než byl dříve. Je většinou o dost delší, dražší, vzniká velmi dlouho, jeho děj je složitější. A na jeho 
výrobě spolupracuje spousta lidí, z nichž každý umí něco trochu jiného. Dohromady pak vytvoří třeba i nádherný dvouhodinový 
filmový příběh, o kterém si diváci budou povídat roky. Film už se nenatáčí na celuloidový filmový pás, ale zaznamenává se 
digitálně. 

Stále ale platí to, co kdysi: nejlepší je jít se na něj podívat s kamarády nebo s rodinou do kina. Tam si ho užijeme do všech 
podrobností a opravdu soustředěně. Pokud tedy nesypeme popcorn kamarádovi za tričko!

V naší knížce se můžete dozvědět především to, co vše se musí odehrát předtím, než se na film v kině můžeme podívat, a také 
proč je v titulcích na konci filmu tolik jmen a co někteří z těchto lidí u filmu dělají.
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Jaké filmy se natáčejí?
Filmy s herci a s příběhem – tedy učeněji řečeno hrané fikční filmy – jsou mezi diváky ty nejoblíbenější. Právě proto, že všichni 
máme rádi příběhy, rádi se ztotožňujeme s hlavními postavami a prožíváme s nimi různá dobrodružství, obavy nebo radosti.

Filmaři si brzy po vzniku filmu uvědomili, co diváci chtějí, a začali jim hrané filmy s bohatým dějem nabízet. Při hledání příběhů 
se inspirovali v knihách a v divadle, vymýšleli ale i své vlastní náměty. Už před sto lety filmy označovali různými žánry, aby 
divák trochu tušil, na jaký film se jde podívat.

Mezi nejčastější žánry patří určitě komedie a drama. Komedie nás chce hlavně pobavit a najdeme v ní hodně legrace – v tom, 
co postavy říkají, jak se chovají a v jakých situacích se ocitají. Naopak drama je vážné a my s hlavními hrdiny prožíváme 
těžké chvíle, jsme v napětí, dojímáme se, chceme, aby naši hrdinové uspěli, vyhráli. Pokud je komedie o lásce, pak ji většinou 
označujeme jako romantickou komedii, pokud je ale o lásce drama, je to často takzvané melodrama.

Pohádku a fantasy asi nemusíme představovat. Filmy pro děti a mládež na rozdíl od pohádky a fantasy neobsahují zázraky 
a odehrávají se v běžnějším, známém prostředí, většinou jsou v nich hlavními postavami děti a dospívající.

Hodně oblíbený u diváků je dobrodružný film, který je založen na neobvyklých zážitcích postav a na překonávání různých 
překážek, často se v něm ocitáme na nějakém zajímavém místě či v nezvyklém prostředí, třeba v cizích krajích nebo mezi 
špiony. Pokud má dobrodružný film velmi rychlý spád a je v něm mnoho honiček a soubojů, můžeme ho označit za akční film.

Je to trochu zvláštní, ale hodně lidí chodí do kina proto, že se rádi bojí. Pro ně filmaři natáčejí velmi napínavé filmy zvané 
thrillery, ba i přímo děsivé filmy – horory.

Existuje ale i mnoho dalších žánrů: muzikál, rodinný film, western, katastrofický film, kriminální film a detektivka, sci-fi, 
groteska, historický film a retrofilm, k nimž patří i válečný film a životopisný film, a jiné. Hodně zajímavým příkladem filmu je 
parodie, která si dělá legraci ze známých filmových žánrů, třeba z akčního filmu.

Je dobré vědět, že dnešní filmové žánry nemají úplně jasné hranice a často se míchají. Některé filmy jsou komedií, pohádkou, 
a ještě dobrodružným filmem v jednom. Napadá vás nějaký příklad? Znáte třeba animovanou sérii pro děti Já, padouch? 
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Kdo je filmový producent a producentka?
Mnoho lidí si pod slovem producent představí tlustého pána v obleku, s doutníkem v puse, který má spoustu peněz a velké auto. 
Tak to bylo možná kdysi. Dnes může být producent mladý i chudý. Důležité je, že jsou společně s režisérem nejdůležitějšími 
tvůrci filmu. Producentka nebo producent je hlavou a hybatelem vznikajícího filmu. Stará se o něj od A do Z. Chce, aby ho 
vidělo co nejvíce diváků po celém světě. Věnuje mu několik let svého života. Film je její/jeho milovaným dítětem.

Na začátku je vždy nápad, který se napíše a stane se námětem. Prvotní námět může přinést producent, režisér, scenárista, 
ale také třeba herečka či herec, kteří touží po své vysněné roli. Producent, jehož námět zaujme, musí vymyslet, co všechno 
a jak se musí stát, aby za dva až tři roky přišli diváci do kina na slavnostní premiéru. Sestaví tvůrčí tým. Osloví scenáristu, 
aby napsal scénář filmu, a režiséra, který text převede do filmových obrazů a zvuků.

A protože o peníze jde „až v první řadě“, musí je právě producent sehnat. Natočit film je totiž velmi drahé. U nás stojí výroba 
filmu běžně mezi 20 a 80 milióny korun. Americké velkofilmy, jako třeba disneyovka Na vlásku, mohou vyjít i na několik miliard 
korun. Peníze na film může producent získat od koproducentů. To jsou často televize, filmová studia nebo producenti z jiných 
zemí. V Evropě, ale i jinde, je běžné žádat také o podporu státu, kraje či města, kde se film natáčí. Někdy film podpoří sponzoři* 
nebo nadace.

Když se povede dát peníze dohromady, rozhodne producent o začátku výroby filmu. Pak je odpovědný všem partnerům, že 
film bude dotočen a představen divákům. Kdyby se něco nepovedlo a film zůstal nedokončený, byl by to pro producenta 
pěkný průšvih. 

Producent ale není jen „oslíkem otřes se“, který celý film platí. Musí také hlídat, že film bude kvalitní a bude diváky bavit. 
Spolupracuje na námětu a scénáři, sleduje průběh natáčení, vyjadřuje svůj názor na dokončovaný film. Proto se začalo 
používat označení kreativní producent – tedy tvořivý producent. 

Pokud film nakonec získá Oscara** nebo aspoň Českého lva za nejlepší film roku, je to po zásluze právě producent, který ho 
jde převzít.

Co myslíte, musí producent umět dobře počítat?

* Sponzor poskytne finance a za ně získá ve filmu nebo jeho propagaci reklamu.
** Oscar – Cena americké Akademie filmového umění a věd – je nejslavnější filmové ocenění na světě, udělované každý rok v USA.
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Co píší scenáristé?
Základním kamenem každého filmu je scénář. Je to film vyjádřený slovy. Obsahuje popis postav, děje a scén (tedy to, co je 
na plátně vidět) a dialogy postav a další zvuky (to, co je ve filmu slyšet). Říká se, že z dobrého scénáře může vzniknout špatný 
film, ale ze špatného scénáře dobrý film neuděláte.

Důležitý je první nápad. Ten se zrodí ve fantazii nebo ho najdete v knihách, v komiksu, v divadle nebo třeba v novinovém článku. 
Může vás inspirovat vlastní život nebo odkoukaná situace na ulici či v tramvaji. Nápad může přijít kdekoliv a kdykoliv. Víte, kde 
napadl spisovatelku J. K. Rowlingovou námět na kouzelnický svět Harryho Pottera? Ve vlaku při cestě do práce.

Protože napsat scénář trvá několik měsíců a producenti nemají čas dlouho číst, vznikají nejdříve kratší texty. Námět filmu 
a synopse, která popisuje žánr, kde a kdy se příběh odehrává, hlavní postavy, hlavní zápletku a poselství filmu. Treatment* 
už obsahuje děj od začátku do konce tak, jak se bude na plátně odvíjet.

Významným parťákem scenáristy či scenáristky je dramaturg/dramaturgyně. Člověk, který se dokáže na scénář podívat 
jinýma očima. Rozebere děj i postavy a upozorní scenáristu na věci, které do sebe logicky nezapadají nebo třeba zdržují vyprávění.

Většina diváků chce, aby příběh, a tím pádem i scénář, měl spád, byl napínavý a překvapivý. A chtějí také, aby příběh dobře 
dopadl a skončil happyendem.**

V příběhu bývají nejdůležitější postavy. Těm hlavním se říká hrdinové, a to i když nic hrdinského nevykonali. Hrdina musí projít 
nějakým vývojem, získat důležitou zkušenost a většinou i dosáhnout cíle. Postavy mají svoje vlastnosti, názory a zájmy. Čím 
jsou prokreslenější a barvitější, tím jsou pro diváka i uvěřitelnější. 

Scénář mívá tři hlavní části. Úvod neboli expozice nás seznámí s postavami a situací. Prostřední konfrontace popisuje hlavní 
zápletku. Více či méně šťastný konec přijde v rozuzlení.

Scénář nevzniká naráz. Podle připomínek dramaturga, producenta a režiséra se píší další verze. Podle scénáře se často kreslí 
ještě obrázkový storyboard.*** Je to takový komiks s příběhem filmu, který pomáhá správně chápat záměr režiséra. 

* Čti [trýtment].
** Happyend znamená v angličtině doslova šťastný konec. Čti [hepy end].
*** Doslova přeloženo je to něco jako tabule s příběhem. Čti přibližně [storybórd].
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Čím se trápí filmový režisér a režisérka?
Mezi filmaři často slyšíte vtip o tom, že u filmu platí dvě pravidla:
Pravidlo číslo 1: Maminka a režisér mají vždycky pravdu.
Pravidlo číslo 2: Pokud nemá maminka a režisér pravdu, platí pravidlo číslo 1.

Pokud je producent hlavou filmu, je režisér jeho srdcem. Každá jeho myšlenka je tepem, který pumpuje tvořivou krev do 
celého organismu, filmového štábu. 

Režisér musí mít velkou fantazii. Už když čte scénář, vybavují se mu v hlavě obrazy a situace z filmu. V hlavě má takové malé 
kino, kde se mu promítá film v jeho představách. Někdy ale obrazy nepřicházejí nebo se mu zdají příliš jednoduché. Pak asi 
nemůže spát, chodí na noční procházky a hledá inspiraci.*

Režisér musí svým kolegům umět svoji vizi hlavně dobře popsat. K tomu slouží režijní explikace, která vysvětluje, jak se bude 
film natáčet. Jak budou herečky a herci vypadat a jak mají hrát. Jestli se budou pitvořit a budou legrační, protože film je 
komedie, nebo budou v thrilleru drsní a divocí. Nebo budou hrdiny dramatu a mají hrát velmi přirozeně.

Režisér musí umět kameramanovi vysvětlit, jaký bude styl kamery. Budou záběry filmu klidné a dlouhé nebo budou rozhýbané 
a budou se rychle střídat? To významně ovlivní tempo děje a atmosféru scén. Režisér musí mít také představu o tom, jaká zazní 
hudba. Může ji nahrát jeden muzikant, ale i celý orchestr, jako tomu bývá u výpravných velkofilmů. Zaposlouchali jste se někdy 
do hudby Pirátů z Karibiku? Myslíte si, že ovlivnila váš zážitek z filmu? Režisér se radí s ostatními tvůrci, a ti mu přinášejí vlastní 
nápady a podněty. Ale je to právě on, kdo ve shodě s producentem nakonec rozhoduje, co poslouží vyprávění příběhu nejlépe. 

Při přípravách a během natáčení musí režisér zodpovědět miliony otázek svých kolegů a udělat spousty rozhodnutí. Když se 
blíží natáčení, nervozitou už zase nespí, a když už usne, tak točí i ve snech. 

Nejdůležitější fází vzniku filmu je pro režiséra natáčení, během něhož vede herečky a herce, aby naplnili jeho záměr. Po natá-
čení pracuje se střihačem na střihu filmu a s mistrem zvuku na konečném zvukovém mixu. O tom všem se dočtete i v dalších 
kapitolách. Zkrátka musí být skoro u všeho a na vše se soustředit. A ostatní musejí mít opravdu pocit, že má vždycky pravdu. 

Víte, jak se říká prvnímu filmu v životě režiséra? Je to filmový debut.**

* Toto slovo pochází z latinského inspirare – nadechnout a znamená podnět, příchod tvořivého nadšení a schopností.
** Znamená francouzsky počátek, čti [debyt].
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Co dělají filmaři u kamery?
Kameraman tvoří s režisérem během natáčení nerozlučnou dvojici. To, co si režisér představuje, musí kameraman dokázat 
kamerou zaznamenat. Pro každý záběr vymýšlí co nejpečlivěji správnou kompozici,* barevnost a světelnou atmosféru.

Víte, že i ve dne je potřeba při natáčení svítit, aby vše vypadalo dobře a neměnila se světelná nálada během jedné scény? 
S nasvícením kameramanovi pomáhají osvětlovači. Za pomoci velkých lamp jsou schopni v podzimní pošmourný den vykouzlit 
za okny slunečné letní odpoledne. Nebo opačně: vytvoří takzvanou americkou noc, kdy se točí ve dne, ale výsledek vypadá 
jako noční scéna.

V začátcích filmu stál kameraman u kamery sám a točil klikou. Dnes je pro natáčení nutný celý kamerový štáb. O to, aby se 
kamera při záběru správně hýbala, se stará operátor kamery neboli švenkr. Za ostrý obraz ručí ostřič s pomocí dálkového 
elektronického ostření.

Asistent kamery sestavuje všechny díly kamery, vyměňuje objektivy a předává paměťové karty s natočenými záběry správci 
dat. Ten je musí střežit jako oko v hlavě. Kdyby se totiž originální záznam vymazal nebo ztratil, muselo by se vše natočit znovu. 
Proto je potřeba rychle zálohovat data na další počítačové disky. Jeden celovečerní film zabere od desítek po stovky terabajtů.** 

Aby diváci mohli sledovat děj z různých pohledů, je potřeba další speciální technika a její obsluha. Nadhled zařídí kamerový 
jeřáb nebo dron, tedy dálkově řízený vrtulníček s kamerou. Krásné záběry z dronu najdete třeba ve filmu Jurský svět. Kvůli 
plynulému pohybu musí gripáci postavit lehké koleje a kameru po nich tlačit na vozíku, kterému se říká dolly. Pro plynulou 
chůzi či běh s kamerou si kameraman oblékne speciální postroj na tělo – steadicam,*** který zabrání roztřesení obrazu. 

Jak vidno, kolem kamery je pěkně rušno a stará se o ni s láskou mnoho lidí. Aby taky ne, kamera je při natáčení doslova 
středem filmového vesmíru. Za kamerou mnoho lidí stále něco připravuje a řeší. Před kamerou se potkávají herečky a herci 
na filmové scéně a kamera je pak navěky (když data vydrží a střihač je nevystřihne) zachytí ve filmu. 

* Kompozice určuje pravidla rozmístění herců a předmětů v obraze tak, aby vše působilo, jak má, a nic nerušilo.
** 1 terabajt = 1000 gigabajtů. Pro srovnání, na disk DVD se vejde takových gigabajtů jen necelých pět.
*** Steadicam můžeme přeložit jako vyrovnaná kamera. Čti [stedykem].
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