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ABSTRAKT 

Krátký animovaný film s mystickými symbolickými prvky. Na opuštěné skále, uprostřed 

ticha nekonečného oceánu, hledají dva muţi způsob, jak se vypořádat s bouřemi zuřících 

kolem i uvnitř nich. Teoretická část celkem ze široka popisuje cestu k realizaci tohoto 

filmu. Zahrnuje tak v sobě okolnosti, které ovlivnily jeho výrobu včetně výsledné podoby a 

obsahuje popis jeho výstavby. 
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ABSTRACT 

Short animated movie with mysticism and symbolism. On the desolate rock, in the middle 

of endless ocean's silence, two men are looking for the way how to deal with the raging 

storms, out and inside of them. Theoretical part is widely describing the way to realization 

of this movie. It covers circumstances what influenced movie's production and final look, 

together with the description of it's construction. 
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Děkuji Bohu a rodičům , ţe jsem vůbec dostal tu moţnost věnovat se tak nesamozřejmé 

věci, jako je bakalářská práce. 

 

„Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.“ 

Blaise Pascal 
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ÚVOD 

Kaţdá ţivotní etapa má z pravidla své symbolické zakončení. Ve vzdělání tomu není jinak. 

Na základní škole se nastupující generace pravidelně třesou před posledním vysvědčením 

a snad ještě více emocí budí přechod na střední školu. Postupně se formují směry, jimiţ se 

budou jednotlivci nadále ubírat. Po neutuchajících adolescentních výbojích je vydobytý 

zárodek dospělosti pomyslně stvrzen maturitní zkouškou. Tím opět nastává konec jednoho 

období a současně se nástupem na vysokou školu otevírá nové. 

Tato rekapitulace se můţe jevit scestná, ale zřejmě je snadné vytušit její záměr, poněvadţ 

popsaný princip je všudypřítomný. V tomto případě jsou oním koncem bakalářské zkoušky. 

Bakalářská práce je pak vnímána jako dovršení tohoto období. Veškeré nabyté dovednosti, 

zkušenosti a poznání by se měly projevit právě v ní. Vše zúročit a shrnout do jednoho uce-

leného kusu, který bude zrcadlit uplynulá tři léta strávená studiem daného oboru. Práce, na 

jejímţ základě bude moţno bilancovat a odtušit další směr profesní nebo akademické dráhy 

a snad i dráhy ţivotní. Tyto a jim podobné myšlenkové pochody však mohou pomalu, ale 

jistě produkovat tlak a určitou past. 

Dokonce i propadání lehké panice není vůbec ojedinělým jevem. Bakalářská práce začne 

být pojímána jako něco nutně dokonalého. Na její úrovni a kvalitě záleţí vše. V případě, ţe 

tomu tak není, veškeré dosavadní snaţení je automaticky ztraceno a profesní dráha končí 

dříve neţ vůbec mohla začít. V případě animace v hlavě vzniká obludná představa něčeho, 

co svou velkolepostí zajisté strčí do rukávu celého Disneye, k snídani si usrkne 

z Dreamworks a přikousne Pixar. Záměrně extrémně nadsazený a za vlasy přitaţený pří-

klad, se ale úplně neliší od skutečnosti. Uţ pouhá ambice úspěšně přispívat do festivalo-

vých pásem je chvályhodná, ale kdykoliv se můţe zvrhnout v podobné nároky. Naštěstí se 

to netýká všech adeptů oboru, ovšem ani se to všem nevyhýbá.  

Osobně díky své ambiciózní nadutosti nikdy nemám daleko od propadnutí podobným me-

galomanstvím. Vţdy se však snaţím mít zřetelně na paměti poznatek, ţe takto smýšlet je 

naprosto chybné. Pomineme-li diskutabilní motivaci spojenou se zmíněnými nároky, tento 

přístup a jemu podobné mají jedno společné - nahlíţí na bakalářskou práci jako poslední 

ţivotní počin. Vrcholné dílo s nímţ se bude moţno postavit po boku největších géniů. Po-

kud se tak nestane, patrně jsme se minuli povoláním a tak dále v duchu fatalismu.  
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Přitom je ale realita spíše úplně opačná. Ve skutečnosti se totiţ vlastně jedná o první počin 

tohoto druhu, nikoliv poslední a stejně jako ostatní předešlá zakončení i toto započíná další 

etapu. Bakalářská práce je prvním nesmělým krokem do profesní sféry. Nezralá juvenálie 

pokoušející se dosud teoretické nevyzkoušené znalosti uplatnit v praxi. V rámci toho je 

jistě velice správné dobré a snad i ţádoucí, pokusit se vydat ze sebe moţné maximum. Cel-

kově se tedy jedná spíše o podanou ruku, ohromnou moţnost urazit své první krůčky tvůr-

čího batolete a skvělou příleţitost, jak si švejkovsky řečeno v mnohém rozbít držku. 

V tomto prostředí je snadné ověřit si rozličné postupy a zároveň se dopouštět ohromné 

spousty chyb, které jsou důleţité pro růst zkušenosti. Ve výsledku lze porovnat teorii 

s praxí a vyuţít získaných poznatků v budoucím počínání. 

V následující části krok po kroku popisuji, jak jsem se této moţnosti zhostil a do jaké míry 

se mi podařilo dostát vytyčeným cílům. Lehce otřepané heslo ,,Cesta je důležitější než cíl” 

v tomto případě platí při nejmenším dvojnásob. Pouţitá metoda do sebe zahrnuje 

i skutečnosti a okolnosti na první pohled moţná téměř nesouvislé, ale v důsledku význam-

ně ovlivňující výslednou podobu. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 UDÁLOSTI PŘED PREPRODUKCÍ 

1.1 Základní orientace 

Vzhledem ke všem okolnostem zmíněným v úvodu, jsem se snaţil zabývat otázkami baka-

lářské práce co moţná nejdříve. To ostatně pravidelně kladl na srdce i vedoucí mé bakalář-

ské práce pan Ivo Hejcman. Důvody jsou zcela zjevné a prevence budoucí časové tísně, 

která se snadno podepíše na výsledné kvalitě, je dobrou motivací. Stejně jako u jakéhokoliv 

jiného projektu je nejdříve zapotřebí se zorientovat v jeho povaze. V tomto případě se jed-

ná, krátký autorský animovaný film. Při stavbě domu není od věci, postupovat podle zave-

dených a vyzkoušených pravidel, coţ překvapivě platí i u výroby filmu. Zadání bakalářské 

práce by mohlo poslouţit jako určité vodítko, ovšem kromě formálních specifikací je tema-

ticky volné. Téma je jádrem projektu, od kterého se vše odvíjí. Ponechaná svoboda je skvě-

lá, ale vyţaduje zodpovědnost. Hrozí nebezpečí tvůrčího zalknutí z nepřeberného mnoţství 

moţností. Tematické zadání paradoxně můţe usnadnit celkový proces, protoţe namísto 

vznášení se v nerozhodnosti, poskytuje pevný bod, od něhoţ se lze odrazit. Aneb ,,méně je 

někdy více". To však neplatí pro špatně zadané téma, proto je zapotřebí správně hledat a nic 

při výběru nezanedbat. Vţdy přítomné přirozené mantinely mohou samy o sobě leccos na-

povědět a poslouţit jako ukazatele směru, jímţ se vydat. Ke zmíněným formálním specifi-

kacím lze přičíst čas, který je pro práci k dispozici, velikost tvůrčího týmu, technické zá-

zemí, osobní zkušenosti atd. Spektrum moţností se tedy zuţuje a postupně se začíná obje-

vovat konkrétnější představa našeho počinu. Pouštět se do celovečerního filmu v Disney 

kvalitě nepřipadá v úvahu, pokud zrovna nevynikáme obzvláštní vyšinutostí.  

 

1.2 Několik počátečních ujasnění 

Teorie jíţ jsem si patrně vědom, mi z neznámých důvodů příliš nebrání své mantinely ob-

čas paličatě ignorovat a přehlíţet. Jasná představa panovala v rozhodnutí pro klasický pří-

běh, poněvadţ mě dlouhodobě fascinuje jeho zdánlivá jednoduchost, která je však nevy-

čerpatelná. Klasické vyprávění je řazeno k základním dovednostem, přitom se v něm lze 

zdokonalovat celý ţivot a nikdy jej zcela neovládnout. To mi v mnohém svou povahou 

připomínalo kresbu, ke které jsem si v průběhu let vypěstoval blízký vztah. I díky této sou-

vislosti byla volba kreslené techniky zcela přirozená. Naštěstí je dnes k dispozici i kresba 
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digitální, která šetří čas i prostředky, nabízí bohaté moţnosti výtvarného projevu a vyhýbá 

se spoustě nesnází při samotné animaci. Limitem kresby jsme pouze my sami, proto mi 

nečinilo nejmenší problém se takto při stálé absenci tématu (potaţmo námětu) technicky 

vyhranit.  

Nesnáze při výběru námětu nakonec učinily z přípravné fáze asi tu nejdelší část z celé rea-

lizace, ovšem nad míru zajímavou. Jiţ delší dobu u mne bylo přítomno tíhnutí k váţněji 

laděným obsahům. Při zpětném pohledu jsem se k tomu dopracoval od snůšky gagů na 

počátku studia aţ podivuhodně přirozeně. Svou roli sehrála i chuť přispět k boření mýtu, 

podle něhoţ je kreslená animace vhodná pouze pro děti. V tomto rozpoloţení jsem oprášil 

několik šuplíkových námětů čekajících na svou realizaci z důvodu rozsahu. Ten ovšem 

příhodně odpovídal bakalářské práci. První a mnou preferovaný byl zaloţen na epické bás-

ni. Ve druhém případě se jednalo o nedokončený projekt z předchozího ročníku a v případě 

třetím o výpravný hudební klip. V další fázi bylo tedy nutné vybrat ten nejvhodnější.  

 

1.3 Cesta k námětu 

1.3.1 První konzultace 

Důleţitou komunikaci s vedoucím panem Hejcmanem bohuţel velice nešťastným způso-

bem, ovlivnila studijní stáţ v norském universitním městečku Volda. První konzultace při-

pravených námětů tak nečekaně proběhla právě v Norsku se zdejší proslulou profesorskou 

dvojicí Andres Mänd a Dave King. Jiţ jsem se zaobíral výtvarnostmi pro první námět, kte-

rý se zdál být jasnou volbou. K ostatním námětům byly jiţ nutné obrazové podklady k dis-

pozici a v případě druhého dokonce i animatic v pokročilém stádiu. 

 

Obrázek 1: Výtvarnosti k prvnímu námětu 

 

https://www.facebook.com/andres.mand.1
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Po presentaci a následné konzultaci se profesoři jednoznačně shodli na nedokončeném pro-

jektu z předchozího ročníku. Po presentaci prvního námětu Dave vyjádřil své dojmy slovy: 

,,V hlavě mi bzučí snad všechny výstražné alarmy!” Zhodnotili jej jako nadmíru ambicióz-

ní. Hudební klip naopak zjevně postrádal pompu bakalářského filmu. Zcela rozumně tak 

argumentovali ve prospěch zbývajícího projektu. Vzhledem k jejich letitým zkušenostem 

v oboru i na akademické půdě jsem neměl problém s nimi souhlasit. Zbylé dva náměty pu-

tovaly zpět do šuplíku a představa dokončení rozpracovaného filmu se mi navzdory mému 

původnímu záměru velice zamlouvala. 

1.3.2 Dilema 

Universitní knihovna ve Voldě nabízela slušný literární podklad pro mé počínání. Příběh 

bylo nutné dramaturgicky přepracovat, oţivit táhlý děj, rozvést vztah ústředních postav, 

propracovat výtvarnosti, zváţit záběrování atd. Rozhodnutím kaţdou dílčí problematiku v 

rámci moţností nastudovat se mi postupně dařilo cíleně provádět potřebné úpravy. Znač-

nou výpomocí byla i konzultace se studentkou dramatické tvorby Sisi Zheng a absolvování 

kaţdoročního měsíčního kurzu charakterové animace, známějšího pod názvem Dave‟s 

Hell, který vede Dave King. Problémem byla váznoucí komunikace s panem Hejcmanem, 

jehoţ volba námětu zaskočila a částečně vyjádřil svou nevoli, která postupně vyústila ve 

výslovný odpor. Mé pevné přesvědčení o dokončení tohoto projektu pod tíhou této okol-

nosti poněkud zkřehlo. Silná argumentace poukazující na nesmyslnou volbu staré tématiky 

pro účely bakalářské práce mnou skutečně otřásla. Náhle jsem se ocitl v tuze nepříjemném 

dilematu. Vyvstala otázka, zdali na projektu pokračovat a rozloučit se tak s podporou ve-

doucího práce, nebo navzdory zdravému rozumu dát na jeho slova. Významná část prvního 

semestru (tedy doby určené pro přípravu filmu) by tak totiţ byla investována do projektu, 

který by měl nyní opět navštívit šuplík. Mimo to zbylé dva náměty nepřipadaly v úvahu, 

tudíţ bych se hanebně ocitl opět na začátku. V minulosti podobná rozhodnutí dopadla při 

nejmenším neslavně. Rozhodl jsem se však přijmout slova Ivo Hejcmana, poněvadţ tuto 

práci vnímám jako týmovou a podpora z jeho strany je pro mne velice důleţitá. 
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Obrázek 2: Výtvarná příprava odloţeného projektu 

 

1.4 Námět a inspirace 

Úspěšně se mi podařilo dostat přesně do té situace, které jsem se vehementně snaţil celou 

dobu vyhnout. Z dosavadního předstihu se stalo zpoţdění. Čas běţel a po vhodném námětu 

ani stopy. Po několika chabých pokusech zalovit v paměti a polemice nad ztvárněním 

Bradburyho povídek, se mi z nenadání podařilo zalovit mnohem hlouběji. Vylovené torso 

někdejší náhlé inspirace dvacátým čtvrtým veršem, sedmé kapitoly Matoušova evangelia se 

mě i panu Hejcmanovi zalíbilo. Po určitou dobu zůstávalo otázkou, jak jej pojmout. Jedním 

z problémů biblických úryvků je totiţ jejich zdánlivá holost, a také balast, jenţ se kolem 

nich nahromadil během uplynulých tisíciletí. Z jednoho verše je ale moţné opakovaně čer-

pat, aniţ by byl zcela vytěţen. To je mi velice blízké, nicméně otázky týkající se pojetí to 

především jen komplikuje. Podobně nenadále mou vrtkavou představu nakonec zcelilo 

skromné osobní svědectví v příspěvku jednoho internetového fóra. Tento konkrétní výklad 

zaloţený na ţivotní zkušenosti se mi zalíbil a podnítil výsledné pojetí. Reálie, obsaţené 

v podobenství, jsou v podstatě prvoplánově opsány a slouţí jako základní rámec pro vý-

stavbu příběhu. Věděl jsem, ţe chci zachovat celkovou strohost a jednoduchost v co nej-

větší moţné míře. Vše oprostit od zbytečností, které by na sebe mohly poutat příliš mnoho 

pozornosti a zasadit příběh do odpovídajícího prostředí. Z vytyčených poţadavků vzešla 

prvotní hrubá skica příběhu o dvou muţích na opuštěném ostrově, který je pravidelně zmí-

tán bouřemi. Byla tak k dispozici základní surová hmota čekající na své opracování. 

 

1.5 Hledání tvaru 

Nyní si zpětně uvědomuji, ţe úsilí věnované předchozímu projektu patrně začalo nést své 

plody. Překvapilo mě, v jak krátkém čase se mi podařilo přijít s prvotní konstrukcí příbě-
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hového oblouku, tedy spíše zatím jenom pahýlu. Zvětšující se časová tíseň byla zdrojem 

positivního stresu. Ponořen v nastolené problematice jsem zbrkle zaznamenal zformovanou 

představu, která se v základních rysech jiţ nezměnila. 

 

Obrázek 3: Historicky první záznam příběhu 

 

Film byl zamýšlen bez dialogů. Důvody tohoto rozhodnutí nejsou pouze praktické povahy. 

Absence dialogů pochopitelně šetří produkční nároky. Na stranu druhou zvyšuje nároky 

tvůrčí a výrazové. Odvyprávět vybraný námět s těmito kritérii skýtá mnohá úskalí 

a vyţaduje jistou porci úsilí, tím spíše ţe se jedná o váţné téma. Vţdy se mi ale velice za-

mlouvala představa mezinárodně srozumitelného filmu, aniţ by bylo nutno jej překládat. 

Zbývalo jen tato úskalí s četnými překáţkami úspěšně pokořit. Navzdory tomu obdrţely 

ústřední postavy čistě z produkčních důvodů jména. Ve filmu o nich není nejmenší zmínka, 

ale plní svůj účel při debatách a konzultacích. Vznikl příběh Daniela a Bretta, kteří na ost-

rově uprostřed širého oceánu vzdorují pravidelným nočním bouřím. Po vzájemných spo-

rech se rozdělí. Daniel staví úkryt na písečné pláţi a Brett na skalnatém podloţí. Brettova 

práce je o poznání úmornější, ale v závěru je Danielova chýše smetena gigantickou vlnou. 
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To jej přiměje přidat ruku k Brettovu dílu a v závěrečné katarzi společně budují úkryt na 

skále. Další kroky se postupně odvíjely od tohoto základu. 

1.5.1 Otázky stylu 

Stále se jednalo o ryze přípravnou a neotesanou podobu finálního příběhu. Nicméně jsem si 

pro upřesnění představ a lepší orientaci, zhotovil skicu prostředí odpovídající stávajícímu 

stavu. Pro zachování částečné realističnosti jsem poměrně přímočaře zvolil podobu tucto-

vého malého ostrůvku s mnoţstvím palem a sopkou uprostřed, pro jeho vulkanický původ. 

Toto vzezření je v přírodě celkem běţné a podvodní sopky jsou skutečně schopné zformo-

vat podobné útvary.  

 

Obrázek 4: Původní návrh prostředí 

Příběh byl situován do tohoto prostředí a svou naivní prvoplánovostí si i v mnoha ohledech 

odpovídal s prostředím. Jednoduchost a příliš očividná předpovídatelnost průběhu děje mě 

stále neuspokojovala. Tradiční rozdělení postav na jednu dobrou a druhou špatnou, která 

v závěru dojde poučení, se jevilo s ohledem k původnímu námětu jako ohromně nepatřič-

né. Navíc bylo nepěkně cítit moralizujícími prvky. Mimo jiné i proto děj postrádal motiva-

ci, která by budila v divákovi zájem, s očekáváním zjišťovat, co se stane dál. Tyto do-

mněnky jsem si v praxi ověřil převyprávěním děje několika náhodným obětem. Postavy pro 

svůj černobílý charakter postrádaly plastičnost. Zkrátka vše bylo tuze pěkné, avšak tím pá-

dem tuze nudné a placaté. Napadala mě různá nekonzistentní řešení. Nějakou dobu hlavě 

nedávalo spát, jakým způsobem jednotlivé fragmenty ucelit ve funkční celek. Zlomovým 

bodem byla světlá chvíle, kdy jsem bez přílišného a pozorného přemýšlení převyprávěl celý 
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děj své spřízněné duši Yaně Shevchenko. Náhle do sebe dílčí kusy zapadly. Do příběhu 

přibylo Brettovo selhání pod náporem lopoty a jeho následná smrt způsobená pádem vlny 

poté, co vyhledá přístřeší v Danielově chýši. Nálada tím ztemněla a zváţněla. Méně před-

povídatelný závěr oţivil původní monotónní vyznění. Katarze zesílila a získala na intenzi-

tě. Získaná dějová linka se nutně musela odrazit i ve změně výtvarného pojetí. Pro celkové 

shrnutí a ujasnění filmu jako celistvého kusu jsem veškeré dosavadní podněty přepracoval 

do podoby literárního scénáře. 

1.6 Scénář a scénáře 

K tomuto účelu jsem zvolil velice volnou literární formu a styl. Cílem bylo sviţně zazna-

menat všechny detaily, které mě napadaly, nehledě na sloh a jiné formality. Tento postup 

mi velice vyhovuje a rád jej v podobných případech pouţívám. Lze tak poměrně rychle 

postihnout vše od atmosféry, aţ po detaily ve zvukové dramaturgii. Vţdy se ale snaţím 

udrţet určitou úroveň čitelnosti a srozumitelnosti. Tak si jiţ částečně kontroluji dramaturgii 

a chystám si podklad pro převod do obrazu. V podstatě se jedná o záznam konkrétních sub-

jektivních představ. Pokud by na tomto základě pokračoval někdo jiný, jistě by vzniklo 

něco docela odlišného. Z výsledku lze i s určitou přesností odhadnout výslednou délku fil-

mu a technologickou náročnost. Jedná se tedy o jistý záchytný bod. Vzhledem ke svému 

rozsahu je v plném znění zahrnut v příloze. Literární scénář byl nadále postupně upravován 

a laděn. Výhodou je práce s pouhým textem a cokoliv pozměnit či zahodit nepůsobí tolik 

bolesti. Proto je moţné snadněji provádět významné změny. Tímto procesem vzniklo více-

ro pracovních verzí. Z následné selekce vzešla finální pracovní verze, čímţ byla uzavřena 

literární příprava. Výjimečně jsem nehodlal zhotovit scénář technický. Zdánlivě nelogické 

rozhodnutí mělo své opodstatnění. Citlivost materiálu vyţadovala v mnohých místech ob-

razové řešení. Při zhotovení technického scénáře se totiţ mnohdy nevědomě dopouštíme 

určité konzervace, které jsem se s klidným svědomím nechtěl dopustit. Tato konzervace je 

vskutku dobrá, kdyţ nás do jisté míry chrání před pastí v podobě věčného a zbytečného 

předělávání hotové práce.  Chtěl jsem si však ponechat volnost. Oné pasti jsem se zcela 

nevyhnul, ale snad to bylo ku prospěchu věci. Přinejmenším jsem tak alespoň učinil vědo-

mě. Ke všemu byl vznesen zvláštní poţadavek na prezentaci projektu, aby mohlo býti roz-

hodnuto o jeho financování. Rozhodl jsem se vyuţít této okolnosti pro zhotovení bodového 

obrazového scénáře. Tím jsem prakticky vstoupil do fáze preprodukce.   



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21 

 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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2 PREPRODUKCE 

2.1 Design postav 

Jednotlivé části realizace se v praxi vzájemně prolínají a probíhají paraelně, ale pro pře-

hlednost je vhodné si je rozdělit. Prioritním a prvním krokem bylo nalézt výtvarné řešení 

dvou ústředních postav. Nejednalo se o snadný úkol a bylo zapotřebí míti neustále na pa-

měti, ţe s výsledkem budu nadcházející semestr trávit přibliţně čtyřiadvacet hodin denně. 

Při volbě výsledné stylizace jsem vycházel z celkové povahy a atmosféry příběhu, jíţ jsem 

chtěl docílit. Dále pak z osobního výtvarného projevu a zkušenosti. Inspirací byla důstoj-

nost námětu, a jak jsem později zjistil i postava Mojžíše z Prince Egyptského (Deamworks 

animation. 1998). 

 

Obrázek 5: Postava Mojžíše z Prince Egyptského 

 

Obrázek 6: Přípravné kresby pro návrh postav 
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2.1.1 Brett 

Ačkoliv je ve skutečnosti dominantnější postavou Daniel, začal jsem postavou Bretta. Cel-

kově mi byl bliţší, snad i pro jeho prostší charakter. Původně jsem neměl v plánu je jakko-

liv věkově rozlišit. Jejich odlišnost spočívá spíše v jejich zkušenostech a přístupu. Ovšem 

zkušenosti přibývají s věkem. Ačkoliv nejsou věkově vyhraněni, Brett působí starším do-

jmem. Jeho postava je robustnější, rysy pevnější a ostřejší. Záměrem bylo připodobnit jej 

ke skále, kterou si volí za svou půdu. Pohybuje se pomaleji, ale s kamennou rozhodností. 

Bohatý porost přispívající jeho váţnosti, pak patrně hraje klíčovou roli v domnělém věko-

vém kontrastu. Slabinou je však jeho pyšná tvrdohlavost, díky níţ přepne své síly a zahan-

beně padne pod tíhou lopoty. Četné emočně vypjaté situace vyţadovali obzvlášť práci na 

detailech hlavy. 

 

Obrázek 7: Návrhy Bretta 

 

2.1.2 Daniel 

Daniel je koncipován jako určitý protiklad Bretta. Po ujasnění Brettova charakteru byla 

práce na Danielovi o něco snazší. Bylo ţádoucí, aby působil křehčím dojmem. Jeho povaha 

je o poznání komplikovanější, plná zbrklosti, ale nepostrádá potřebný elán. Daniel projde 

významnou změnou. Z nepoddajného písku se změní ve skálu. Jeho postava tak skýtala 

výtvarný oříšek. Musela obsahovat naivní pitomost a přitom být schopna stále působit seri-
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ózně. Brettovy ostré rysy jsem proto změkčil oblými liniemi. Místo bujné moudré kštice 

obdrţel drzou bradku a úhledné blonďaté vlasy jen stvrdili jeho vzezření jalového maneký-

na. Úspěšnost výsledku byla nepřímo potvrzena panem Hejcmanem, který s jistou nelibostí 

podotknul, ţe přistál z jiného filmu. Ve skutečnosti je ale v Danielovi obsaţena stejná kon-

strukce, jako v případě Bretta. Proto je moţné je v závěru k sobě připodobnit a balancovat 

mezi dvěma polohami. 

 

Obrázek 8: Návrhy Daniela 

 

2.2 Design Prostředí 

Jak bylo jiţ předznamenáno, změna stylu vyprávění se odrazila i ve změně prostředí. Snaha 

byla oprostit se od reality a přejít k více symbolické řeči. Přitom nepopírat zaţité přírodní 

zákony, aby nebyla nabourána hranice surrealismu a zachována věrohodnost. Divákovi je 

ponechána volnost zdali se jedná o sen, skutečný příběh nebo fantasmagorii, poněvadţ film 

tuto otázku zkrátka ani neřeší. Původní ostrov byl redukován na nepřístupný skalnatý pahýl 

trčící z hladiny. Při pohledu na tento symbol pozemského počínání nabýváme dojmu nere-

álnosti. Charakter skály, jehoţ jsem chtěl docílit, mi nápadně připomínal čedičové útvary a 

paradoxně mi jako reference poslouţil skutečný přírodní útvar zvaný Devil‟s Mountain. 
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Obrázek 9: Devil‟s Mountain jako reference prostředí 

Nálada, kterou budili osamělé postavy ve snové a nereálné atmosféře širého opuštěného 

prostoru, mě zavedla k mým oblíbeným romantickým vizím Caspara Davida Friedricha. 

Neustále přítomný ţivel pak k obrazům ruského malíře Ivana Aivazovského zabývajícího se 

námořní tématikou. Z prací těchto umělců jsem volně čerpal inspiraci. 

 

Obrázek 10: Inspirační zdroje 

 

Obrázek 11: Studie skal 

2.3 Bodový obrazový scénář 

S důleţitým výtvarným podkladem bylo moţné začít práci na bodovém obrazovém scénáři. 

Zde bych pouze rád upozornil, ţe se nejedná o storyboard, ale spíše o sérii ilustrací. Tato 

forma scénáře mi umoţnila vypointovat důleţité výpravné body, učinit základní kompozič-

ní rozhodnutí, převést kostru celého příběhu do obrazové podoby a vytušit budoucí svízele 
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samotné produkce. Skvěle poslouţila i pro zmíněnou prezentaci, která proběhla v závěru 

prvního semestru. Na základě tohoto a literárního scénáře jsem plynule přešel k výrobě 

animaticu. 

 

 

Obrázek 12: Bodový obrazový scénář 

 

2.4 Animatic 

Tato fáze těsně na samé hraně s následnou produkcí je velmi namáhavá a časově náročná. 

Ve výsledku ale čas šetří, protoţe stále manipulujeme pouze s rychlými skicami. Pro jeho 
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realizaci bylo zapotřebí pouze převést literární scénář do scénáře bodového, coţ bych veli-

ce opatrně nazval volnou verzí technického scénáře. Veškerý materiál nutný pro výrobu 

animaticu jsem měl tedy k dispozici. Zde by bylo moţno správně namítnout, ţe doposud 

nebyl zhotoven storyboard. Toto je jeden z momentů, kdy lze jednoznačně poukázat na 

zmíněnou úsporu při pouţití digitální kresby. Ta v kombinaci s vhodnou aplikací totiţ 

úspěšně činí z výroby storyboardu a animaticu jeden proces. To mi ovšem nijak nebránilo 

sáhnout i po klasičtější metodě, která se ukázala býti velice efektivní. Problémem bylo tíh-

nutí k přílišnému prokreslování jednotlivých oken na velikém formátu, který digitální kres-

ba nabízí. To mi připomnělo svatá slova Richarda Williamse „The little drawings, because 

they‟re „thinking‟drawings, always seem to show if the idea is working clearly or not" 

(Williams, 2009, s.337). V určitých chvílích jsem sáhnul po obyčejných kancelářských 

post-it lístečcích a jednotlivá okna kreslil přímo na ně. Daná technika mě ohromila svými 

vlastnostmi. Byla velice rychlá, mobilní a nevyţadovala ţádné napájení. Snadno jsem si tak 

při cestě letadlem, vlakem nebo autobusem mohl vše rozbalit a kdekoliv se pustit do řešení 

poměrně komplexních kompozic.  

 

Obrázek 13: Mobilní studio 
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2.4.1 Makety 

Brzy nastaly svízele s kresbou ústředních postav. Kompozici bylo v mnoha případech nut-

no otestovat z různých úhlů. Přísná geometrie hlav Daniela a Bretta v rozličných perspek-

tivních zkratkách celý proces nemile zpomalovala. Potřeboval jsem si ujasnit prostorové 

vztahy jednotlivých ploch a prohlédnout si úhly, které jsem si nebyl schopen představit. Za 

těmito účely jsem zhotovil zmenšenou maketu kaţdé hlavy z modelovací hlíny Sculpey, 

kterou bylo posléze moţno studovat. 

 

Obrázek 14: Makety hlav 

2.4.2 „Baby killing“ 

Během stáţe v Norsku jsem si osvojil a poznal důleţité pravidlo, které mě od té doby neu-

stále provází. Při výrobě animaticu plnilo naprosto zásadní roli. V jedné z konzultací na mě 

Dave King pohlédl s upřímným výrazem v obličeji a přiznal krutou pravdu: „You have to 

kill your babies.“ To co se ale událo ve fázi animaticu, bych přesněji označil spíše jako 

massive baby killing. Volnost, kterou jsem si ponechal vynecháním technického scénáře, se 

projevila právě tady a ukázala se jako správné řešení. Spousta míst, která se jevila být 

funkční v textové podobě, po překreslení do jednotlivých oken ztoporněla. Umění zapudit 

svá dítka se tak stalo více neţ klíčovým. Kaţdá z moţností byla rozvedena do obrazové 

podoby a v případě, ţe se projevila nepatřičně, byla zamítnuta. Tento namáhavý proces 
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ovšem umoţnil vyhnout se domněnkám a pouhým předpokladům. Proběhla celá řada kon-

zultací s různými lidmi ochotnými kriticky přispět.  

Na celkové formaci se významně podílel můj bratr Filip Javora. Svými bystrými postřehy 

a opakovaným propíráním jednotlivých částí, pomáhal eliminovat problematická místa. 

Tímto způsobem získal film svou takřka finální podobu. Ve výsledku se pouţila jen polo-

vina materiálu, který byl potenciálně k dispozici. Odvedená práce však rozhodně nebyla 

zbytečná. Pro pracovní sekvenci uprostřed filmu byl například zamýšlen rytmický hudební 

doprovod, s uţitím kontaktních zvuků jednotlivých pracovních nástrojů. Po třech verzích 

byl přizván jazzový hráč na bicí nástorje Ferdinand Schoiswohl. Avšak i jím navrhnutá 

série rytmických řešení trčela z celkové koncepce filmu. Proto od ní bylo nakonec zcela 

upuštěno. Odvedená nepouţitá práce, ale utvrzuje správnost výsledného řešení. 

 

Obrázek 15: Pozůstatek Ferdinandovy práce 

 

 

https://www.facebook.com/ferdinand.schoiswohl
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3 PRODUKCE 

3.1 Sumarizace 

Pro přehlednou koordinaci celé produkce jsem si zhotovil produkční tabulku, která obsa-

hovala informace o odvedené práci. Nejaktuálnější verze animaticu byla rozdělena na jed-

notlivé záběry. Ty byly následně zavedeny do tabulky a k nim přiřazeny dílčí výrobní pod-

kategorie od animace aţ po visuální efekty. Skrze tabulku probíhala evidence veškeré práce 

a rovněţ umoţňovala cíleně přizpůsobovat potřeby produkce časovým nárokům. 

 

Obrázek 16: Produkční tabulka 

 

3.2 Zkušební záběr 

Samotná výroba, ač časově velice zdlouhavá, nenabízí tolik zajímavého materiálu, který by 

stál za rozepsání. Film prakticky vznikl v preprodukci a výroba jde poslušně v jejích kro-

cích. Tabulka je výbornou pomůckou, která celou tuto fázi činní plynulejší. Jednotlivé zá-

běry se od sebe liší svou komplexností. Pro získání větší jistoty v otázce správnosti zamýš-

lených postupů, jsem vyčlenil jeden z nejtěţších záběrů a kompletně jej zpracoval. Ten mi 

poslouţil pro demonstraci výsledné obrazové podoby a hrubou představu celkové nároč-

nosti. Tento krok umoţňoval bezpečné pokračování v práci na zbytku záběrů. 
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Obrázek 17: Zkušební záběr 

 

3.3 Dílčí práce 

Jednotlivé kroky jsou rozděleny v duchu podkategorií produkční tabulky. Kaţdý záběr je 

specifický svými poţadavky, ale vţdy obsahuje alespoň jednu z dílčích prací 

3.3.1 Animace 

Jádrem animovaného filmu je samotná animace. Tato fáze byla i z toho důvodu časově 

nejnáročnější a provedena prioritně. Kvalita animaticu jiţ mnohdy nabízela takřka hotové 

klíčové fáze. Záběry nebyly animovány v chronologickém pořadí, nýbrţ v jednotlivých 

dějových kusech, aby si výrazem navzájem odpovídaly. Kresebné uchopení si totiţ 

v průběhu práce postupně nacházelo formu. Chvíli mi trvalo, neţ jsem zcela odhalil, jak 

pracovat s hlavními postavami. Jejich prokreslenost byla důvodem mnohých svízelí. Nako-

nec se ukázala nejvhodnější technika jakési poloplošky. Po základních transformačních 

úpravách byly dokresleny chybějící části. Částečným výtvarným záměrem a částečným 

produkčním ulehčením je omezení počtu fází. Postavy si tak udrţují svůj kresebný charak-

ter a navíc korespondují s celkovou strohou koncepcí. Po provedení animace na průhled-

ném pozadí, následoval krok vykrývání. 
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Obrázek 18: Animace 

3.3.2 Vykrytí 

Pracovní postup jsem přesně přizpůsobil svým potřebám, tak aby co nejvíce ulehčoval cel-

kový proces. Kompletní kresba byla hotova v animační fázi. Odpadala tak potřeba hrubou 

animaci čistit. Hotovou animaci ovšem bylo zapotřebí vykrýt a tím oddělit od pozadí. Jed-

ná se o práci poměrně snadnou, ovšem časově náročnou. Zde mi velmi přišla vhod pomoc 

Yany Shevchenko a Martiny Doležalové, které se ujaly provedení této fáze. Nemusel jsem 

tak ztrácet čas a mohl se věnovat náročnějším pracím. 

 

Obrázek 19: Vykrytí 

3.3.3 Pozadí 

Kompozice záběrů byla rovněţ vyřešena v animaticu. Na výsledných layoutech probíhala 

animace. Ty jsem v této fázi prokreslil do výsledné podoby. Důleţité bylo dodrţovat kon-
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trasty mezi postavami a pozadím, pro snadnější čitelnost. Zvolil jsem si formu ilustrativní 

malby, která odpovídala mým záměrům. 

 

Obrázek 20: Pozadí 

3.3.4 Visuální efekty 

Tato část se nutně netýkala všech záběrů. V určitých případech bylo zapotřebí doplnit déšť, 

odraz vody, simulaci optiky apod. Mnohdy se jedná o detaily, které ovšem napomáhají cel-

kové uvěřitelnosti a divácky jsou velice vděčné. Realizace probíhala v různých aplikacích, 

dle povahy kýţeného efektu. 

 

Obrázek 21: Visuální efekty 

3.3.5 Kompozice 

Všechny předchozí fáze jsou vyexportovány do patřičných obrazových formátů a načteny 

do aplikace, v které jsou následně sloučeny do jednoho obrazu. Tento postup je velice 
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ekonomický, poněvadţ umoţňuje provádět úpravy a změny, bez nutnosti zasahovat do 

hotového obrazu. V tomto prostředí vznikaly i některé ze zmiňovaných visuálních efektů. 

Tento finální krok jiţ svou funkcí zasahuje do postprodukční části. Celý předchozí proces 

byl záměrně proveden ve stupních šedi. Absence barvy nyní umoţňovala přehlednou práci 

s tonalitou a následné jednotné zabarvení. Film je vyprávěn ve dvou barevných 

schématech, které byly získány právě v této fázi. Po barevné gradaci, byla obrazová část 

hotova a jednotlivé záběry nachystány pro další postprodukci.  

 

Obrázek 22: Výsledný zkomponovaný obraz 
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4 POSTPRODUKCE 

4.1.1 Střih 

Hlavní rozvrţení času a dramaturgie, bylo určeno jiţ v animaticu. Finální střih se ovšem 

překvapivě významně podepsal na konečné podobě. Záběry s hotovou animací byly v urče-

ném pořadí seřazeny na časovou osu. Základní dramaturgické vztahy zůstaly beze změny. 

Po konzultaci s Liborem Nemeškalem, padl však návrh vypustit jedno dějství a tak celý 

příběh zkrátit a odlehčit. Jednalo se o velmi zásadní baby kill, takřka před dokončením 

projektu. Návrh jsem vyzkoušel, provedl potřebné úpravy a po krátkém zvaţování nechal 

tak. Dalšími, významnými, střihovými změnami prošli obě pracovní montáţe. 

S animovaným materiálem jsem v podstatě nakládal naprosto stejně jako s ţivou akcí. Po-

dařilo se vystupňovat jednotlivé pasáţe a celkovou střihovou skladbu učesat. Tento krok 

bylo nutno s rozhodností dokončit, aby film mohl vejít do závěrečné fáze ozvučení. 

4.1.2 Zvuk 

K hotovému střihu byla dosazena zvuková kulisa. Cílem bylo nechat vyznít jednotlivé at-

mosféry a ticho prostředí. Všude přítomný mořský ţivel buduje celkovou zvukovou náladu 

a perspektivu. Den s nocí jsou postaveny do cíleného zvukového kontrastu. Kontaktním 

zvukům je ponechán realistický charakter a akcentují šumivou okolní atmosféru. Zvláštní 

péči obdrţel zvuk krumpáče, který je důleţitým prvkem celého filmu.  

4.1.3 Hudba 

Nebylo ţádoucí učinit hudební sloţku příliš dominantní. Jistě hraje důleţitou roli, ale spíše 

doprovodnou neţ vůdčí. Jednotlivé hudební motivy jsou proto rozpuštěné a nevyznačují se 

přílišnou melodičností. Cílem je podepření atmosféry a pouze v několika momentech 

napomáhá určit vyznění. Nebylo tedy nutné se ţánrově jakkoliv vymezovat, spíše naopak. 

Díky kvalitativnímu času hudby se film stal plynulejším a tichá místa získala hlubší 

vyznění. Tímto krokem a závěrečným spojením zvuku a obrazu, byla práce na projektu 

dokončena. 
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ZÁVĚR 

Tato práce pro mne byla jedinečnou zkušeností. Prakticky jsem si ověřil funkčnost teore-

tický postupů a učinil tak velice důleţitou zkušenost. Nepodařilo se mi vyhnout mnoha 

chybám a omylům, ale tuto skutečnost ve výsledku hodnotím velice positivně a přínosně. 

Donutila mě aktivně nacházet jednotlivá řešení a nahlíţet na výrobu filmu jako na kus ka-

mene, který je nutné postupným osekáváním přebytečné hmoty postupně formovat do za-

mýšlené podoby. S nepříjemnými okolnostmi je zapotřebí počítat a učinit jim prostor 

v celkovém plánu. Stal jsem se i svědkem osobní cesty a proměny mého přístupu 

k hnětenému materiálu. Nesnadný úkol oprostit se od vlastní exhibice a ponechat příběhu 

prostor pro vlastní růst, mě naučil snaze dojít jisté tvůrčí pokoře. Za to z velké části vděčím 

vedení pana Hejcmana, který se poctivě staral o sráţení mého pyšného hřebínku. Osvojil 

jsem si důleţitou schopnost s klidem zahodit sice třeba krásnou, ale pro příběh zbytečnou 

hotovou práci. V průběhu výroby se objevila i spousta nečekaných podnětů. Cesta za hoto-

vým filmem se tak stala velice inspirativní a plodná. Narazil jsem na tvůrčí problémy, jimţ 

bych se nadále rád věnoval a rozvíjel je. Výsledkem veškerého počínání je hotový film. 

Nyní je jen na divácích, aby se vyjádřili k jeho kvalitám. Dali najevo, do jaké míry se poda-

řilo předat vše, co bylo zamýšleno a zdali mé počínání mělo smysl a uţitek. Ostatně vše 

bylo učiněno pro diváky, a proto poslední slovo patří jim. 
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PŘÍLOHA P I. : LITERÁRNÍ SCÉNÁŘ 

Hloubky oceánu jsou tiché a tmavé. Zdá se, ţe vůbec nic netuší o běsnící masivní bouři nad 

nimi. Pro místa tomuto podobná je to běţné a je tomu tak kaţdou noc. Uprostřed tohoto 

chaosu pevně ční nad hladinou aţ do oblak velice vysoký a příkrý vrcholek podvodního 

vulkánu, který připomíná obří sloup. Jeho silueta ve světle blesků působí impozantně, ale 

ve tmě se jeví být takřka neviditelným. 

Dešťové kapky zrychlené prudkým větrem do všeho agresivně bijí. Na kost zmáčený 

a stále šokovaný Daniel se paţí kryje před hrozivým deštěm. Brett podává Danielovi ruku, 

aby mu  pomohl na další skálu, mezitím co hledají úkryt v tomto tropickém pekle. 

Společně uniknou z břehu plného ostrých skal a naplavenin dřeva. Daniel postrčen větrem 

zastavuje u paty vulkanického sloupu. Ačkoliv to vypadá na dobře kryté místo od větru, 

Brett se tváří nedůvěřivě. Jejich zmáčené košile, kalhoty a obuv vypadají aţ směšně 

zbytečně. Opření o skalnatou zeď chvíli popadají dech, načeţ přímo před ně dopadne 

mohutný kus skály z vrcholku vulkánu. Brett pohotově skokem povalí Daniela, chvíli před 

tím neţ na jeho místo dopadne jiný obří kus skály. Další a další dopady následují. Brett 

s Danielem mezi nimi hbitě kličkují, aţ v tom zmatku dorazí na blízký kus písečné pláţe. 

Oslepeni mračnem písku se ihned kácí na zem pod sílou větru. Stěţí rozeznají jeden 

druhého, a kdyţ se Brett pokusí postavit, aby našel Daniela, silný vítr jej odmrští pryč do 

temné dálky. Daniel takřka nepostřehl Brettovo zmizení a ztrácí vědomí, kdyţ s ním vítr 

mrští do oceánu, po marném pokusu postavit se. Naštěstí je vyloven z vod Brettem, který 

přilepen na čnícím mořském útesu vzdoruje bouři. 

Slunce začíná intenzivně pálit na Danielovi oči. Rychle se polekaně zvedne a chvíli zmate-

ně nechápe, jestli předešlá noc byla skutečná. Pohled na Bretta, který vedle něj klidně sedí 

ve stínu a kreslí něco prstem do písku, jej navrátí zpět do tvrdé reality. Daniel rozeznává 

v písku něco jako tvar domu. Přiskočí do stínu k Brettovi a zničí jeho kresbu svou rychlou 

kresbou lodi. Překvapený Brett nesouhlasně vrtí hlavou. Ukazovákem opět kreslí do písku 

dům se čtyřmi pilíři v základu. Daniel se přestává mračit a po krátkém zamyšlení si potřá-

sají s Brettem rukou. 

Brett s Danielem po kolena ve vodě sbírají nahromaděný materiál mezi mořskými útesy. 

Spousta dřevěných zbytků z rozbitých lodí pluje všude kolem. Vše, včetně nalezeného ná-

řadí, hromadí na břehu. Brett si pomáhá při sbírání lanem. Daniela trochu urazí, kdyţ mu 
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jej také nabídne, aby neplýtval svou energií hloupým házením jednotlivých kusů z vody na 

břeh. Nakonec společně vytáhnou těţké dřevěné pilíře hodící se pro základy. 

Daniel běţí na písčitou pláţ. Rychle zahazuje všechny věci, kromě lopaty, a kope. Brett jej 

na okraji pláţe pouze pozoruje. Daniel si jej po chvíli všímá. Přestává kopat, bere druhou 

lopatu a běţí za ním. Krčením rameny dává najevo ţe nechápe, co není v pořádku. Brett jen 

nesměle vrtí hlavou, posunkem ukazuje na opačnou skalnatou část za jeho zády. Následně 

zatíná krumpáč do skály u jeho nohou. Daniel na něj nevěřícně hledí. Dvakrát naráţí do 

skály lopatou, která pokaţdé odskočí a naznačuje Brettovi, ţe je to hloupost. Brett mu 

nabídne druhý krumpáč, ale Daniel odstoupí a hodí Brettovi druhou lopatu, kterou Brett s 

upuštěním nabízeného krumpáče chytá. Chvíli se pozorují a Daniel odběhne pokračovat v 

kopání. Brett s lehce smutným zklamáním po nějaké době odchází pryč. Daniel jej chvíli 

pozoruje a pak zamračen pokračuje v práci. 

Brett hledá vhodné místo na opačném západním pobřeţí. Břeh je mnohem více skalnatý 

a slunce pekelně pálí. Zastaví na ojedinělé, velké, skalnaté ploše a začne nejdříve děravou 

rezavou nádobou vybírat vodu z velkých louţí uprostřed. Daniel pracuje poměrně rychle. 

Práce s poddajným pískem v příjemném stínu jde od ruky. Práce Bretta je mnohem těţší. 

Uţ kope, ale skála je velmi tvrdá. Musí kousek odkopat, ručně vyvrtat díru a konečně ji 

kladivem a klínem rozšířit pro dřevěný pilíř. 

Danielovi se do konce dne podaří poloţit všechny čtyři pilíře pro základy a unaven lehá na 

zem. Podobně Brett, který se kochá ohromným západem slunce na druhé straně vulkánu. 

Za celý den umístnil jen jeden pilíř. Slunce se topí v oceánu a tichý odpočinek je narušen 

silným hřmotem. Bouře se rychle hlasitě blíţí, se silným a hlasitým větrem v předvoji. Pře-

kvapený Brett se rychle přivazuje k pilíři, aby jej vítr neodnesl pryč. Má starost o Daniela, 

který se ve stejnou chvíli, přivázán ke svým pilířům, naopak strachuje o něj. 

Běhen bouře je Brett ošklivě podřen, kdyţ jej vítr několikrát srazí k zemi. Nakonec se mu 

podaří chytit pilíř a pevně jej drţí celou noc. Mezitím Daniel bojuje v písečném mračnu, 

zaklíněn mezi dvěma pilíři.   

Slunce zalévá světlem tichou a opuštěnou písčitou pláţ. Pouze dvě nohy a nos trčící ze 

země,  narušují tento pohled. Daniel se sviţně zvedá z písku, s odkašláváním protřepává 

vlasy a vzrušeně radostně křičí přes celou pláţ. Podřený Brett slyší pouze ozvěnu, ale tiše 

si oddechne. Vyuţívá ranního stínu a opět vyhazuje vodu z naplněné louţe. 
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Daniel z nasbíraného materiálu buduje na pilířích improvizovanou chatrč. Brett v poledne 

konečně hloubí druhou díru. Ţhnoucí slunce ještě zhoršuje jeho bolestivé podřeniny, ale 

přesto pokračuje v práci. Daniel zhotoví dokonce i střechu. Docela brzy skončí s prací 

a přemýšlí, jak je na tom ten druhý. 

Při západu slunce je jiţ slyšet blíţící se bouři. Brett stále hloubí díru. Je pomalejší neţ vče-

ra, a kdyţ se otočí pro druhý pilíř, aby jej zasadil do jámy, všimne si Daniela, který se za 

ním přišel podívat. Brett si jej prohlíţí jen krátkou chvíli, načeţ pokračuje v činnosti. Spá-

lený od slunce vypadá hodně vyčerpaně. Daniel mu pohotově pomáhá. Pilíř sedí perfektně. 

Zatím co oddechují, navzájem se prohlíţejí. Daniel se snaţí posunky naznačit, ať jde s ním. 

Brett se se sklopenou tváří, ozařovanou vzdálenými blesky, pomalu přivazuje lanem. Da-

niel ve větru blíţící se bouře naléhá, ale Brett dává najevo, ţe nikam nejde. Vítr zesiluje, 

proto Daniel, ač nerad, rychle běţí do svého nového úkrytu. 

Na pláţi, která uţ je v jednom písečném oblaku, těţce hledá chatrč. Nicméně je uvnitř pře-

kvapen útulností místa a snaţí se ulehnout. Pouze střecha vypadá nestabilně. Brett se zaťa-

tými zuby svírá paţemi pilíř jako kus skály. 

Slunce v poledne budí Bretta svými silnými paprsky. Je lehce zmatený, kdyţ tu náhle 

zděšeně vyskakuje ze země, ale nataţené lano jej okamţitě strhává na zem. Chvíli trvá, neţ 

odezní bolest zapečených odřenin a Brett zvedá ze země. Děravou nádobouvyprazdňuje 

louţi, ve snaze dohnat půlku promeškaného dne. Bolest se sluncem mu působí agonii. 

Děravý kbelík nijak nepomáhá jiţ tak otravné a pomalé práci. V jeden moment upadne dno 

kbelíku, coţ Bretta dorazí. S hlubokým zaúpěním jím mrští o zem, odkopává do dálky a 

vyčerpaně se klátí do mělké louţe. Brett tiše pláče. 

Daniel celý den opravuje střechu. Slunce za chvíli zapadne. Dunící hromobití v dálce, spo-

lečně se zvedajícím se větrem, jiţ ohlašuje další bouři. Daniel spatřuje mezi vzdálenými 

skalami blíţícího se Bretta, který se při chůzi musí přidrţovat okolních skal. Daniel přibíhá 

na pomoc a podpírá jej aţ k chatrči. Ošklivě podřený a sluncem spálený Brett si nachází 

místo na zemi. Daniel jej s úsměvem plácá po rameni, ale Brett křičí bolestí, proto mu ra-

ději třese rukou. Po chvíli oba usínají. 

Krátký sen narušuje hluboké zadunění. Z ničeho nic se Daniel budí uprostřed noci. V po-

divném okolním hrobovém tichu si připadá hluchý. Znepokojený Daniel se jde podívat 

ven. Náhle vidí nádherný měsíc na hvězdné obloze. Ohromen se nějakou dobu prochází po 

břehu, dokud si nevšimne ubývajících hvězd nad horizontem. Lépe se zadívá do dáli, vydě-
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šeně křičí a uhání nazpět k chatrči varovat Bretta. Ten jej slyší, ale jeho hlas se ztrácí v 

podivném hluku. Pohledem ven spatřuje vyděšeného blíţícího se Daniela, ale kdyţ je náhle 

celá pláţ pokryta stínem, ztuhne mu obličej. Monstrózní vlna se klene nad pobřeţím. V 

mţiku jsou smeteni z břehu. Daniel Stačí pouze zachytit poslední Brettův pohled před tím, 

neţ je rozdrcen uvnitř chatrče a vše mizí v černých dravých vlnách. Hromový dopad vody 

trhá uši. Voda donekonečna zmítá Danielovým bezvládným tělem. 

Hromada vody a hlasitý dusivý kašel se dere z Danielových plic, poté co se probere na jed-

nom z břehů. Celé ráno marně hledá Bretta . Nakonec jej najde mezi pobřeţními útesy v 

sutinách chatrče.  

Slunce pomalu mizí. Daniel si na západní straně vulkánu stále nevěřícně prohlíţí kříţ z 

krumpáče na čerstvém kamenném hrobě. Vítr bouře mu roztírá slzy po obličeji. Zvedá se, 

leze na plochou skálu a přivazuje se lanem k pevným základům ve skále. 
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PŘÍLOHA P II. : OBRÁZKOVÝ SCÉNÁŘ 
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