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Abstrakt
Praha je místem, kde žije přes milion lidí. Je v ní stále plno míst, která nejsou
všeobecně známá. Dokonce lze stále najít místa, o kterých se ani neví. Stále
se v ní také něco děje. Moje práce se zaměřuje právě na tato místa a události.
Rozhodl jsem se vytvořit publicistický magazín, ve kterém sleduji proces
plánované předražené stavby nové budovy radnice na Praze 10. V druhé reportáži
jsem přiblížil neznámé místo, a to Minizoo, nejen pro děti. Při cestách naším
hlavním městem jsem se rozhodl, že třetí reportáží prozkoumám pražské ulice.
Nalezl jsem tu nejkratší, tu nejdelší, nejužší i nejživější.

Klíčová slova: Stanice přírodovědců, pražské ulice, Praha 10, nová radnice
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Abstract
Prague is a place where over a million people lives. There is still a lot of places that
are not widely known. Even you can still find some places about which you don't
even know. There is also still something going on. My work focuses on these places
and events. I decided to create a current affairs TV magazine, in which I follow
the process of the planned construction of a new and overpriced building of the
Town Hall in Prague 10. In the second report, I approached an unknown place,
and it's not just for children, the Minizoo. When traveling around the city, I decided
that the third story will explore Prague streets. I found the shortest one,
the longest one, narrowest one and the most living one.

Key words: Biology Facility, Prague streets, Prague 10, New Town hall
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Úvod
Má absolventská práce nazvaná „Po Praze s kamerou“ je pilotní díl publicistického
pořadu o zajímavých místech, osobách a aktuálním dění v Praze.
Praha mě vždy svým způsobem inspirovala a obdivoval jsem ji víc než ostatní
nejen česká, ale i evropská města. Spousta lidí, zejména mých spolužáků, nezná
Prahu víc než jen jako město se zacpanou dopravou, smradlavou líheň
bezdomovců, plnou lidí, kteří spěchají a jsou velmi nepříjemní. Dávám jim
za pravdu, ale rád bych, aby po zhlédnutí mého projektu našli na Prahu nový
pohled.
Rozhodl jsem se vytvořit „publicistický magazín“, protože je to formát, kterému
bych se chtěl v budoucnosti věnovat více.
Téma by se dalo uchopit i ve formě dokumentu, ale to je již projekt velkého
rozsahu. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl projekt zrealizovat samostatně a nést
odpovědnost jak za jeho obsahovou, technickou i produkční část, rozhodl jsem
se natočit tři reportáže a spojit je do jednoho uceleného pořadu.
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1 Teoreticko-analytická část
V této kapitole se zaměřuji na vymezení žánru a samotný proces vzniku mého
projektu od prvotní myšlenky a postupný developement. Pokusil jsem se také
o podrobnou rešerši obdobných pořadů v současných médiích.

1.1 Vymezení žánru
Abych mohl něco tvořit, logicky si musím vytvořit rámec možností a zároveň
mantinelů, v nichž se budu v průběhu práce pohybovat. Oblast, kterou se chci
zabývat, je vhodná pro realizaci dokumentu nebo reportáže. Vzhledem k tomu,
že mne zajímají témata tři, bude vhodnějším útvarem publicistický výstup,
řekněme magazín.
1.1.1 Dokument
„Dokumentem“ může být všechno možné, rodný list, smlouva o pracovním poměru
nebo třeba účet od nově zakoupené jímky. Bavíme se ale o filmovém nebo
televizním dokumentu. Zjednodušeně lze říci, že dokumentem může být vše,
co nějakým způsobem zobrazuje skutečnost. Snímky z cest, jako třeba East River1
a dokonce i Východ dělníků z továrny2 jsou prvními průkopníky tohoto žánru.
Ve své době však vznikaly jako nehrané filmy, ale jednalo se svým způsobem
o banální zobrazení běžné reality. Ve své době však byli tito průkopníci
kinematografie nesmírně atraktivní, protože diváci nikdy nic takového neviděli.
Pohybující se obrázky zaznamenávající všemožné situace běžného života plnily
ve své době všechna kina. S odstupem času má tento záznam mnohem větší
hodnotu a dnes dokumentem opravdu je.
Filmař Robert J. Flaherty se snímkem Nanuk, člověk primitivní,3 přispěl v roce 1922
k rozvoji dokumentu velkou měrou. Film zachycuje život Inuita4 Nanooka a jeho
1

East River, Edwin S. Porter, 1903.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/5/58/Eastriverandbrooklynbridge1903snd.ogg/Eastriverandbrooklynbridge1903-snd.ogg.360p.webm
2
Dělníci opouštějí továrnu Lumiére v Lyonu (La Sortie des Ouviers de L'Usine Lumière à Lyon)Bratři
Lumiérové. 1895. https://www.youtube.com/watch?v=OYpKZx090UE
3
Nanuk, člověk primitivní (Nanook of the North), Robert J. Flaherty, 1922.
https://www.youtube.com/watch?v=m4kOIzMqso0
4
Inuité (Eskymáci) jsou skupina domorodých obyvatel mongoloidního původu severní části Severní
Ameriky severovýchodní Asie.
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rodiny. Hlavní hrdina žil v arktické části Kanady. Cílem tohoto dokumentu bylo
zdokumentovat kulturu, které hrozil zánik.
Samotný název „dokumentární film“ začali jako první používat Francouzi pro své
cestovatelské filmy. Na konci třicátých let se však tento termín rozšířil a používal
se i pro filmy od cestopisů velmi vzdálených, jak tematicky, tak formálně.5
Při pročítání různých knih mě zaujalo, že skoro všechny definice tohoto žánru jsou
složité a svým způsobem odlišné. Je nepřeberné množství dokumentů, a tak chápu,
že je autoři nezobecňují. Osobně je mi nejbližší Nicholsova definice: „Dokumentární
film vypráví o situacích a událostech týkajících se skutečných lidí (sociálních herců),
kteří nám představují sami sebe v příbězích, jež nám přibližují věrohodnou představu
o zobrazovaných životech, situacích a událostech či pohled na ně. Specifické hledisko
filmového tvůrce nevytváří fikční alegorii, ale spíše zprostředkovává přímý vhled
do žitého světa.“6
Při psaní scénáře u dokumentu je vždy problém při natáčení, když se předloha
konfrontuje s realitou. „Všeobecně se počítá s tím, že projekt dokumentárního filmu
dnes nemůže poskytnout stejně přesnou představu o konečném výsledku, jako je tomu
u hraného filmu. Každý ví, že natáčení dokumentárního filmu může být provázeno
množstvím nepředvídatelných situací a že předvídat jeho konečnou podobu znamená
slibovat něco, co nelze vždy splnit. Jinak řečeno, vše se odvíjí od natáčení, které
je v podstatě nepředvídatelné.“7 Tato Gauthierova myšlenka by se dala převést
i do televizního zpravodajství a publicistiky. Je žádoucí si připravit scénář,
ale téměř nikdy respondenti neodpovídají dle představ a často se požadovaný
obsah posune trochu jinam.
Dále bych mohl citovat Gauthiera8, Adlera9 nebo jiné, ale nakonec uzavírám citací
od Čechů Štolla a Matějů: „Dokumentární film je vždy nějak zacílená výpověď
o realitě.“10

5

GAUTHIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha: AMU, 2003. s. 17
NICHOLS, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. s. 34
7
GAUTHIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha: AMU, 2003. s. 160
8
GAUTHIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha: AMU, 2003.
9
ADLER, Rudolf: Cesta k filmovému dokumentu. Praha: AMU, 1997.
10
ŠTOLL, Martin, MATĚJŮ, Martin: Praha Dokumentární. Praha: Malá Skála, 2006. s. 17
6
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1.1.2 Typy dokumentů
Dokumenty jako žánr mají velké množství dalšího členění do samotných typů.
Ať už „sociální dokument“, který se zaměřuje na zobrazování společenských témat.
V současné době nejčastěji zaznamenává příběhy zajímavých rodin a jejich zvyků,
nevyhýbá se drogám a kriminalitě. Velké místo mezi dokumenty má také
„dokumentární portrét“ popisující silný lidský příběh. Velmi často se tyto typy
prolínají a je často velmi obtížné je mezi sebou odlišit.
Při výčtu základních typů nesmíme opomenout také „Docu-drama“, což je forma
hraného filmu, využívající dokumentární postupy. Zajímavým druhem dokumentu
je jistě film, točený z pohledu vlastní osoby. Dokumentarista používá kameru jako
své oko a umožňuje nám prozkoumat jeho vlastní situaci. Jeden příklad za všechny
by měl být Muž s kinoaparátem11 ruského dokumentaristy Dzigy Vertova. Mezi
další dokumenty patří dokument přírodovědný, v Čechách velmi populární
časosběrný,

dále

třeba

historický,

sportovní,

anebo

vědecko-technický.

Dokumentární tvorba se uplatňuje v kině i v televizi jako svébytný, na autorově
tvorbě a vidění světa postavený film.
1.1.3 Reportáž
Naproti tomu publicistika spolu se zpravodajstvím tvoří dvě základní žurnalistické
součásti médií. Reportáž je nejčastější televizní žánr. Vychází z autentického
svědectví reportéra. Ve zpravodajství se vyznačuje tím, že přináší odosobněné
informace, v publicistice je povolen i vlastní názor redaktora na informaci.12
Základem reportáže tedy je, „že se reportér nesmí ani krůčkem vzdálit od zjištěných
faktů, že je nesmí v ničem doplnit, dotáhnout nebo učinit výraznějšími.“13
1.1.4 Publicistika
Publicistické reportáže přinášejí informace o nějaké události. Dovolují si jistou
míru zobecnění, větší analytičnost a menší časovou aktuálnost oproti

11

Muž s kinoaparátem (Человек с Киноаппаратом). Dziga Vertov. 1929. https://youtu.be/z97Pa0ICpn8
OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace.
Praha: Libri, 2007. s. 176
13
GRYGAR, Mojmír: Umění reportáže. Praha: Československý spisovatel, 1961. s. 119
12
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zpravodajským reportážím. Obvykle pracují také s delší stopáží, protože redaktor
hlouběji zkoumá dané téma, pracuje s více respondenty a prostředími.14
Zpravodajské

reportáže

by

měly

mít

jednotnou

informační

hodnotu,

a v tom by se neměly lišit napříč médii. Tu samou informaci tak uvidíme ve všech
zpravodajských relacích a budou se spíše odlišovat formou než obsahem. Redaktor
TV NOVA bude s informací pracovat spíše zábavnou formou, kterou nazýváme
infotainment, redaktor České televize ji zpracuje podstatně seriózněji.
V publicistice jsou informace ovlivněné názorem a osobností redaktora,
což se projeví v jedinečnosti zpracování. Sama osobnost redaktora hraje často
významnou roli celého publicistického útvaru. Dobrým příkladem může být pořad
„Očima Josefa Klímy“,15 který je svým způsobem hlavním protagonistou tohoto
pořadu. Analytické a investigativní publicistice se pan Klíma věnuje celý profesní
život. Diváci jej vnímají jako výraznou osobnost, která jim předkládá zajímavá
témata, pracuje důsledně na odhalování nepravostí a snaží se pracovat jako
novinář, který je na straně diváka a hájí jeho zájmy.
1.1.5 Typy publicistiky
Obdobně jako je několikero typů dokumentu, je i vícero typů publicistiky.
Například publicistika „Analytická“, ve které se analyzuje problém, ukazují
se výsledky průzkumů a statistik a užívá se racionálních důkazů a argumentů. Díky
tomu si divák může vytvořit vlastní názor.
Dále máme „Beletrizující“ publicistiku, kde redaktor používá odlehčený jazyk,
metafory jazykové i obrazové, humor a historky. Tento druh patří spíše do psané
formy a redaktor dokazuje, že stojí nad událostmi.
„Manipulativní“ forma publicistiky záměrně podává nepravdivá sdělení a ovlivňuje
veřejné mínění. Autor se snaží dostat veřejnost na nějakou stranu.
„Úvahovou“ publicistikou, je tvorba, kde autor moralizuje a přesvědčuje veřejnost
bez agrese. V poslední době její význam upadá. Naopak přibývá publicistika
tzv. „Blábolivá“. Ta stojí už na hraně samostatného publicistického žánru. Podává

14

OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace.
Praha: Libri, 2007. s. 165
15
Očima Josefa Klímy; http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy
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nedostatek podložených informací, často nerespektuje realitu a záměrem je,
aby čtenář uvěřil těmto neověřeným informacím.

1.2 Literatura k natáčení
Většina autorů literatury zaměřené na způsoby natáčení například definuje,
jak natáčet dokument, jakou používat techniku a technologii. Gauthier překvapivě
takřka zakazuje scénář, když ve svých podmínkách natáčení dokumentu tvrdí,
že natáčení je určováno okolnostmi, a tak nahrazuje předem napsaný scénář, který
je tím pádem pro film nepřijatelný.16
Publicistika vzniká obvykle s připravenou vnitřní stavbou, tzv. kostrou. Redaktor
musí

být

pro

natáčení

připraven

formou

dobře

připravených

otázek

k respondentům a volbou prostředí, v nichž se bude točit. Finální scénář vzniká
podobně jako u většiny dokumentů až ve střižně po vytvoření skriptu a jeho
rozkladu do samotného scénáře.
Valušiak ve své publikaci Základy střihové skladby radí: „Záběry určitého dějového
úseku se v některých prvcích musí shodovat17, což jsem velmi aplikoval při natáčení
a střihu reportáže o dění na Praze 10, jelikož jsem pracoval s časosběrem a musel
uvažovat o celku, který se stále vyvíjel v čase a vytvářel jsem díky shodným
prvkům určité „kapitoly“. Valušiak dále tvrdí: „Pro dokonalou vazbu záběrů
je nezbytné dodržet předsnímací jednoty.“18 Předsnímací jednoty jsou skript.
Pro střihovou skladbu je důležité, aby záběry logicky navazovaly. Takže když
v jednom záběru prší, v následujícím musí pršet také. Předsnímací jednoty
můžeme dále specifikovat a dělit na jednoty prostoru; divák musí mít dojem,
že se scéna odehrává ve stále stejném prostředí. Dále jednoty atmosféry,
což je například zmiňovaný déšť. Jednota rekvizit, kdy musíme dávat pozor, aby
rekvizity v místnosti byly na dalším záběrů stejně umístěny. Barevné jednoty
se hlídají, aby výsledný snímek „barevně neskákal“. Například dva po sobě jdoucí
záběry, z nichž jeden je jen na nebe a druhý jen na zelený trávník působí rušivě.
Předchází se tomu tak, že se natočí tráva s kouskem nebe. Jednoty osvětlení řešíme
hlavně u situací, kdy je v místnosti nebo na scéně více zdrojů světla. Avšak jednoty
16

GAUTHIER, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha: AMU, 2003. s. 349
VALUŠIAK, Josef: Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2012. s. 7
18
VALUŠIAK, Josef: Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2012. s. 7
17

- 15 -

optického vyjádření bývají občas porušovány záměrně. Při změně objektivů, které
deformují snímané objekty, můžeme dosáhnout zkreslení postavy a tím se záběr
odliší od ostatních. Používá se tak třeba při subjektivním pohledu.
Osobně jsem volil cestu ověřovat nastudované znalosti při točení, zkoušení svých
možností na reálných výstupech, jejichž výsledek byl často nejistý. Velkou měrou
mne také ovlivnil můj velký zájem o film a umění. Velká spousta zhlédnutých filmů
a přečtených knih o kompozicích také jistě pomohla.

1.3 Porovnání jiných pořadů z televize
Pokud se pohybujeme ve světě médií, je nezbytné znát již existující formáty
a obsahy, abychom se nedopouštěli opakování či kopírování již existujícího obsahu.
Zároveň jsem chtěl vytvořit výstup, který by se svými profesionálními parametry
mohl dostat do vysílání. Pokusil jsem se tedy udělat si důkladnou rešerši
existujících pořadů, které se svým zaměřením blíží mému nápadu. Nejvíce
obdobných formátů jsem nalezl v tvorbě České televize. Můj projekt má spíše
veřejnoprávní aspekty. Zaujal mne i pořad The Secret History of Our Streets
pocházející z britské BBC.19 Pro objektivitu jsem prozkoumal i tvorbu komerčních
médií, která se již více rozchází s mým tvůrčím záměrem.
1.3.1 Z metropole (ČT)
Pořad Z metropole

20

je svým zpracováním nejbližším formátem k mé realizaci.

Vytváří pravidelný souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých
sedmi dnech. Vysílací čas premiéry tohoto pořadu je v sobotu v poledne na ČT 1.
Mým cílem je dokázat vytvořit projekt, který aspiruje na možnost zařazení
do tohoto pořadu.
Z metropole je magazín o stopáži zhruba 26 minut. Délka jednotlivých reportáží
se liší v závislosti na typu reportáží, které reportéři natočí. Obvykle se ale pohybují
v rozmezí od třech do pěti minut. Mezi příspěvky jsou tzv. „spojováky“, moderátora
Petra Sojky, objeví na obraze a uvede další reportáž. V úvodu těchto (i níže
zmíněných) pořadů je headline, který diváka ve střihové zkratce naláká, co bude
sledovat.
19
20

The Secret History of Our Streets; http://www.bbc.co.uk/programmes/b04bzppg
Z metropole; http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/
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První díl byl odvysílán 9. září 2006. Od té doby se grafika pořadu zásadně
proměnila. Největší proměnou prošla znělka, která byla nejdříve relativně
jednoduchá, zatímco dnes je složena ze časosběrných záběrů na různé části Prahy.
Některé záběry pak slouží i jako předělové jingly.
1.3.2 Týden v regionech (ČT)
Relace Týden v regionech21 plní významnou část povinné úlohy České televize
v podobě podrobného zpravodajství z regionů. Mezi jednotlivými reportážemi jsou
pouze grafické přechody, jingly (Týden v regionech – Brno)22 a v jiných regionech
mají moderátora/ku (Týden v regionech – Ostrava).23 Stopáž je zase okolo 26
minut.
Týden v regionech je souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo za poslední týden
v jednotlivých částech v České republice. Díky studiím České televize je obsah
tvořen sestavením samostatných bloků vytvořených studii v Praze, Brně a Ostravě.
1.3.3 Toulavá kamera (ČT)
Pořad Toulavá kamera24 se objevuje v České televizi už roku 2003. Patří mezi
diváky velmi oblíbené projekty. Je zaměřený na zajímavosti po celé České
republice. S popisem „mozaika z regionů“ jde o publicistiku s lifestylovým
obsahem, zaměřeným na rady a typy na výlety. ČT dokonce vydává i úspěšné
knižní tituly pod stejným názvem. Stopáž se pohybuje stále okolo 26 minut jako
ostatní obdobné pořady.
1.3.4 Objektiv (ČT)
Jedním z nejsledovanějších publicistických pořadů České televize je Objektiv25.
Obsahuje většinou tři reportáže z různých koutů světa. Ať už ze Slovenska,
z afrických pouští nebo třeba z Himalájí. Přestože je „Objektiv“ oproti mému
projektu zaměřen na reportáže ze světa, výrazně mne ovlivnil svojí vizualizací,
tvorbou obsahu o zajímavých místech a akcích.

21

Týden v regionech – Brno; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/
Týden v regionech – Brno; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-v-regionech-brno/
23
Týden v regionech – Ostrava; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1183909575-tyden-v-regionechostrava/
24
Toulavá kamera; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/
25
Objektiv; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/
22
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Inspirací mi byly zejména příspěvky, které popisovaly místa.26 Reportáže mají
velmi dobrou kompozici.
1.3.5 Černé ovce (ČT)
Černé ovce27 jsou pořad, který pomáhá svým divákům řešit jejich problémy.
Tématy jsou neúspěšné reklamace, banka okrádající své klienty nebo třeba
developer, který se dopustil chyb při prodeji bytů. Jde o publicistiku na straně
diváka.
Jeho stopáž je 13 minut. Obsahuje dvě reportáže a oproti ostatním, zde zmíněných
relací, to není týdeník, ale vysílá se čtyřikrát týdně, od pondělí do čtvrtka vždy
v 17:40.
Černé ovce mi velmi pomohly při práci se stopáží a výstavbou obsahu pro takto
krátký útvar. Výsledný výstup mé absolventské práce by se měl pohybovat také
do 13 minut.
1.3.6 Víkend (TV Nova)
Víkend28 je publicistický magazín, který má za úkol přinášet zajímavé okamžiky
moderních lidských dějin, přírody, techniky, medicíny a sportu. Často si také
reportéři vyzkouší nějakou netradiční profesi na vlastní kůži. Stopáž je okolo 40
minut a celým dílem je divák provázen dvojicí moderátorů. Pořad má velmi
propracovanou grafickou výbavu od znělky po jingly.
1.3.7 Koření (TV Nova)
Koření29 je obdobou veřejnoprávního Objektivu. Zaměřuje se na zahraniční
zajímavosti. Většina reportáží je však převzatá z agenturních příspěvků a jsou
pouze doplněny českým komentářem. Oproti tomu Česká televize v Objektivu
vytváří původní tvorbu. Stopáž pořadu je opět 40 minut.

26

Objektiv; Kjóto; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/214411030400720/
Černé ovce; http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/
28
Víkend; http://vikend.nova.cz/
29
Koření; http://koreni.nova.cz/
27
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1.3.8 The Secret History of Our Streets (BBC)
Dokumentární seriál z produkce BBC, vysílaný na BBC Two zobrazuje ulice a místa
v Anglii. Zkoumá jejich historii a odhaluje tak příběhy národa. V první sérii
má dokument 9 dílů s hodinovou stopáží a natáčet se začalo v roce 2012.30
Právě po zhlédnutí tohoto dokumentu se zrodil první nápad natáčet mou
absolventskou práci o Praze. Zaujal mne právě svým akcentem na odhalování
příběhů lidí spojených s konkrétním místem.

1.4 Porovnání mého projektu s jinými pořady
Nedisponuji ani velkou produkcí ani rozpočtem, jako výše zmiňované pořady,
ale mám ambice dotáhnout svůj pilotní díl do kvalitního celku odvysílaného
v televizi DOT. Jelikož jsem na všechno sám a specializuji se pouze na kameru
a střih, bude pro mě velmi obtížná práce produkce a tvorba obsahu reportáží.
Vedle nízkého rozpočtu musím pracovat i se zkrácenou celkovou stopáží. Jedná
se o 13 minut, tím se můj projekt bude podobat Černým ovcím, ale reportáže tam
budou tři, svým obsahem spíše podobné těm v Objektivu. V první reportáži budu
popisovat zajímavé místo v Praze, kde se konají různé akce. Pokračovat budu
reportáží o několika zajímavých pražských ulicích a na závěr se s trochou nadsázky
pokusím o aktuální reportáž s občanským akcentem. Je nezbytné dobře nastavit
proces realizace celého projektu, který vzniká celý rok tak, aby jedna z reportáží
byla alespoň částečně aktuální. Bude tak vznikat časosběrem a její finalizace bude
probíhat až do poslední chvíle před termínem odevzdání.
Rozhodl jsem se, že nebudu používat redaktora v obraze, nevzniknout tedy žádné
spojovací texty ani stand-upy. Výrazně budu pracovat s grafikou a jingly. V úvodu
budou headliny na všechny reportáže, vše bude doprovázené voice-overem
redaktora.

30

The Secret History of Our Streets; http://www.bbc.co.uk/programmes/b04bzppg
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2 Příprava projektu
Je jasné, že po vymezení žánru, kterým jsem se zabýval v předchozí kapitole, musí
následovat větší zúžení tématu.
Pořad The Secret History of Our Streets31 ukazoval tajná a neobjevená zákoutí
anglických měst. Po mnoha předchozích nápadech jsem se nechal inspirovat právě
tímto britským pořadem a natočit podobnou, menší, skromnější variantu,
a to reportáž o zajímavých ulicích naší metropole.
Už na střední průmyslové škole sdělovací techniky v Panské ulici jsem jako
maturitní práci natáčel publicistický magazín o Praze, nazvaný originálně Panská
news. Tento projekt měl 6 dílů o stopáži 10 minut, obsahoval dvě tematické
reportáže a rozhovor ve studiu. Tento pořad byl vysílán živě ve vnitřním okruhu
školy. Jako technici jsme ale naráželi na osobní nedostatky při tvorbě obsahu.
Z technického hlediska jsme projekt realizovali na dobré úrovni, ale většinou jsme
nedokázali vytvořit kvalitní obsah.
O tvorbě obsahu jsem se dozvěděl mnohem více až na VOŠP. Uvědomil jsem si,
jak důležitá je rešerše tématu a scénář. Tak jsem po vyplnění databáze v systému
Moodle začal s podrobnou rešerší. Hledal jsem zajímavá místa, události a osobnosti
v Praze. Praha je město nejen stověžaté, ale také město, kde se stále něco děje.
Posléze jsem učinil nezbytné rozhodnutí a začal jsem si psát scénář (viz příloha A).

2.1 Téma absolventské práce
Výsledné téma své absolventské práce jsem hledal dlouho. Je pravda, že témat jsem
měl mnoho a z toho i plno nezajímavých nebo tuctových. Ale těch zajímavějších
bylo naštěstí víc. Po konzultaci s vedoucí práce se seznam zúžil na několik lepších
variant. Řešili jsme také časovou, finanční a technickou realizovatelnost mých
nápadů. Následovala další rešerše, tentokrát mnohem důkladnější, která konečně
přinesla kýžené ovoce. Najednou bylo jasné, že několik témat nebude možné
realizovat. Nakonec vše vykrystalizovalo ve tři reportáže zaměřené na dvě místa
a jednu občanskou aktivitu.

31

The Secret History of Our Streets; http://www.bbc.co.uk/programmes/b04bzppg
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2.2 Rešerše témat
Rešerše je základní pilíř mé práce. Abych vůbec věděl, co točím, bylo nutné obejít
velké množství míst a prozkoumat je. Pracoval jsem také s informacemi
na internetu.
Témat se naskytlo hned několik. Z těch neuskutečněných, stojí za zmínku například
muzeum pozorovatelny StB na Malostranském náměstí ve věži kostela sv. Mikuláše
nebo portrét zajímavé osobnosti, žijící v Praze, Františka Kadlece, který již téměř
30 let šéfuje správě pražského hradu.
2.2.1 Stanice přírodovědců v Praze
Kousek za obchodním centrem na Andělu je nenápadně schovaná stanice
přírodovědců, která spadá pod Dětský domov mládeže Praha. Stanice je hojně
navštěvována houfy maminek s kočárky a malými dětmi. Desítky zvířat sem ale
lákají i starší děti, až po vysokoškoláky. Hned po příchodu upoutají oči návštěvníků
chlupatí klokani, dále třeba poníci, lama, pštros anebo psouni. Pak jsou zde
i botanické skleníky, akvária a terária. Stanice pořádá kurzy, kde děti učí, jak se
chovat k přírodě. Týdně je tu zhruba
70 kurzů a měsíčně navštíví stanici
až 1000 návštěvníků, samozřejmě
podle počasí. Vstup do zahrady
je zdarma a do skleníků 20/40 Kč.
Toto místo jsem před několika lety
objevil náhodou, když jsem hledal

Obrázek 1 – Morče ze Stanice přírodovědců

velmi dlouhou klouzačku, která je kousek dál na kopci. Od té doby sem vodím
dívky na rande a ony jsou uchváceny. Když jsem vymýšlel témata na natáčení,
nikdo toto místo neznal a v pořadech, které běží v televizi, o něm také nebyla žádná
větší zmínka. Tudíž to pro mě byla jasná volba.
2.2.2 Nejzajímavější ulice v Praze
Na začátku tohoto tématu byla jen nejužší ulička, ta by na jednu reportáž sice
vystačila, ale nebyla by to žádná sláva. Čím více jsem se do tématu dostával, tím víc
jsem si začínal uvědomovat, kolik různých ulic s příběhem v Praze je a z kolika úhlů
se dá na ulice dívat. Zkrátka vznikla celá plejáda možností, jak k tématu přistoupit.
- 21 -

Po konzultaci jsem rozšířil obzory o několik dalších ulic. Bylo mi navrhnuto, abych
se podíval i na ulice, které lákají na něco jiného, než jen na jejich velikost.
Po rozhovorech s několika profesory a spolužáky jsem zjistil, co by je zajímalo.
Zmiňovali se o Náplavce, kde to stále žije. Dále třeba o jejich každodenní cestě skrz
„domov“ bezdomovců na Hlavním nádraží. Nemohl jsem se vyhnout i Karlovu
náměstí s jeho nočním životem.
Teď

k samotným

ulicím.

Samozřejmostí je tedy zmínit ulice
rekordní,

tím

myslím,

nejdelší

(Strakonická – 15,5 km), nejkratší
(27 m) a nejužší (bez jména, ale
doprava je tu řízena semafory). Dále
Obrázek 2 - Jiřího Červeného, nejkratší ulice v Praze

podle mého za zmínku stojí ulice

nejbarevnější, nejmalebnější a nejromantičtější (Zlatá ulička, Nerudova). Ulice,
kde to nejvíce žije, je podle dostupných zdrojů Krymská a Dlouhá (tady ale spíše
turisty), ale v současné době je to spíše pražská Náplavka. Musím to vzít i z opačné
strany, a tak ulice, kde je nejvíce bezdomovců (Hlavní nádraží, Střelecký ostrov
a pod Barrandovským mostem) a ulice, kde se dá nejlépe sehnat prostitutka,
ať už pouliční (před Novoměstskou radnicí, Perlová) nebo v ulici lásky
(Ve Smečkách + okolí).
2.2.3 Dění na Praze 10
První reportáž o zvířátkách, druhá o ulicích. Aby měl můj projekt správnou
dynamiku, bylo nutné vytvořit alespoň jednu reportáž cílící na občany hlavního
města. Hledal jsem tak občanské
téma.
Vršovice,

Malešice,

Štěrboholy

a třeba Dolní Měcholupy, to vše je
Praha 10. Počtem obyvatel tvoří
jednu z největších částí Prahy. Pořád
se na tomto území něco děje.

Obrázek 3 – Úřad městské části Prahy 10
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Starostou Prahy 10 je v současné době Bohumil Zoufalík,32 který nahradil Milana
Richtera.33 Ten je blízkým spolupracovníkem kontroverzního Tomáše Hrdličky.
Oba dva byli v roce 2011 společně s lobbistou Romanem Janouškem na dovolené
ve vile spolumajitele firmy Penta Marka Dospivy.
Vedoucí práce mi doporučila podívat se na web „Zaostřeno na 10“, kde bylo plno
zajímavých kauz. Potřeboval jsem nějakou dlouhodobou, abych alespoň částečně
vyhověl svým požadavkům aktuálnosti. Zvolil jsem si tedy kauzu o budově
radnice.34
Ta už začala v roce 2006 a ještě nějaký ten pátek potrvá. Vedení radnice rozhodlo,
že se postaví nová radnice. Řešilo se místo a cena. Jak to tak při těchto projektech
bývá, plno peněz už spolkly různé studie a tahanice o pozemky. Tři různé návrhy
realizace vykrystalizovaly v ten, který se nejméně líbí občanům Prahy 10 a tak
zahájili protesty. Vstoupil jsem do této kauzy pár týdnů před referendem
na zastavení všech procesů, poslední záchrannou brzdou před miliardovou
stavbou. Místním vadí, že by budova měla stát 900 milionů a v referendu požadují,
aby se postavila za maximálně 500 milionů. Podle posudků řady architektů
je to adekvátní cena za navrhovaný projekt.
V roce 2013 se podobná záležitost udála na Praze 7. Tam dopadla úspěšně
pro žadatele referenda. Odpůrci radnice Prahy 10 postupovali podle stejného
postupu.
Aby se referendum vůbec uskutečnilo, bylo potřeba sehnat alespoň 10% voličů
(okolo 8500 občanů). To se podařilo. Občanská iniciativa Prahy 10 využila
zkušeností kolegů z Prahy 7. Ti jim formou konzultací poskytli všechny potřebné
informace, jak řádně v souladu s právním řádem postupovat a naplnit všechny
nezbytné procedury. Ani zástupci radnice věc nepodcenili. Ke všeobecnému
překvapení byla vyhlášena další dvě referenda, která připadla na další termíny
voleb. Starosta ještě využil svého práva a dodal do referenda, týkajícího se nové
radnice, další otázky, které celou situaci znepřehlednily. Referendum, které

32

Září 2014, po volbách do zastupitelstva se stala starostkou Radmila Kleslová
Zdroj ČT24, 8.9.2014; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/230210-skatulata-na-praze-10richter-a-zoufalik-si-prohodili-funkce/
34
Zaostřeno na 10; http://www.zaostrenona10.cz/
33
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si občané svými podpisy vybojovali, padlo na den doplňovacích voleb do Senátu
Parlamentu České republiky, které mají zvykově minimální účast.
Aby bylo referendum úspěšné, musí se splnit tři podmínky.
1) PRO musí hlasovat většina zúčastněných voličů.
2) Hlasování se musí zúčastnit alespoň 25 % všech voličů.
3) Hlasování se účastní alespoň 35 % oprávněných voličů.
Na podzim se konaly volby do zastupitelstva. To sice zůstalo ve většině stejně jako
předtím, ale je možné, že spor o radnici byla pouze předvolební hra a celá věc
spadne zase na čtyři roky pod stůl.
Do této reportáže jsem měl v plánu udělat rozhovory s paní Ivanou Mádrovou,
což je organizátorka petice potřebné pro referendum. Oslovil jsem také autora
článků na webu „Zaostřeno na 10“ Pavla Hájka a předsedkyni tohoto občanského
sdružení Lucií Sedmihradskou. Opačný názor jsem chtěl získat od bývalého
starosty, nyní zastupitele Bohumila Zoufalíka, ale k tomu se mi nepodařilo dostat.
Dále s Martinem Pecánkem, který má na starosti vedení odborů životního
prostředí, dopravy a rozvoje. Ani on mi rozhovor neposkytl. Nakonec jsem udělal
rozhovor s mluvčím radnice Prahy 10, Vítem Novákem.
Reportáž jsem nakonec vypracoval jako příběh, který začíná už v roce 2006,
a já do něj vstupuji před referendem. Respondentů jsem se ptal na celý příběh
a na to, co se bude dít nebo dokonce plánuje dále.
2.2.4 Znělka
Vytvoření znělky zabere také svůj čas. Spadá do specifického odvětví, které má své
vlastní tvůrce. U mého projektu se s touto grafickou stránkou musím vypořádat
sám.
Nejprve jsem musel nakoukat znělky u ostatních pořadů. Pak mohla na řadu přijít
samotná realizace. Pomocí programu Google Earth jsem si nadefinoval cestu
kamery. Potom jsem softwarem na snímání obrazovky projel trasu po mapě
a v Adobe After Effects jsem dodělal fotky s rámečky. Celá znělka trvá 15 vteřin
a vystřídá se v ní 10 obrázků. Cesta vede z Petřína a chvíli se pohybuje v centru
Prahy. Pak následuje „fade out“ a název pořadu.
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2.3 Cíl práce
Cílem mé práce je vytvořit jeden díl publicistického pořadu, který by svými
parametry naplňoval požadavky velkých médií.

2.4 Cílová skupina
Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé Prahy ve věku 15+. Vedlejší cílovou
skupinou jsou občané ČR se zájmem o cestování a zajímavosti v hlavním městě.
Mým současným cílovým médiem je TV DOT. Budu spokojen se zhlédnutím
300 diváků.

2.5 Hypotéza
Má hypotéza či předpoklad celé práce zní takto: Praha je krásné město se spoustou
zajímavých míst a stále se tam něco děje.
Tento předpoklad se snažím potvrdit svojí prací a tématy, která volím.

2.6 Harmonogram realizace
Výrobu absolventské práce jsem rozdělil do několika kategorií. Příprava, realizace
a post-produkce.
Na přípravu projektu jsem si vymezil čas od konce srpna do října 2014. Během této
fáze jsem zužoval téma a dělal rešerši.
V další části jsem už psal konkrétní scénář a začal s natáčením. To probíhalo
od půlky září až do konce dubna. Nejvíce času zabralo natáčení reportáže o Praze
10, kde jsem naplánoval postupné mapování situace. Nejprve jsem natáčel diskuzi
o nadcházejícím referendu, poté volby a samotné referendum. Dále rozhovory
s členy sdružení „Zaostřeno na desítku“ a nakonec rozhovor s mluvčím Prahy 10.
Mezitím jsem samozřejmě natáčel i další reportáže a již v průběhu ledna jsem začal
s post-produkcí. Ta trvala až do května. Posledních pár dní jsem si vymezil
na finalizaci projektu, kdy jsem dokončoval práce, vypaloval DVD a tiskl textovou
část.
Přesnější harmonogram výroby je v příloze C.
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2.7 Rozpočet
Rozpočet jsem vypracoval již v září, ale ještě se hodně upravoval. Snažil jsem
se co nejvíce snížit náklady. Měl jsem tu možnost, že jsem si všechnu techniku mohl
půjčit zadarmo ze školy. Protože točím pouze o Praze, na všechny cesty jsem využil
Opencard. Stejně tak i redaktoři, kteří se mnou jezdili.
S respondenty jsem se dohodl na bezúplatném plnění. Dále jsem udělal dohodu
s redaktory, kteří mi pomáhali při rozhovorech a namlouvání komentářů,
na nefinančním plnění. Největší výdaje tak byly uskutečněny, kromě externího
disku, který používám i na jiné projekty, na vazbu a tisk textové části absolventské
práce.
Přesný položkový rozpočet je součástí přílohy D.

2.8 Právní aspekty projektu
Co se týče právních aspektů projektu, měl jsem za úkol, zajistit svolení s natáčením
a následnou publikací výstupu dle potřeb školy. Všichni respondenti byli o této
skutečnosti informováni dopředu a před samotným natáčením byly dokumenty
podepsány. Bohužel jsem se nevyhnul situaci, kdy jsem potřebné dokumenty
na natáčení zapomněl, a tak jsem tento úkon musel řešit následně přes mail.
Dále jsem potřeboval „svolení s natáčením v různých lokacích“. Natáčení ve Zlaté
uličce je jedním z míst, kde povolení potřebuji. Povedlo se mi spojit přímo se šéfem
Správy Pražského hradu, panem Františkem Kadlecem. Ten mi zajistil volný vstup
a povolení k natáčení ve Zlaté uličce, kde platí přísná opatření.
Natáčení ve Stanici přírodovědců mi povolil Michal Hrdina, vedoucí tohoto centra
volného času. Natáčel jsem tam, když byl den otevřených dveří, což je veřejná akce
a mohl jsem tak natáčet i děti, které byly ve skleníku a na kurzech.
V reportáži o nové budově radnice na Praze 10 jsem nejprve komunikoval
se sdružením „Zaostřeno na 10“. Vše vypadalo velmi jednostranně. Musel jsem dát
prostor k vyjádření také druhé straně, tedy zástupcům radnice. Oslovil jsem jich
velké množství, ale bohužel mne zcela ignorovali. Nakonec jsem využil povinnosti
tiskového odboru a přímo na chodbách radnice zastihl mluvčího Městské části
Prahy 10. Oslovil jsem jej opakovaně se zapnutou kamerou a dostalo se mi alespoň
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jednoho oficiálního vyjádření. Uvědomil jsem si, jak těžká je pozice novináře
při investigativní práci. Za mnou bohužel nestálo žádné médium, které
by v oslovených možná vzbudilo větší respekt. Jak jsem tedy zmínil, získal jsem
vyjádření mluvčího Prahy 10, Víta Nováka.
Kopie všech svolení k natáčení jsou v příloze E.
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3 Realizace natáčení
V následující kapitole popíšu průběh natáčení, problémy, se kterými jsem
se potýkal.

3.1 Natáčení - Stanice přírodovědců
Rozhodl jsem se, že má absolventská práce bude prvním projektem, kterého
se zhostím pokud možno ve všech rolích výrobního štábu. Kromě mého oboru,
kterým je kamera a střih, jsem se tak zhostil obsahové stránky a produkce.
Jak jsem svoji roli zvládl, ukáže až obhajoba u komise. V roli redaktora, který drží
mikrofon a klade mnou připravené dotazy, byla věrná asistentka a spolužačka
Nikola Dalíková.
3.1.1 Respondenti
První respondentkou, se kterou jsem dokázal natočit rozhovor, byla Vlasta
Coufalová, která pořádá akce pro veřejnost. Dlouho se mi nepodařilo zastihnout
pedagoga volného času Michala Hrdinu, a tak jsem využil ochoty ošetřovatele
Jakuba Drozda. Povinnost zastihnout pana Hrdinu jsem splnil až při posledním
natáčení na stanici. Odpovídal nejlépe a do reportáže jsem ho použil co nejvíce.
Za to výpověď ošetřovatele nebyla téměř použitelná a ošetřovatel dostal ve finále
prostor jen na dvě věty.
3.1.2 Lokace
Výběr lokací u reportáže o stanici přírodovědců byl vcelku jednoduchý. Natáčení
totiž probíhalo pouze na stanici. Za zmínku stojí klec s klokany (která má však
bohužel velmi malá oka v plotě, což není ideální na točení), skleníky a místnosti,
kde probíhají některé kurzy. Venku je také dětské hřiště, u něhož jsem točil
rozhovor s Michalem Hrdinou a snažil se tak vytvořit druhý plán s hrajícími
si dětmi.

3.2 Natáčení – Nejzajímavější ulice
V této reportáži jsem měl několik problémových míst, ale nakonec vše relativně
dobře dopadlo. Je sice natočeno, ale nebýt nepříznivého počasí, mohlo
to dopadnout mnohem lépe. Uvědomil jsem si, jak je důležité při volbě témat
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myslet i na prostředí, v jakém se točí. Ulice jsou pod širým nebem a tak je proměna
počasí určující a mou práci výrazně omezovala. Měl jsem totiž na jeden slunný
dubnový víkend domluvený dron35, který by proletěl několik metrů nad Náplavkou
a dodal reportáži novou dimenzi. Byl by to nový, neokoukaný a „sexy“ pohled
na tuto část Prahy. Bohužel nečas, který se onen víkend odehrával nad hlavami
pražských občanů, mi nedovolil vypustit létající kameru. Tento způsob natáčení
má, lépe řečeno by měl, ještě jednu nevýhodu, jeho používání v centru Prahy
je totiž zakázané a hrozí vysoká pokuta. Jeden večer jsem dokonce věnoval
studování právních norem, abych věděl, jakého činu se dopouštím, a jak velkou
pokutu bych mohl dostat.
3.2.1 Nejužší ulička
Bezejmenná ulička vedoucí k Čertovce možná není tak docela ulice, ale spíše jen
průchod. Je ovšem tak úzká, že potřebuje vlastní semafor.
V zimě byla tato ulička velmi obtížně schůdná. Několik měsíců dokonce zavřená.
Ale později jsem se sem vrátil a dotočil vše potřebné. Dokonce se mi povedlo získat
na pár dní kameru GoPro Hero 3, se kterou jsem se prošel touto úzkou uličkou.
Problém dělali neukáznění turisté, kteří chodili do uličky na červenou. Jednou mi
to zkomplikovalo natáčení, když jsem se střetl v úzkém prostoru s protichodcem.
Naštěstí z toho vznikl docela dobrý záběr.
3.2.2 Nejkratší ulice
Jiřího Červeného na Kampě je podle statistik nejkratší ulice v Praze. Měří 27 metrů,
což není na první pohled zas tak málo, ale ulice je úzká, že neprojede auto a navíc
má vysoké stěny domů, takže se na živo zdá být mnohem kratší.
Tím, jak je malá, nenabízí tolik možností k natáčení. V této reportáži také nedostala
tolik prostoru.

35

Bezpilotní letoun, který se často používá v kombinaci s kamerou. Používá se pro letecké snímky.
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3.2.3 Nejdelší ulice
Nejdelší ulice je Strakonická36, vedoucí ze Smíchova jižně ven z Prahy. Problém byl,
jak natočit nejdelší ulici. Napadlo mě projet jí autem s kamerou, třeba s GoPrem,
ale neměl jsem ani auto, ani GoPro. Asi by to ve výsledku byla nuda.
Rozhodl jsem se tuto ulici natočit jednoduše a použil jsem pouze dva záběry
a zbytek doplnil grafikou, abych znázornil, jak je ulice dlouhá (15,5 km).
3.2.4 Nejživější ulice
Dlouho jsem nevěděl, jakou ulici točit, jestli Dlouhou nebo Krymskou. V rešerši
na internetu sice najdete, že jsou to ulice, kde to večer nejvíce žije, souvisí to však
spíš s velmi kvalitním PR tamějších majitelů restaurací a barů cílících na českou
populaci. Jel jsem tam několikrát a viděl jen bary plné přiopilých lidí. Z obrazového
i obsahového hlediska nic, co bych chtěl zaznamenat.
V současné době se většina mladých lidí výrazně přesouvá na pražskou Náplavku,
která po vzoru Paříže vytváří neuvěřitelně živý prostor pro setkávání mladých lidí.
Ti tam nechodí jen za účelem popíjet lihoviny. Naleznete tu romantické páry při
procházkách ruku v ruce, večer zde hraje živá hudba, konají se taneční večery
na přilehlých lodích, Restaurace BAJKAZYL se začala věnovat i promítání filmů.
Pořádají se zde velmi úspěšně také farmářské trhy. Je to zkrátka místo, kde to žije
a udržuje si neuvěřitelně osobitou atmosféru.
Natočil jsem jeden celek a pak šel do užšího záběru. Protože v komentáři mluvím
o cyklistech a milencích, natočil jsem je jako popisný ilustrační záběr.
3.2.5 Nejbarevnější ulice
Touto ulicí je Zlatá ulička na Pražském hradě. Je to také ulice, do které nemůžete
vstoupit bez zaplacení vstupného. S kamerou jsem se tam vydal a natočil pár
záběrů. Sice to bylo v zimním období, ale i tak tam bylo plno turistů. Šéf správy
Pražského hradu, pan František Kadlec, mi doporučil, že ji buď natočím v zimním
období, kdy je ještě relativně prázdná, nebo ji nenatočím vůbec. V hlavní turistické
sezóně je toto místo doslova přecpané turisty a nedá se nic natočit. Musel jsem
tedy oželit kvalitu denního světla za cenu, že ulovím několik zajímavých záběrů
zdejší architektury.
36

Němec, Michal. Pražská nej. http://www.kamvpraze.info/praha.htm
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3.2.6 Nejlehčí ulice
Tento přívlastek dnes patří Karlovu náměstí, kde se v posledních pár letech
objevuje největší počet pražských prostitutek, které byly na základě opakovaných
stížností „vytlačeny“ z náměstí Václavského. Z Karlova náměstí se tak stalo temné
místo, které večer každý z nás studentů raději rychle přejde.
K natáčení této ulice jsem přistupoval obzvlášť obezřetně. Často jsem tudy
v pozdních hodinách procházel, abych zjistil, kde se ženy, o kterých chci točit,
nejčastěji vyskytují. Natáčel jsem i kamerou GoPro, abych mohl udělat záběr,
kdy přímo projdu okolo prostitutek, aniž by si mne všimly. Nakonec se však moc
nepovedl. Kamerou jsem také točil na dlouhé sklo a několik jich zachytil. Bohužel
nemám žádnou z žen zachycenou přímo v situaci, kdy nastupuje do auta svého
zákazníka, o což jsem velmi stál. Problémem byla tma. Na kameře Sony NX5 jsem
musel nastavit hodnotu „Gain“ na + 6 dB. Kamera GoPro je plně automatická
a sama si upravila světelnost a záběry z ní jsou na pokraji použitelnosti.
3.2.7 Nejneobydlenější
Ulicí, kde „nebydlí“ nejvíc lidí, totiž, kde se vyskytuje nejvíce lidí bez domova,
je Opletalova ulice, respektive, k ní přímo přilehlý park před Hlavním nádražím.
Tomuto místu se lidově říká „Sherwood“ a vede od Opletalovy ulice k Hlavnímu
nádraží.
Nejprve jsem si našel místo pod sochou „líbajících se soudruhů“, odkud jsem
natočil pár záběrů a potom jsem se posunul doprostřed parku, odkud jsem natočil
bezdomovce a narkomany, ležící na trávě. Všechno více méně na dlouhé sklo,
ale k mému účelu postačující.
3.2.8 Ulice Lásky
Ulice lásky je přezdívka, kterou nese ulice Ve Smečkách. Kdysi slavná divadelní
ulice se v posledních letech proměnila v ulici plnou neřesti a vykřičených domů.
Natáčení nebylo jednoduché hned ze dvou důvodů. Za prvé jsem točil v noci, takže
jsem musel zvýšit hodnotu „Gainu“37 na +6 dB, abych zesvětlil záběr, a za druhé
na mě přišel pracovník jednoho „veřejného domu“ a dožadoval se mého
okamžitého odchodu.
37

Světelný zisk
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3.3 Natáčení – Dění na Praze 10
Tato reportáž mi dělala největší problém, už z toho důvodu, že jsem nepříliš
šťastně zvolil téma. Celou kauzu už jsem popsal v přípravě a rešerši tématu.
Redaktora na této reportáži mi nejčastěji dělal Jan Hrušovský.
3.3.1 Respondenti
Nejprve jsem natočil rozhovor s Ivanou Mádrovou, koordinátorkou pro
referendum. Dalšími dvěma respondenty byly Pavel Hájek a Lucie Sedmihorská,
což jsou redaktoři webu Zaostřeno na 10.
Chtěl jsem dát prostor k vyjádření i druhé straně, ale bývalý starosta Bohumil
Zoufalík nebyl k zastižení a nový mluvčí Prahy 10 Vít Novák dlouho nedokázal
zajistit rozhovor, ani se sebou samým. Sliboval rozhovor s Martinem Pecánkem,
vedoucím odborů životního prostředí, dopravy a rozvoje, ale i ten nakonec odmítl.
Nejzazší termín, kdy jsem mohl točit, jsem měl přislíbený rozhovor právě
s mluvčím Novákem. Celý den nezvedal telefony, tak jsem musel jednat. Vzal jsem
Jana Hrušovského, který mi v tu chvíli dělal redaktora a vydali jsme se do „Vlasty“,
jak je nazývána radnice Prahy 10. Ve čtvrtém patře, kde má mluvčí kancelář, jsme
pana Nováka potkali přímo na chodbě. Přestože je zde zaměstnán jako tiskový
mluvčí a měl by tak poskytovat informace, nebyl moc sdílný, ani ochotný sdělit
téměř cokoli. Po mém opakovaném naléhání se však nakonec k rozhovoru uvolil.
Bohužel neřekl nic zásadního. Přesto jsem jej ve výsledném díle použil, abych
umožnil prostor k vyjádření protistraně.
3.3.2 Lokace
Lokací, kde jsem natáčel, je hned několik. Začalo to v Domě čtení v Ruské ulici, kde
se konala diskuze o nadcházejícím referendu. Poté volby, ty jsem natočil
v Kodaňské ulici v základní škole. Kavárna Nova byla dalším místem mého
natáčení, kde jsem točil dva rozhovory s lidmi ze sdružení Zaostřeno na 10. Není
vůbec lehké obrazově zaznamenat reportáž o místě, které ještě neexistuje.
K projektovým výkresům mne nikdo nepustil. Musel jsem tak natočit alespoň
záběry míst, ve kterých by měla stát budoucí budova radnice, což je na Hagiboru
a na Strašnické poblíž metra A. Dále jsem z několika úhlů natočil také budovu
„Vlasty“, jak se přezdívá stávajícímu Úřad městské části Prahy 10.
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3.4 Použitá technika
Natáčel jsem kamerou Sony HXR-NX5E (obr. 5), což je FullHD kamera se záznamem
na paměťové karty formátu SD (SDHC) s možností zapojení přes SDI.
S mikrofonem Sony ECM-XM1 s protivětrnou ochranou. Tento typ mikrofonu
vyžaduje napájení, tzv. phantomové napájení (+ 48 V) kabelem XLR3 vedeným
z kamery.
Ve škole je tato kamera součástí „setu 100“ nebo „setu 101“ ke kterým patří ještě
stativ Sachtler ace (obr. 11). Zvuk jsem točil na bezdrátový audio-set Sennheiser
evolutionwireless G3 obsahující přijímač, vysílač s mikroportem a handheld
mikrofon (obr. 7).
Občas jsem musel točit kamerou Sony HVR-Z5E (obr. 6) se stativem Vinten Vision
10, SONY VCT-1170RM nebo Libec TC-70 (obr. 11). V tomto případě jsem
nepoužíval Atomos Ninju, což je externí záznamové zařízení, ale používal jsem
kazetky Sony MiniDV, na kterou se dá natočit 60 minut. Trochu jako problém se
může zdát, že z této kamery je rozlišení pouze HD, přesněji řečeno 1440i. Což
ovšem oko diváka nepozná a střihový program si s tím poradí.
Zvukaře jsem si dělal po celý projekt sám a používal jsem školní sluchátka
Sennheiser HD 215 II.
V případě použití kamery GoPro Hero 3 (obr. 10) jsem natáčel v rozlišení 1080p,
avšak 30 snímků za vteřinu, což občas může dělat problém ve střihu. Podotýkám,
že krom této kamery, je všechna technika ze školy. GoPro jsem si půjčil od
bývalého absolventa Vošp Jana Novotného, se kterým jsem točil jeho
absolventskou práci.
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4 Post-produkce
Dalším logickým krokem k dokončení práce byla post-produkce čili střih obrazu,
střih zvuku, namluvení voice-overu a vytvoření grafiky. V podkapitolách
se postupně prokoušu problémy, radostmi a strastmi těchto post-produkčních
úkonů.
I když by se mé rozhodnutí Josefu Valušiakovi, který tvrdí: „Pro správné zhodnocení
natočeného materiálu je tedy i pro amatéry lepší, přizvou-li si k sestřihu dalšího
spolupracovníka. Film potom dostává závěrečné myšlenkové i emocionální vyzněni,
definitivní zvukovou skladbu, spád, rytmus, onu agogiku díla, která nedopustí
ochabnutí divákovy pozornosti nebo dokonce nudu.“38, jistě nelíbilo, musel jsem,
vzhledem ke svému zaměření, střihat práci sám. Teprve následně jsem své dílo
nechal zhlédnout kolegům, abych získal zpětnou vazbu. Přítomnost druhé osoby
ve střižně by však moji práci určitě zpřehlednila, dovolila by mi rychleji
tzv. „opustit“ krásné, ale z hlediska obsahu a tempa nedůležité záběry.
Post-produkce často trvá déle než samotné natáčení a tak jsem si na tuto část
ve svém harmonogramu vymezil čtyři měsíce. Od začátku ledna, do konce dubna,
kdy jsem měl střih hotový a pouze jsem ladil detaily.

4.1 Střih
Projekt jsem založil v září, kdy jsem měl první natáčení. Po každém natáčení jsem
pak importoval obrazové a zvukové stopy do Avidu. Celkem jsem měl téměř 40 GB
zdrojových dat.
Mohl jsem jednoduše všechna data nalinkovat přes AMA link, ale tam hrozilo riziko
ztráty dat při střihu na jiném PC. Tato varianta se používá při rychlém střihu
reportáží, kdy vím, že se už k ní nebudu vracet. Pro jistotu jsem všechna data
importoval.
Střih jsem prováděl v několika sekvencích. Každá reportáž měla svojí sekvenci
a potom jsem měl několik pomocných na rozhovory a na znělku. Vždy jsem
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si nejprve složil kostru reportáže a teprve až potom jsem jí začal pokrývat
ilustračními záběry.
Jako první jsem sestříhal reportáž o stanici přírodovědců, která se mi dělala
nejlépe. Měl jsem natočeno poměrně hodně materiálu a bylo z čeho vybírat.
U reportáže o ulicích jsem měl materiálu tak akorát. Už jsem věděl co točit a šetřil
jsem s místem. 30 snímků za vteřinu, co točí GoPro, jsem zvládnul hravě, protože
jsem nemusel řešit synchronizaci se zvukem. Pro tuto reportáž jsem se ještě
rozhodl využít archiv školy. Konkrétně jde o reportáž z dílny Profesionál, kde jsem
působil jako kameraman, takže jsem používal svůj vlastní archiv. Dostat
se ke školnímu archivu je komplikované. Radši jsem tedy využil vlastní archiv
a oužil část už nastřihané reportáže. Konkrétně jde o část, kde jedu na kole
po Náplavce a točím GoPrem okolí. Dále jsem v této reportáži hojně využíval
grafiku pro ilustraci míst v Praze.
Třetí reportáž, tu z Prahy 10, jsem střihal nejdéle. Nejenže jsem měl problém
s obsahovou stránkou, ale také s tím, jak jí pokrýt. To už je ale klasický problém,
když se točí o něčem, co neexistuje. Snažil jsem se tak co nejvíce využít synchronů.
Exportoval jsem do formátů MPEG-4 (h.264 a quick time movie). Vizuálně jsem
porovnal výstupy a rozhodl se pro h.264, který dělá soubory *.m2t.

4.2 Efekty
Ještě v samotném střihovém programu jsem použil několik efektů. Žádný další
program pro speciální efekty, mimo grafiku, jsem už nepoužil. V Avidu je v záložce
„Effect Palette“ plno efektů. Já použil jen několik následujících.
„Color Correction“ je dobarvování. Použil jsem ho u několika záběrů z NX5, která
nedělá zas tak kvalitní obraz, pokud není dobré světlo. Pomocí křivek jsem vytáhl
kontrast a trochu dobarvil několik málo záběrů.
„3D Warp“ mi umožňuje s videem jakkoliv hýbat, například změnit velikost, otočit
a podobně. Tento efekt jsem použil na jeden záběr, který byl nakřivo, abych
ho narovnal, a pak na časosběrný záběr Strakonické ulice.
„Timewarp“ je efekt, který umožňuje zpomalit či zrychlit video nebo audio stopu.
U záběru na ulici Strakonická jsem použil zrychlení. Natočil jsem statický,
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8 minutový záběr na ulici, kde jezdí plno aut. Zrychlil jsem jej o 4800% a dostal
jsem výsledných 10 vteřin, které jsem ještě rozpohyboval zprava doleva.
V Avidu se za efekt počítají i titulky, které jsem samozřejmě dal na konec celého
dílu.

4.3 Střih zvuku
Nedílnou součástí střihu je i zvuk. Funkci zvukaře jsem během natáčení zastával
sám. Stejně tak tomu bylo i v post-produkci. Jeden rozhovor jsem bohužel natočil
moc slabě a musel jsem vytáhnout hlasitost a odstranit šum. Použil jsem k tomu
program Adobe Audition CS 5, vyexportoval jako *.wav a potom znovu vložil
do Avidu a synchronizoval. Ve výsledku není nic poznat.
Na závěr jsem se rozhodl, že během celého dílu bude divák provázen pouze jedním
hlasem redaktora, který jej celý propojí do jednoho celku. Vybral jsem spolužáka
Jana Novotného, který v současné době působí v pořadu České televize Černé ovce.
4.3.1 Úrovně
Všechny reportáže jsem střihal do zvukové úrovně -9 dB. S tím jsem neměl větší
problém, protože jsem měl většinou dobře nastavený mikrofon na kameře. Ruchy
a atmosféru jsem samozřejmě snižoval, zhruba do úrovně -20 dB.
4.3.2 Ruchy, atmosféra
V projektu jsem použil jen ruchy, které jsem nahrál přímo při natáčení.
To znamená, že jsem nevyužíval žádnou ruchovou banku a všechen zvuk zvládl
nahrát mikrofon, který se u kamery. Ve střihu mi u všech reportáží ruchy vyplnily
stopy 3 a 4. Některé ruchy jsem protáhl pod jiné obrázky, abych do videa dodal
pocit plastičnosti. Občas jsem také dodal efekty „Head Fade“, „Tail Fade“ nebo
„Dissolve“, které audio stopu ztiší, zesílí nebo prolne s následující stopou.
4.3.3 Synchrony a asynchrony
Komentář a „mluvící hlavy“ dostali své místo v Avidu ve stopách 1 a 2. Většinou
jsem se snažil synchron podtáhnout pod obraz a pak plynule navázat. Asynchrony
jsem nahrával v klidném prostředí školního zvukového studia na diktafony Edirol
R-09 nebo Zoom H1.
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4.4 Grafika
Ve svém projektu jsem se rozhodl využít grafiky celkem hodně a pokud možno
jednoduché. Protože mám reportáž o ulicích v Praze, zvolil jsem jako malé předěly
mezi nimi průlet mapou nad danou oblast a tu vyznačit. Používal jsem k tomu
program Google Earth a Fraps a posléze jsem jej dodělal v software Adobe After
Effects CS 5.5.
Nejdříve jsem si nadefinoval cestu, odkud kam kamera poletí, poté jsem nechal
snímat obrazovku a vytvořil se mi videosoubor. Ten jsem v After Effects upravil
tak, abych se zbavil nehezkých okrajů.
Grafické lišty jsem vytvářel v programu Adobe Photoshop CS 5.5. Jsou animované
a velmi jednoduché, protože jak známo, v jednoduchosti je síla. Ty to titulky
se vynoří ze spodního okraje jen v podobě malé čárky a pak se žlutý rámeček se
jménem rozbalí do míst, kde má respondent hlavu tak, aby nezasahoval do jeho
obličeje. Stejným způsobem i zmizí zpět.
4.4.1 Znělka
Celá znělka je zpracovaná graficky. Pomocí programu Google Earth jsem vytvořil
průlet nad mapou Prahy, kde se na různých místech objevují fotky zajímavých
míst. Tyto fotky mají bílé zarámování, jako by byly focené polaroidem.
Realizace byla velmi obtížná, i když se jedná o relativně jednoduchý nápad.
Problém byl u výpočtu grafické karty, která občas nestíhala vykreslit mapu
a vznikaly tak neostrosti. Celá znělka má 15 vteřin a na jejím konci se objevuje
název pořadu „S kamerou po Praze“.
4.4.2 Jingle
Pro tvorbu předělu jsem použil Adobe After Effects. Vytvořil jsem kruh, ve kterém
se zobrazí název pořadu. V backroundu se objevuje fotografie Prahy, která se může
jednoduše vyměnit za jinou.
4.4.3 Headline
V headlinech jsem se snažil upoutat diváka na obsah celého dílu. Vybral grafickou
vizualizaci, která je podobná pořadu Koření. V levé části obrazovky je napsán
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titulek následující reportáže a vpravo v backroundu poběží část obrázků reportáže.
Hlas, který headliny opět doprovází hlas karvinského rodáka Jana Novotného.

4.5 Použitý software a technika
Celý absolventský projekt jsem střihal v programu Avid Composer Media 6.5 (obr.
4). To byla přinejmenším věc, kterou jsem chtěl dodržet, protože Avid je kvalitní
střihový program, hojně používaný v televizích, a tak jsem se chtěl zdokonalit
v orientaci jeho rozhraní. To se bohužel nepovedlo, alespoň ne ve škole, protože
tam tento program velmi často „zamrznul“. Byl jsem tedy nucen používat
vypůjčený počítač Dell Precision M4600 s Avidem. Dále jsem střihal v programu
Adobe Premiere Pro CS 5.5. Pro přetažení kazet do počítače jsem používal kabel
FireWire se dvěma 4 pinovými konektory program HDV Split 2.0 Beta. Zvuk jsem
zpracovával v programech Adobe Audition CS 5. Grafickou část jsem dělal
v programech Adobe Photoshop CS 5.5 a v Adobe After Effects CS 5.5.
Znělku jsem vytvořil pomocí programu Google Earth a programu pro snímání
obrazovky Fraps. Dvd menu jsem vyrobil v programu ConvertXtoDVD 5 a následně
vypálil v programu Ashampoo Burning Studio 2010.
Z hlediska technického se celý projekt střihal ze svého disku Western Digital
Elements Portable o kapacitě 1 TB a zálohu měl na disku A-Data rovněž o velikosti
1 TB.
Co se týče natáčení zvuku, používal jsem nejraději Audio Recorder Zoom H1
s micro SD kartou (obr. 8). Také jsem ale jednou použil Edirol R-09 HR (obr. 9).
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5 Problémy během projektu
Během projektu se nahromadila řada problémů, z nichž mezi nejzásadnější patří
závislost na počasí, volba tématu investigativní reportáže a v neposlední řadě
má velmi špatná sebe-organizace.
Díky lokalitám, které jsem si vybral, jsem byl nucen většinu času strávit v ulicích
města. Počasí tak bylo častým protivníkem, který většinou zvítězil. Často jsem měl
objednánu techniku a nemohl vyrazit díky nepřízni podnebí.
Při tvorbě reportáže o dění na Praze 10 jsem pro změnu přicházel o jednoho
respondenta z radnice za druhým. Všichni odmítali rozhovor s tím, že pokud
se jedná jen o školní práci, nevidí důvod mi svoji výpověď poskytnout.
Zcela nejzásadnější však bylo, že jsem narážel sám na sebe a své limity, co se sebeorganizace týče. Na začátku jsem si vypracoval podrobný harmonogram práce.
Postupně se vlivem dalších projektů a mé ochoty pomáhat spolužákům s jejich
výstupy, termíny jeho plnění posouvaly do nejzazších možností. Uvědomil jsem si,
jak důležitá je role produkce, která všechny členy štábu udržuje v potřebných
mantinelech. V mém případě tak tuto roli významně plnila vedoucí práce. Všechno
jsem pak musel dohánět o dlouhých probdělých nocích.

5.1 Problémy při natáčení
Kromě výše zmíněných problémů se také projevoval nedostatek kamer, hlavně
v závěru semestru, kdy plno studentů končilo semestrální práce. Navíc se průběhu
roku přestaly půjčovat kamery Panasonic, které se samy od sebe jednou za čas
vypínaly. Problém s natáčením na Ninju,39 který vytváří ohromná data, a nejsem
spokojený s jeho kvalitou, jsem vyřešil tím, že jsem točil na kazety. Potom se sice
občas stalo, že vznikl problém při přepisu, ale o tom až v jiné kapitole.

5.2 Problémy v post-produkci
Když se na naší škole řekne mezi střihači slovo „Avid“, všichni se hned drží
za hlavu a kroutí s ní. Je to proto, že tento jinak výborný program dělá problémy
i těm nejzkušenějším. Často se zasekával, hlavně ve střižně 215. Pak tu byl problém
39
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s obsazeností střižen, kdy všichni, jakoby naschvál, chtěli střihat v jeden den, právě
v den, kdy jsem si naplánoval střihat i já. To ovšem chápu, horší je, že kompatibilita
Avidu nedovolovala střihat ve střižně 106, kde je počítačů hodně. Další problém
byl při natáčení na kazetku, na které se občas stane, že vznikne tzv. „drop“.
To znamená, že ve videu chybí řádek. Některé střihové programy tyto dropy
dokáží akceptovat, potom je chyba vidět. Avid zobrazí chybovou hlášku a zastaví
přepis dat. Tím se celý proces přepisu dat velmi komplikuje. Zvolil jsem tedy
jednodušší metodu, a to přes program HDV Split. Ale i tady jsem narazil
na problém, když výsledné soubory měly občas chybu, vzniklou při přepisu a tudíž
tam byly dropy. Avid takové soubory nedokázal akceptovat a nechtěl s nimi
pracovat. Pokud to bylo ve střižně 215, většinou se i zasekl. Musel jsem tedy tyto
soubory převést do jiného formátu skrze jiný střihový program, v mém případě
Adobe Premiere.

5.3 Zhodnocení práce
Když se ohlédnu a zpětně hodnotím svou práci, nemůžu se pochválit. Na celou
práci jsem měl více než půl roku a to, co vzniklo, tomu neodpovídá. Jednak jsem
nevhodně zvolil témata, z čehož vyplynulo to, že reportáže nejsou tak zajímavé, jak
jsem čekal. A potom stránka, za kterou bych měl být hodnocen nejvíce, což
je kamera a střih. Tyto disciplíny mě blízké se v tomto projektu táhly tak dlouho,
že jsem se na ně přestal soustředit.
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Závěr
Závěrem však lze říci, že projekt dopadl relativně úspěšně. Byl dokončen včas.
Množství produkčních úkolů a redaktorská činnost mi stále nejsou natolik blízké,
že bych se příště do tak poměrně rozsáhlého projektu pouštěl sám. Každá profese
má při natáčení své místo, a jsem si jistý, že kdybych na natáčení měl svého
redaktora po celou dobu, reportáže by vypadaly o úroveň lépe. Na druhou stranu
ale musím říct, že mě natáčení těchto typů reportáží skutečně velice baví a jistě
je to směr, kterým bych se chtěl do budoucna vydat.
Nezbývá než dodat, že mou hypotézu, že Praha je krásné město se spoustou
zajímavých míst a stále se tam něco děje, mohu potvrdit. Jedná se o pilotní díl
televizního pořadu, tedy i diváci budou rozhodovat, zda jsem svoji hypotézu
potvrdil. V Praze je bezesporu plno krásných míst, ale v jedné reportáži jsem
ukázal i její trochu odvrácenou stranu.
Jak už jsem psal na začátku práce, tento projekt je tvořen jako první díl celého
magazínu. Můžu jen doufat, že příští rok bude někdo chtít pokračovat v mých
stopách a vytvoří díl další, nebo že se tento formát bude vedení školy líbit natolik,
že začne vznikat v jedné z dílen.
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Příloha A – Scénáře
Bodový scénář

Znělka
Headline

Jingle

00:00 – 00:14
00:15 – 00:31
V dnešním díle pořadu „S kamerou po Praze“
se můžete těšit
na džungli plnou zvířat přímo uprostřed
města,
poté Prozkoumáme nejdelší, nejužší, ale
třeba i nejlehčí ulice Prahy,
a jako vždy Nezapomínáme na občanské
kauzy. Tentokrát jsme se zaostřili na desítku.
00:32 – 00:37

Reportáž o Stanici přírodovědců

00:38 – 03:01

Jingle

03:02 – 03:07

Reportáž o Praze 10

03:08 – 07:12

Jingle

07:13 – 07:19

Reportáž z pražských ulic

07:20 – 09:54

Titulky

09:55 – 10:05
To už je ale z dnešního dílu S kamerou po
Praze opravdu vše. V tom dalším se těšíme na
viděnou!
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Stanice přírodovědců
00:38 – 00:54
D – Cedule
C – zahrada
C – skleník
PC – poníci
C – emu
PD - klokan

Asynchron:
Jedno ze středisek Domu dětí a mládeže hl. m.
Prahy - Stanice přírodovědců - letos oslavilo
60. výročí. I přes dlouholetou tradici o něm
ale málokdo ví. Malý kousek přírody se
nachází jen pár kroků za obchodním centrem
Smíchov v Drtinově ulici.
00:55 – 01:05

PD – Michal Hrdina

Michal Hrdina:
My jsme vlastně zařízení určené nejen dětem,
jak by název napovídal, ale všem Pražanům a
zájemcům o přírodu v hlavním městě.

01:06 - 01:14
C – děti na kroužku
D – lepení kukuřičných kousků
D – dítě
PD – Vlasta Coufalová
PC – děti u mikroskopů

Vlasta Coufalová:
Chodí sem děti od dvou let až po vysokou
školu. Máme tady asi 70 kroužků různých.
Jsou většinou přírodovědně zaměřené.

01:15 – 01:24
PC - pitvání ryby
D – pitva ryby
D – obličej dívky

Michal Hrdina:
To znamená, dlouhou tradici tady má chemie,
biologie pro střední školy, samozřejmě
nejrůznější kroužky chovatelství,
odstupňované podle věku dětí a plus teda
oblíbené kroužky teraristiky.
01:25 – 01:43

PD – Jakub Drozd
PD – dítě koukající do terária
D – leguán
D -> PD – krokodýl
PC – děti koukající do terária

Jakub Drozd:
Mám jeden a ten je zaměřený na teraristiku a
chovatelství a mám to jednou týdně. Já jsem
tady ošetřovatel a starám se tady o plazy, ale
jinak se starám i ptáky a savce. Prostě o
všechny zvířata, co tady jsou a jak se
dohodneme taky v tom našem týmu.
01:46 – 02:03
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PD – Michal Hrdina
D – ryba
D – dítě sledující rybu
PD – kaktusy
PC - kaktusy

Michal Hrdina:
Já jsem tady zaměstnaný jako pedagog
volného času. Takže tady vedu taky kroužky a
zájmové útvary, zejména akvaristiku. Plus na
starosti tady ještě mám odborné soutěže a
olympiády, které se pořádají. Potom pro
ostatní návštěvníky, tak je tady vlastně
otevřená celá zahrada včetně expozic,
výběhů.
02:04 – 02:11

C – děti dětském hřišti
PC - děti dětském hřišti
PC - děti dětském hřišti

PD – Vlasta Coufalová
PD – prasata
PC – děti koukají
PD – lama
D – andulky
PD – emu
C – děti na kroužku
PD – dítě s králíkem

D – králík
PD – Michal Hrdina
PD – dítě koukající na křečka
D – křeček v kolečku
PD – králík

D – dítě s králíkem
Grafika – otevírací doba
D – drbající se křeček
D - morče

Asynchron:
Vstup do zahrady je volný. Zpoplatněna je
pouze návštěva skleníku, kde děti zaplatí 20
korun a dospělí 40 korun.
02:12 – 02:37
Vlasta Coufalová:
Stanici přírodovědců týdně navštěvuje 700
dětí, které sem chodí přímo na pravidelné
kroužky. Naučí se tady lásce k přírodě a ke
zvířatům. Naučí se tady tomu, že zvíře není
věc, a když chtějí zvíře domů, že to není jen
taková radost a hračka a že je to i starost, že
musí pravidelně krmit a čistit a mít nějakou
zodpovědnost.
02:38 – 02:54
Michal Hrdina:
Největší zájem je paradoxně podle věku. Ty
nejmladší dávají přednost těm plyšákům, to
znamená králíkům, morčátkům na hlazení.
Potřebují nějaký kontakt se zvířátky. U těch
větších potom speciálně ty odborné předměty
jako biologie pro střední školy nebo právě
zmíněná chemie.
02:55 - 3:01
Asynchron:
Zahrada je otevřena každý všední den od 8:00
do 19:00 hodin a o víkendech od 9:00 do
16:00 hodin.
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Zaostřeno na Prahu 10
C – M.Ú.Č. Praha 10
C – M.Ú.Č. Praha 10
D – M.Ú.Č. Praha 10
Grafika – tři návrhy
D – titulek článku
D – titulky článků
D – nápis na M.Ú.Č. Praha 10

PD – Ivana Mádrová
Grafika – Titulek – Praha 10 chce novou
radnici

PC – Lucie Sedmihradská
C - diskuze

D - nápis snop
PD – Ivana Mádrová
C –diskuze
C – diváci v diskuzi

PC – Mádrová na diskuzi
D – Lucie Sedmihradská
PC – nástěnka P 10

C - C – M.Ú.Č. Praha 10
PD – Jan Čižinský na diskuzi

Grafika – Stop radnici
D – titulek

03:08 – 03:37
ASYN: Je to téměř 10 let, co P 10 plánuje
výstavbu nové radnice. Na konkrétních
návrzích totiž dosud nebyla shoda. To se
změnilo v roce 2013, kdy městská část navrhla
3 varianty - Rekonstrukci stávájích prostor,
nebo postavit zcela novou budovu ve
Strašnicích či Hagiboru. O rok později se na
tuto zakázku vypsala soutěž za téměř jednu
miliardu korun. S tím ale nesouhlasila jak
opozice, tak občané, kteří stavbu nové radnice
odmítají.
03:38 – 03:48
Ivana Mádrová: Šlo o to, že výběr řešení
budovy radnice na Praze 10 byl natolik
netransparentní a zmatený a předražený.
03:49 – 03:59
Lucie Sedmihorská: Spíš my jsme říkali,
nechceme radnici takhle, kupujeme zajíce
v pytli. Nabízíme, že tady za miliardu koupíme
objekt, nevíme kde, nevíme jaký, nevíme nic.
Ta soutěž skutečně byla takhle vypsána.
04:00 – 04:17
Ilona Mádrová: A protože nepomáhalo vůbec
žádné jednání na zastupitelstvech, naše
připomínky vůbec nebyly braty v úvahu,
ignorovali nás jako občany, tak jsme se
rozhodli, že posledním krokem je referendum
a přistoupili jsme k jeho vyvolání.
04:18 – 04: 33
Lucie Sedmihorská: Je pravda, že my jsme si s
myšlenkou referenda pohrávali poměrně
dlouho. S tím, že jednak to byla zkušenost z
Prahy 7, kde se jim povedlo referendem
zastavit proces výstavby nové, velmi drahé,
radnice.
04:34 – 04:48
Jan Čižinský: Že to referendum je skutečně
jako záchranná brzda. Referendum je něco, co
je naprosto mimořádného. Má být
vyhlašováno skutečně o něčem, kdy ta
politická reprezentace naprosto
nekomunikuje, chce převálcovat občany a
vlastně už nezbývá žádná jiná možnost.
04:49 – 04:54
Asynchron: Referendum proti výstavbě se sice
vyvolat podařilo, jenže…
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PD – Mádrová

PC – chodby k referendu
D – nápis referendum
D – ruce, kontrolující OP
PC – vhazování lístků do urny

PD – Lucie Sedmihradská
D – obálky

D – Urna
PD – Hájek

C – volby - referendum
PD – předávání OP

PC – vhazování lístků do urny
PD – Pavel Hájek
C -> D – článek -> Hagibor

C – Hagibor
C – Hagibor

PD – Novák
C – parkoviště pod radnicí
PD – špatný stav radnice
Pd – Novák
D – špatný stav radnice

04:55 – 05:12
Ilona Mádrová: Referendum o radnici vychází
na ten nejméně vhodný termín a to je druhé
kolo senátních voleb, kdy je účast maximálně
22% a my potřebujeme 35 %.
05:03 – 05:17
Asynchron: Kromě nevhodného termínu
vypsal starosta další dvě referenda a do
hlasování o radnici přidal další zavádějící
otázky. Podle aktivistů bylo snahou na
poslední chvíli voliče zmást.
05:18 – 05:34
Lucie Sedmihorská: Takže v září jsme měli
troje volby, každá termín voleb bylo jedno
referendum. Celkem víc než deset otázek.
Spoustu otázek malá propagace,
nepřehlednost pro voliče, takže spousta lidí
vůbec nevěděla, že to referendum je.
05:35 – 05:50
Pavel Hájek: Ty občani nepřišli, účast byla
myslím něco přes 10%. Ono to bylo způsobený
tim, že my jsme nebyli jako ti aktivisti, který
sbírali ty podpisy jednotný v tom, jestli ty lidi k
tomu referendu zvát.
05:51 – 05:54
Asynchron: Přes to, že bylo referendum
neplatné, nevidí ho aktivisté jako zbytečné.
05:55 – 06:22
Pavel Hájek: Zpětně to hodnotim jako úspěch.
Ta práce, kterou jsme na tom provedli se
vyplatila, protože ty lidi se tady dozvěděli další
informace. Deset a půl tisíc, kteří to reálně
podepsali je polovina lidí, který choději k
volbám. Nějaká ta informovanost občanů se
zvedla neskutečně.
06:22 – 06:31
Asynchron: Možná i proto tendr na stavbu za
miliardu korun zatím nikdo nevyhrál. Na
nejnovější plány jsme se proto zeptali přímo
na radnici.
06:32 – 06: 53
Vít Novák: Toto referendum se vztahovalo k
určitý lokalitě. Teďka je úplně nová varianta,
která se řeší. Takže se buďto opraví celá ta
budova, ve které se nyní nacházíme a druhá
varianta je v okolí metra Strašnická. Nicméně
to je teprve na samotném začátku. Celý ten
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PD – špatný stav radnice
PC - M.Ú.Č. Praha 10

PD – Lucie Sedmihradská
PD – M.Ú.Č. Praha 10

projekt se teprve zpracovává.
06:54 – 06:59
Asynchron: Takže je docela možné, že se celé
kolečko s referendem bude opakovat.
07:00 – 07:12
Lucie Sedmihorská: Umim si představit
situaci, kdy by byla veřejně průchodná
varianta za miliardu, ale fakt by to musela bejt
krásná stavba, promyšlená, propracovaná.

Pražské ulice
Grafika – mapa
D – cedule Strakonická
C – ulice Strakonická – časosběr

07:20 -07:30
Asynchron: Nejdelší ulicí v Praze je
Strakonická, měří 15,5 kilometrů a člověk jí
průměrnou chůzí projde přibližně za 3 a půl
hodiny.

C – Jiřího Červeného
PC – Jiřího Červeného
C – Jiřího Červeného

07:31 – 07:42
Asynchron: Za to nejkratší ulice se nazývá
Jiřího Červeného a nachází se na Kampě. Měří
pouhých 27 metrů. Projít takovou ulici zabere
zhruba 15 vteřin.

C – Nejužší ulička
D – semafor
C – průchod uličkou (GoPro)

Grafika – mapa
C – Karlovo Náměstí
C – lavička s děvčaty
PC – prostitutka
PC – prostitutky

C – Ve Smečkách
C – budova svítící fialově
PD – městská policie -> dům
PC – východ z domu
C – Zlatá ulička
C – domek
PC – Zlatá ulička
C – Zlatá ulička
C – focení

07:46 – 08:00
Asynchron: Nejužší ulička jméno nemá.
Nachází se poblíž Karlova mostu a vede
k restauraci Čertovka. Je tak úzká, že pokud
někdo váží víc než metrák, stěží se v uličce
s někým mine. Širším lidem hrozí zácpa.
08:02 – 08:17
Asynchron: Za naopak největší prostor se
považuje Karlovo náměstí. Je totiž největším
náměstím v Praze. Zatímco přes den svádí
k návštěvám zdejších památek, v noci láká na
nejlevnější sex v Evropě. Na „své“ si zde
můžete přijít již od dvou set korun.
08:18 – 08:30
Asynchron: Přesto ulici Lásky hledejte jinde. A
to Ve Smečkách. Navštívit zde může bary,
nevěstince a kabarety nevalné pověsti.
08:32 – 09:02
Asynchron: Další prošlapanou ulicí je i Zlatá
ulička. Její dláždění denně navštíví tisíce
turistů. Říká se o ní, že je nejmalebnější a
nejbarevnější v celé Praze. Vydejte se sem ale
brzy po ránu, abyste si mohli vychutnat její
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D – focení
D – číslo domu

C – lidé v parku
PC – davy lidí
C – lavička s bezdomovci
C – muž na trávě
C – spáč na lavičce
C – lavička s párem bezdomovců
PD – dívky na Náplavce
PD – dívky na Náplavce
PC – lidé na břehu
C – lidé u stolů s pivem
PC – zamilovaný pár
C – děti krmící labutě
PC – dav lidí
C – cyklistka
PD – kolo
PD – kolo
PC – Náplavka
C – Náplavka
PC – točení piva

kouzelnou atmosféru! Jinak se zde budete
proplétat v davech spěchajících cizinců, kteří
chtějí ulovit svůj snímek a běžet dál. Za její
prohlídku v rámci okruhu Pražského hradu
zaplatíte 250 Kč.
09:03 – 09:14
Asynchron: Za nejošklivější místo v metropoli
jsou považovány Vrchlického sady před
Hlavním nádražím. Park, lidově nazývaný
Sherwood, je totiž častým odpočívadlem lidí
bez domova.
09:16 – 09:54
Asynchron: A to nejlepší na konec. Pokud se
budete chtít vydat někam, kde to opravdu
žije, směřujte své kroky na Náplavku. Ocitnete
se na místě, které svou atmosférou připomíná
pařížskou Seinu. Břehy Vltavy jsou na jaře a
hlavně v létě doslova přeplněny mladými
lidmi. Ocitnete se uprostřed romantických
setkání, můžete svůj krk zchladit pivem či
vínem nebo se jen tak projet po zdejší
cyklostezce. A pokud Vás zajímá kultura, tak
té tu najdete také dost. Od vystoupení
pouličních umělců přes koncerty až po
promítání filmů. O víkendu zde skvěle
nakoupíte na farmářských trzích.
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Příloha B – Natáčecí plán
Kdy: 19:00, 18.9.2014
Kde: Dům čtení, Ruská 192/1455, Praha 10
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Nikola Dalíková
Odhadovaná doba natáčení: 3 hodiny
Zapůjčení techniky: 18.9.2014 – 17:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 22.9.2014 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 17:00, 26.9.2014
Kde: ZŠ Kodaňská, Kodaňská 658/16, Praha
10-Vršovice,101 00, Praha 10
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal
Odhadovaná doba natáčení: 2 hodiny
Zapůjčení techniky: 25.9.2014 – 17:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 29.9.2014 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 14:00, 11.11.2014
Kde: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy,
Drtinova 1a, 150 00, Praha 5
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Nikola Dalíková
Odhadovaná doba natáčení: 3 hodiny
Zapůjčení techniky: 11.11.2014 – 11:00
(Vošp)
Vrácení techniky: 13.11.2014 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 17:00, 12.11.2014
Kde: Pražský hrad, Zlatá ulička, Praha 1 –
Hradčany, 119 08
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Nikola Dalíková
Odhadovaná doba natáčení: 1 hodina
Zapůjčení techniky: 11.11.2014 – 11:00
(Vošp)
Vrácení techniky: 13.11.2014 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 13:00, 15.1.2015
Kde: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy,
Drtinova 1a, 150 00, Praha 5
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Nikola Dalíková
Odhadovaná doba natáčení: 2 hodiny
Zapůjčení techniky: 14.1.2015 – 17:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 15.1.2015 – 16:00 (Vošp)
Kdy: 13:00, 26.1.2015
Kde: Jiřího Červeného, Praha 1
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal
Odhadovaná doba natáčení: 3 hodiny
Zapůjčení techniky: 26.1.2015 – 10:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 27.1.2015 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 10:00, 11.3.2015
Kde: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy,
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1) Diskuze o referendu
- Ilustrační záběry
- Rozhovor s Ivanou Mádrovou

2) Referendum, volby
- Ilustrační záběry

3) Stanice přírodovědců
- Ilustrační záběry
- Rozhovor s Vlastou Coufalovou

4) Zlatá ulička
- Ilustrační záběry

5) Stanice přírodovědců
- Rozhovor s Jakubem Drozdem
- Ilustrační záběry

6) Ulice
- Ilustrační záběry

7) Stanice přírodovědců
- Ilustrační záběry

Drtinova 1a, 150 00, Praha 5
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal
Odhadovaná doba natáčení: 2 hodiny
Zapůjčení techniky: 10.3.2015 – 17:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 12.3.2015 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 13:00, 15.4.2015
Kde: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy,
Drtinova 1a, 150 00, Praha 5
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Nikola Dalíková
Odhadovaná doba natáčení: 2 hodiny
Zapůjčení techniky: 15.4.2015 – 10:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 15.4.2015 – 16:00 (Vošp)
Kdy: 15:00, 29.4.2015
Kde: Praha 1, Praha 2, Praha 5
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
Odhadovaná doba natáčení: 8 hodiny
Zapůjčení techniky: 29.4.2015 – 11:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 4.5.2015 – 10:00 (Vošp)

Kdy: 15:00, 30.4.2015
Kde: Kavárna Nova, U Hráze 455/23, 100 00
Praha 10
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Jan Hrušovský
Odhadovaná doba natáčení: 2 hodiny
Zapůjčení techniky: 29.4.2015 – 11:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 4.5.2015 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 15:00, 2.5.2015
Kde: Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal
Odhadovaná doba natáčení: 1 hodina
Zapůjčení techniky: 29.4.2015 – 11:00 (Vošp)
Vrácení techniky: 4.5.2015 – 10:00 (Vošp)
Kdy: 15:00, 11.5.2015
Kde: Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kdo: Kamera, produkce, režie – Petr Šoukal,
redaktor – Jan Hrušovský
Odhadovaná doba natáčení: 1 hodina
Zapůjčení techniky: 11.5.2015 – 12:30 (Vošp)
Vrácení techniky: 12.5.2015 – 10:00 (Vošp)
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8) Stanice přírodovědců
- Ilustrační záběry
- Rozhovor s Michal Hrdinou

9) Ulice
- Karlovo náměstí
- Ve smečkách
- Náplavka
- Jiřího Červeného
- Strakonická
- Nejužší ulička
- Hlavní nádraží
10) Rozhovory – zaostřeno na 10
- Pavel Hájek
- Lucie Sedmihradská

11) Radnice Prahy 10
- Ilustrační záběry

12) Radnice Prahy 10
- Rozhovor s Vítem Novákem

Příloha C – Harmonogram výroby
Příprava
1) Rešerše
Srpen 2014 – Říjen 2014

2) Získání povolení
3) Tvorba scénářů
4) Tvorba harmonogramu
Realizace
1) Natáčení stanice Přírodovědců
-

Den otevřených dveří

-

Rozhovory

2) Natáčení zajímavých ulic
-

Zlatá ulička

-

Noční natáčení (Ve Smečkách,
Září 2014 – Duben 2014

Karlovo náměstí)
-

Ostatní ulice

3) Natáčení radnice P -10
-

Diskuze

-

Referendum a volby

-

Rozhovory (Zaostřeno na 10)

-

Ilustrační záběry

-

Rozhovor (mluvčí)

Post-produkce
1) Střih

Leden 2015 – Květen 2015

2) Grafika
3) Střih zvuku
Finalizace
1) Dokončovací práce
Květen 2015

2) Kompletace textové části AP
3) Tvorba DVD
4) Tisk
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Příloha D – Rozpočet
Položka

Cena (Kč)

Pronájem
techniky *
Produkce
Režie
Redaktor **
Kameraman
Záznamový
materiál
Externí disk
Kazetky
DVD
Vstupné
Skleník
Zlatá ulička
Opencard
Občerstvení
Tisk AP práce
Vazba
vazba kroužková
Pronájem
střižny *
Střihač
Grafik
Rozpočtovaná částka
Celková částka

Rozpočtovaná
částka (Kč)

Počet

Pokrytí
v rámci
školného
vlastní
vlastní
jiné než
peněžní
vlastní

Skutečnost
v (Kč)

1 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč

12
1
1

12 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

9 000 Kč
2500 Kč

3
12

27 000 Kč
30 000 Kč

2000 Kč
52 Kč
20 Kč

1
2
3

2000 Kč
104 Kč
60 Kč

vlastní
vlastní
vlastní

2000 Kč
104 Kč
60 Kč

40 Kč
200 Kč
720 Kč
180 Kč
140 Kč
500 Kč
80 Kč

4
2
2
2
3
1
2

160 Kč
400 Kč
1 440 Kč
360 Kč
420 Kč
500 Kč
160 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
360 Kč
420 Kč
500 Kč
160 Kč

1 000 Kč
300 Kč
500 Kč

8
36
15

8 000 Kč
10 800 Kč
7 500 Kč

zdarma
zdarma
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
v rámci
školného
vlastní
vlastní

0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

125 104 Kč
3 604 Kč

Položky označení * jsou v rámci zapůjčení od Vošp zdarma
Položky označené ** jsou po dohodě odměny nefinančním plněním
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Příloha E – Hlášení o použité hudbě
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Příloha F – Svolení k natáčení
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Příloha G – Obrázky

Obrázek 5 - Kamera Sony NX 5

Obrázek 4 - Avid Composer Media 6.5

Obrázek 6 - Kamera Sony Z5 na kazety

Obrázek 7 - bezdrátový audio-set
Sennheiser

Obrázek 11 - Stativy - Libec, Vinten, Sachtler Ace

Obrázek 8 - kamera GoPro
Hero 3

Obrázek 10 - Edirol RH-09 Obrázek 9 - Zoom H1
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Příloha H – CD/DVD obsahující AV práci
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