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ABSTRAKT

Ve své bakalářské práci se zabývám postupem výroby loutkového animovaného filmu „Ve 

sněhu“. Popisuji zde všechny fáze realizace filmu. Přípravnou fázi, která zahrnuje inspira-

ci, volbu námětu, tvorbu technického scénáře a animatiku a popis výroby loutek a rekvizit. 

Dále se zabývám realizací filmu, spoluprací se členy štábu a postprodukční částí. Upozor-

ňuji také na komplikace, které během realizace nastaly a popisuji jejich řešení.

Klíčová slova: loutková animace, tradiční animace, pohádka

ABSTRACT

In my bachalor's thesis I deal with the process of producing puppet animated film "In The 

Snow".  I describe  here  all  stages  of  realizatin  of  the  movie.  Preparatory phase,  which 

includes inspiration,  choice of topic,  creation of technical  scenario and animatic,  and a 

description  of  making  puppets  and  props.  I  also  describe  realization  of  the  film, 

cooperation  with  members  of  staff  and  post-production  parts.   I  also  point  out  the 

complications  that  have  occurred  during  the  implementation  and  than  I  describe  their 

solutions. 

Keywords: puppet animation, traditional animation, fairytale



Děkuji všem, co se na filmu podíleli,  věnovali  mu svůj čas a energii a pomohli  mi jej  

dovést do zdařilého konce.

„Jen když porozumíme, probudí se v nás zájem. Jen když se v nás probudí zájem, můžeme  

pomoci. Jen když pomůžeme, dočkáme se všichni záchrany.“

Jane Goodall

Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské/diplomové práce a verze elektronická nahraná 

do IS/STAG jsou totožné. 

Jana Valouchová, ve Zlíně dne 12. 5. 2014
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ÚVOD

Loutkový film má bezesporu svoje kouzlo.  Tuto techniku jsem si oblíbila již v prvním 

ročníku mého studia a dlouho dopředu jsem věděla, že si tuto techniku zvolím i pro svůj 

bakalářský film.

V teoretické části mé bakalářské práce popisuji inspirační zdroje, výtvarnou stránku filmu a 

přípravné fáze výroby, kterými jsou námět, technický scénář a animatik.

Ve druhé, praktické části, se zabývám popisem výroby loutek, rekvizit a prostředí, animací, 

střihem a ozvučením filmu.

V mé práci vysvětluji všechny realizační fáze z pohledu autora a režiséra, popisuji spolu-

práci s ostatními členy štábu, její přínosy a komplikace, které z ní vedly, a také beru v po-

taz chyby, které v průběhu realizace vznikly a objasňuji jejich následné řešení a poučení se 

z nich.   
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1 INSPIRAČNÍ ZDROJE

Při vytváření mého animovaného filmu jsem se inspirovala řadou filmových a literárních 

děl a tvůrců. 

Co se týká filmového žánru, který jsem si vybrala, tedy pohádky pro děti, rozhodla jsem se 

tak také díky mnoha pohádkám, které jsem měla v dětství velmi ráda a které mám ráda do-

teď. Inspirující pro mě byla především tvorba českých tvůrců animovaného filmu. A to pře-

devším tradiční česká večerníčková tvorba,  loutkové filmy, jako jsou například Broučci, 

jejichž autorkou je Vlasta Pospíšilová, Příběhy včelích medvídků Libuše Koutné, Jája a 

Pája od Břetislava Pojara nebo Pat a Mat Lubomíra Beneše. Na těchto dílech obdivuji pře-

devším jejich řemeslnou stránku a výtvarnou stránku, a především jejich styl vyprávění a 

dramaturgickou výstavbu. Příběhy jsou odvyprávěny poeticky, citlivě a s ohledem na senzi-

bilitu dětského diváka.

Pří psaní příběhu jsem se nechala inspirovat knihou Čarovná zima, jejíž autorkou je Tove 

Jansson, autorka příběhových knih o skřítcích  Mumíncích. Je to finská spisovatelka, ma-

lířka a ilustrátorka. Své knihy si sama ilustruje a je také autorkou řady kreslených komiksů. 

Kniha která mě inspirovala vypráví příběh o tom, jak se skřítek Mumínek, kterého hlasitá 

rána, způsobena padnutím hromady sněhu ze střechy, probudí ze zimního spánku uprostřed 

tuhé zimy. Mumínek se poté vydává ven, kde potkává své kamarády, kteří v zimě nespí a 

také tvory, které dosud nikdy neviděl. 

Z příběhu jsem převzala pouze tu myšlenku, kdy se zvíře prožívající zimní spánek probudí, 

proto svůj příběh nepovažuji za adaptaci této knihy, ačkoliv pro mě byl tento příběh důleži-

tým podnětem pro vytvoření námětu pro můj animovaný film. Příběhy této autorky mě za-

ujaly především pro jejich bezbřehou fantazii, smysl pro nadsázku,  nenahraditelný a poe-

tický ženský styl vyprávění a vydařený autorský výtvarný doprovod.

Z výtvarného hlediska mě ovlivnila tvorba Hermíny Týrlové. Hermína Týrlová je česká 

režisérka, animátorka a scénáristka, která celou svou tvorbu zasvětila dětem. Působila ve 

filmových ateliérech ve Zlíně a díky své bohaté a neopakovatelné tvorbě se stala jednou ze 

zakladatelek českého animovaného filmu. Inspirovaly mě její pohádky jako je Sněhulák, 

Vlněná pohádka a  především Příběhy kocoura Modroočka,  kde vytváří  pletené  reliéfní 

loutky, které díky své textuře působí velmi příjemně a měkce. Také prostředí filmů o ko-

courovi je vytvořeno z barevné vlny, často uháčkované do řetízků. Poetickou a fantaskní 
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výtvarnou  stylizaci  spojuje  s  hravými,  milými  a  také  poetickými  příběhy  a  tím  dává 

vzniknout jedinečným pohádkám. 

Dalším  snímkem,  který mě  inspiroval  je  animovaný seriál  Pingu švýcarského  režiséra 

Otmara Gutmanna a scénáristy Silvia Mazolly. Otmar Guttman je německý režisér, animá-

tor a televizní producent. Nejvíce ho proslavil právě zmiňovaný seriál  o tučňácích Pingu. 

Je to britský seriál, který vznikl roku 1986. Odehrává se na Antarktidě a pojednává o tučňá-

kovi jménem Pingu, jeho přátelích a rodině. Pingu je vytvořen technikou tradiční plastelí-

nové animace. V příbězích se objevuje jednoduše stylizované a výtvarně zdařilé prostředí. 

Zdařilá animace nepotřebuje žádný hlasový doprovod, vše je vyjádřeno řečí těla a near-

tikulovanými zvuky. Také díky tomu, že tučňáci mluví svou řečí a není potřeba jejich di-

alogy pro distribuci filmu překládat, se Pingu stal velmi rychle mezinárodně úspěšným dět-

ským seriálem. Na filmu nejvíce zaujala a inspirovala právě výjimečně zdařilá animace a 

charakteristika  postav  srozumitelně  vyjádřena  bez  použití  mluveného  slova  či  mimiky, 

pouze pomocí herectví a zdařilé, hudebně pojaté neartikulované řeči. 

Z  výtvarného  hlediska  mě  také  inspiroval  britský  animovaný  seriál  režírovaný  Sarah 

Ballovou, s výtvarnem Keitha Chapmana, Bořek stavitel. Jsou to příběhy o Bořkovi, který 

vede stavební firmu a s pomocí personifikovaných nákladních aut, jeřábů a bagrů opravuje 

domy a silnice. Seriál má velmi působivé a přitom jednoduché výtvarno. Zde mě zaujaly 

především přírodní prvky prostředí jako jsou květiny, stromy a hory v pozadí, které ne-

skrývají svou plošnost, ale s její pomocí vytvářejí originální a působivé prostředí filmu.

Velkým zdrojem inspirace pro mě byla krása přírody a rozmanitost zvířecí říše.
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2 TÉMA A NÁMĚT

Tématem mého filmu je přátelství, odvaha udělat krok do neznáma a odpoutání se od za-

běhnutých  pravidel  a  řádů.  Dalším  tématem  je  přizpůsobení  se  novým životním  pod-

mínkám a novému prostředí, adaptace druhů odkazující na evoluci.

Námětem mého příběhu je život zvířat v lese v průběhu dvou ročních období. Příběh po-

jednává o medvědovi, který se jako každý rok na konci podzimu chystá jít spát. Medvěd 

má budík, na kterém se ukazuje aktuální roční období. Na budíku je jaro, léto, podzim a 

nic. Zimu reprezentuje černé pole, je to pro něj něco neznámého a tudíž děsivého. A tak se 

medvěd uloží ke spánku. 

Je zima, medvěd spí na hromadě listí, v teple a bezpečí svého útulného brlohu. V tom se 

ale k medvědovi přikrade kouzelný paprsek světla, pošimrá ho na nose a šťouchá do něj 

dokud se medvěd neprobudí ze zimního spánku. Medvěd se probudí,  promne si oči,  je 

zmatený z náhlého probuzení, ale přesto vstává a vylézá ven z brlohu.

Jen co vystrčí čumák, všimne si, že něco není v pořádku. Poprvé se setkává se sněhem, le-

dem a krásnými ale na rukou hned tajícími sněhovými vločkami. Osmělí se a prochází se 

ve sněhových závějích. Zkoumá sníh, nabírá jej, čichá k němu a ochutnává ho. V tom si ale 

všimne nějakých zvuků co vycházejí zpoza stromů. Zůstane stát jako zkoprnělý a ani nedý-

chá. Pak mezi stromy zahlédne tučňáka a mrože, která se k němu blíží. Taková zvířátka 

nikdy předtím neviděl. Zvířata se k němu pomalu přibližují, taky se diví, co je zač, takové-

ho hnědého medvěda nikdy předtím neviděli. Zastaví se a dívají se na sebe. Neví jestli se 

mají rozběhnout pryč, jestli nejsou v nebezpečí. Nakonec ale přijdou k sobě a stále opatrně 

si jeden druhého prohlíží. Když se dostatečně očichají a opadnou obavy, udělá si tučňák 

sněhovou kouli a hodí s ní mezi medvěda a mrože, čímž ukončí dramatické okamžiky.

Medvěd i  mrož  se  k němu přidávají.  Chvíli  se  koulují,  pak  začnou na sněhové koule 

nabalovat další a další sníh, až postaví sněhuláka. Když sněhuláka postaví, sklouznou se z 

kopce do údolí až se dostanou k zamrzlému rybníku a zimní zvířátka naučí medvěda brus-

lit. Bruslí, kloužou se a dovádějí na ledě, když tu se medvěd dostane až k nějakému cizímu 

zazimovanému brlohu. Vzpomene si na budík a uvědomí si že teď nastala zima, nic, to 

temné období, kdy by měl každý spát. Vyděsí se a rychle se vrátí zpět a zaleze do svého br-

lohu. Snaží se usnout ale pořád se budí, převaluje se a myslí na své nové kamarády a na to, 

co s nimi prožil.
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Ráno ho vzbudí sněhová koule, co mu přistane na čumáku. Vyleze ven a jeho kamarádi už 

na něj vesele mávají a ukazují mu tři sněhuláky v jejich podobě, které pro něj mezitím po-

stavili. Medvěd utíká za nimi a jdou si spolu hrát. V zápalu hry medvěd zapadne do hroma-

dy sněhu. Když z ní vyleze, je celý od sněhu. Otřepe se, ale sníh na něm zůstane. Stal se 

z něj lední medvěd. Všechny to překvapí, ale za chvilku si dál hrají jako by se nic nestalo, 

mají z toho radost.

Až si dohrají, medvěd si vezme svůj budík a na políčko zimy dokreslí obrázek svých kama-

rádu. Poznal zimu, už se jí nebojí a poznal ji po svém.

Příběh  lze  rozdělit  na  pět částí podle  principu  aristotelovského  dramatu.  Expozice  – 

podzimní část, medvěd je unavený, chystá se ke spánku a jde spát, kolize – medvěda vytrh-

ne ze spánku kouzelný paprsek , krize – medvěd zkoumá zimní krajinu a kde poznává nové 

kamarády, peripetie – medvěd narazí na cizí brloh, lekne se a vrací se do brlohu, katastrofa 

– mrož s tučňákem medvěda probudí, jdou si hrát a z medvěda se stává lední medvěd. 
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3 CHARAKTERISTIKA POSTAV

„Postava je základem scénáře. Je to srdce, duše a nervový systém vašeho příběhu.“ 1

Hrdiny mého  filmu jsou personifikovaná a výrazně stylizovaná zvířata žijící v lese. Lidský 

hrdina se ve filmu nevyskytuje. 

Hlavní postavou mého filmu je hnědý medvěd. Vedlejšími postavami jsou tučňák a mrož, z 

nichž tučňák hraje  v příběhu o něco důležitější roli. Další postavou je ptáček, který ovšem 

ve filmu zastává spíše roli symbolu.

Medvědův charakter je ve filmu vyjádřen řečí těla a jednáním. Mimika ani slova se ve fil-

mu nevyskytují. 

Jeho hlavními povahovými rysy jsou dumavost, zvídavost, chuť poznávat svět a otevřenost 

k poznání, důvěřivost a hravost. Strach, který ho na chvíli přemůže překoná pomocí svých 

přátel, ke kterým se přidává a odklání se od zaběhnuté rutiny a zvyklostí.

Medvěd se zpočátku chová jako běžný medvěd,  který se na konci  podzimu ukládá ke 

spánku. Díky budíku se o něm dozvídáme, že má jisté výtvarné nadání a fantazii a jeho zí-

vání a používání mu dává lidské vlastnosti.

Jeho brloh svým čtvercovitým tvarem připomíná tvar lidského obydlí a na místě kde spí si 

vytvořil pelíšek, což prozrazuje divákovi jistou kreativitu zvířete. Po příchodu do zimy si 

všechno prohlíží a zkoumá, je přemýšlivý, zvědavý a otevřený k novým věcem. Když se se-

tká se zimními zvířátky, poznáme že je sice opatrný, ale důvěřivý, přátelský a hravý. Strach 

ze zimy, když si vzpomene na to, že by měl spát a na černé místo budíku překoná pomocí 

kamarádů, kteří ho nenechají spát a přijdou ho zase vzbudit, aby se k nim připojil. S radostí 

jde za nimi, překonal svůj strach ze zimy a rozhodl se, že zůstane se svými novými kama-

rády a spát nepůjde. To ukazuje jeho otevřenost a ochotu změnit zaběhlý systém a radost ze 

života, který nechce zaspat a na konci příběhu se stává ledním medvědem. Prokazuje svou 

individualitu, originalitu, schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a změnit život. Od-

mítá akceptovat řád a stává se součástí zimy. 

Mrož a tučňák jsou hravá zimní zvířátka, která jsou kreativní, mají smysl pro humor ,jsou 

důvěřiví a impulzivní a také energičtí a aktivní. Jsou také velmi přátelští a mají zájem o 

1 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2007, 277 s. 

ISBN 978-808-7067-659.
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ostatní jedince. S medvědem, pro ně neznámým zvířetem, se velmi rychle spřátelí, mrož je 

zpočátku více nedůvěřivý, s medvědem se zkoumají tak, že  navzájem očmuchávají, tučňák 

je důvěřivější a prolomí napjatou situaci  tím,  že po nich hodí sněhovou kouli,  čímž se 

projeví jeho silný entuziasmus. Při hraní si s medvědem se projeví jako hravé, přátelské 

stvoření,  které  mu  s  radostí  pomáhají  objevovat  zimu  a  zapojí  ho  do  svých  her.  V 

okamžiku, kdy medvěda přijdou vzbudit s tím, že  mu nachystali překvapení, se ukáže, že 

si s medvědem vytvořili silné pouto a nechtějí ho nechat spát, projeví se tak jejich asertivita 

a zájem o okolí.

Když jsem si promyslela charakteristiku postav, začala jsem pracovat na výtvarných ná-

vrzích, ve kterých jsem brala k úvahu nejenom výtvarnou, ale i technickou stránku. Vý-

tvarné návrhy jsem několikrát změnila a  upravila, než jsem se dopracovala k jejich finální 

verzi. 

     Obr. 1. Výtvarné návrhy
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4 TECHNICKÝ SCÉNÁŘ

Při výrobě technického scénáře jsem s zamyslela především nad stylem vyprávění.

Pro svou pohádku jsem zvolila poetický styl vyprávění. Divák by měj s hlavním hrdinou 

sdílet jeho emoce a prožitky. V příběhu je jistá míra abstrakce a symboličnosti, proto jsem 

se snažila také výtvarnou a hudební stránku sladit s příběhem a dát jim určitou míru abs-

trakce a emotivnosti, ale i nadsázky.

Příběh mého filmu se odvíjí pomalejším tempem. Toto tempo jsem zvolila proto, aby mohl 

dětský divák nejen povrchně sledovat příběh, ale aby také sdílel emoce s hlavními hrdiny a 

nechal na sebe působit atmosféru filmu. 

Příběh je vyprávěn především obrazem,  mluvené slovo se ve filmu nevyskytuje,  pouze 

několik neartikulovaných zvuků jako je zívání a chrápání.

Záběrování jsem volila především z praktického hlediska, Rozhodla jsem se pro statickou 

kameru. Ve filmu převládají polocelky, obohacené přestřihy na detaily a doplněné několika 

velkými celky, vyskytujícími se především na prvních záběrech v novém prostředí. 

Při vytváření technického scénáře jsem spoustu záběrů přehodnotila, jelikož jsem si uvědo-

mila jejich technickou či animační náročnost až neproveditelnost. Například scény, ve kte-

rých se zvířátka měla koulovat, nebo všechna zároveň vyskakovat do výšky.
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5 ANIMATIK

Po dokončení technického scénáře jsem se pustila do výroby animatiku. Při kreslení jsem 

soustředila se především na záběrování a střihy, které pro mě byly v animatiku důležitější 

než animace samotná, jelikož se jedná o loutkový film a charakter animace je odlišný od 

kresleného.

Během výroby animatiku jsem přišla na několik dramaturgických chyb v návaznosti a ab-

senci záběrů. Tyto chyby jsem napravila a přepsala příslušná místa také v technickém scé-

náři.

Díky kterému jsem si také udělala ucelenější představu o mém filmu, především o délkách 

záběrů a množství animace.
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6 VÝTVARNÁ STRÁNKA

Ve výtvarném vyjádření jsem se inspirovala animovanými filmy Hermíny Týrlové. A to 

především co se týče materiálu. Inspirovala jsem se jejími vlněnými pohádkami a rozhodla 

jsem se že povrch loutek, rekvizit a prostředí vytvořím pomocí vlněné příze.

Nejdříve jsem plánovala použít vlnu pouze k výrobě loutek. Pak mě ovšem napadlo, že si 

práci usnadním tím, že namísto trojrozměrného prostředí vytvořím dvourozměrné. Nechtě-

la jsem ale krajině nechat papírový povrch, který by způsobil, že by prostředí působilo až 

příliš plošně. Napadlo mě tedy, že stromy a kopce polepím vlnou. A když už jsem měla v 

plánu, že loutky i prostředí bude  mít vlněný povrch, rozhodla jsem se, že vlněný povrch 

bude mít vše, co se ve filmu vyskytuje. Nejdříve jsem měla v plánu vlnu háčkovat, ale z 

důvodu přílišné pracnosti a komplikacím jsem se rozhodla vlnu namotávat a nalepovat. To 

ve výsledku působí velmi zdařilým výtvarným dojmem.  Bez vlněného povrchu je  pouze 

základní dřevěná deska, na kterou jsem natáhla krepový papír a látka v pozadí představující 

nebe.

Při výrobě loutek a rekvizit jsem nechtěla příliš kopírovat skutečnost, ale vytvořit osobitě a 

originálně stylizované charaktery a prostředí podněcující fantazii a působící lehkým a abs-

traktním dojmem.

Film má omezenou barevnou škálu. Vyskytují se zde především červená, hnědá a modrá 

barva. Jedinými prvky s odlišnou barevností jsou zimní zvířata a medvědův budík. Zelená a 

žlutá barva se ve filmu nevyskytují vůbec.

„Barevný obsah obrazu vystupuje ve filmu jako významný obrazový prvek pro navození  

dramatické  a  emocionální  atmosféry.  Výtvarný  i  barevný  styl  dekorací  a  rekvizit  izo-

lovaných barvou od celku je významným nositelem emocionálního obsahu, ale i kompo-

zičním prvkem s důležitou syžetovou funkcí i symbolickým významem.“ 2

Barvy hrají ve filmu důležitou roli. Především vytváří kontrast mezi podzimní a zimní kra-

jinou a přidávají  jim nezaměnitelnou a působivou atmosféru. Podzimní krajina je laděna 

pouze do odstínů červené barvy, sálá z ní dramatická atmosféra horkého podzimu  a usína-

jící  krajiny.  Vypadá téměř jako hořící  krajina,  ostré tvary opadaných stromů mohou na 

2 HÁBOVÁ, Milada;  SMEJKAL, Zdeněk. .  Karel Zeman : Sborník studií a dokumentů.  1.  vyd. 

Brno: Blok, 1986. 104 s., fot.příl.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 21

první pohled připomínat plameny. Naopak Zimní krajina působí chladně a klidně, na rozdíl 

od  podzimní  krajiny je  vše  zaoblené  a  kulaté,  krajina  i  nebe  jsou  laděny do  odstínů 

uklidňující modré barvy, krajina má na diváka působit tak, aby sdílel s medvědem jeho 

emoce, překvapení a okouzlení z krajiny naprosto odlišné od podzimu. 

            Obr. 2. Zima

            Obr. 3. Podzim



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22

6.1 Loutky

6.1.1 Medvěd

Medvěd hnědý je hlavní postavou mého filmu. Pohybuje vzpřímeně po dvou nohách. Tvar 

jeho postavy je antropomorfní a jeho pohyby jsou také podobné lidským, jeho chůze je 

však spíše charakteristická a medvěd při chůzi působí poměrně nemotorně a těžce. Medvěd 

je ze všech zvířátek nejvyšší. Jeho nohy a ruce jsou dlouhé a štíhlé, směrem od těla se zten-

čují, dlaně ani chodidla se na loutce nevyskytují. Nohy bez chodidel působí velmi dlouze a 

medvěd proto působí jakoby chodil na pavoučích nohách. To dodává medvědovi křehkost a 

lehkost chůze, což jsem využila především při jeho pobytu v zimním prostředí.

Jeho povrch je tvořen vlnou, která přechází do různých odstínů hnědé, její součást, stejně 

jako u modré a červené vlny, tvoří malé kuličky, barevně odpovídající vlněné přízi. Loutka 

vypadá jako plyšová hračka, je roztomilá a osobitá, na první pohled je zřejmé že se jedná o 

kladného hrdinu.

Medvědí hlavu jsem omotala přízí tak, aby byla vrchní vrstvy omotány nad obličejem a tím 

vytvořily jeho kruhovité orámování a zároveň tak, aby okraj jedné z vrstev lehce odstával a 

vytvořil tak pod medvědím čumákem ústa. Oči jsou z černé vlny, představující zorničky a 

spirálově stočené růžové vlny, představující bělmo. Zorničky mají lehce srdcovitý tvar

Medvědí uši, vyčnívající z hlavy, nejsou pro lepší viditelnost zakryty vlnou.

    Obr. 4. Medvěd
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6.1.2 Mrož

Při výrobě této loutky jsem chtěla vyzdvihnout především základní rysy mrože, A to jeho 

velké kly a silnou zahřívající tukovou vrstvu. Mrož má velké zavalité tělo, kulatou hlavu, 

ocas stylizovaný do písmene V a a silné ploutve, pomocí kterých se pohybuje. Díky svým 

velkým stočeným klům, podobajícím se mamutím, vypadá mrož silně a také záhadně. Je-

likož děti pravděpodobně nebudou moci identifikovat zvíře na první pohled, bude jim mrož 

připadat jako nějaké neznámé zvíře, které nikdy předtím neviděli, budou z něj mít stejný 

pocit jako medvěd, který vidí zimní zvířátka poprvé.

Mrož má šedou barvu, která přechází ze světle šedé po téměř černou, a jeho kly jsou čistě 

bílé. Má kruhovité oči, podobné jako medvěd.

6.1.3 Tučňák

Loutku tučňáka jsem navrhla tak, aby se při pohybu kolébala. Tento tučňák není černobílý, 

jako tučňáci obvykle bývají, ale je z vlny, která má světlé a tmavé šedé tóny, čili úplně 

jednobarevný také není. Tučňák má modrá chodidla a poměrně velký zobák. Postava je za-

valitá a jeho křídla jsou plochá, cik-cak prošitá vlnou. Jelikož je vlna strakatá, snažila jsem 

se ji namotat tak, aby byl na křídlech větší poměr tmavé barvy než světlé. Tučňáka jsem 

vytvořila vysokého tak, aby dosahoval necelých dvou třetin výšky medvěda. 

6.2 Prostředí a rekvizity

Prostředí se skládá ze stromů a kopců. Zatímco rekvizity a loutky jsou prostorové, prostředí 

je spíše plošné, funguje podobně jako rekvizity u loutkového divadla. Stromy i kopce jsou 

složeny z  kartonu a  vlny,  kterou jsou  polepeny.  Vlnu jsem se  snažila  nalepit  tak,  aby 

stromy nepůsobily úplně plošně. Podzimní stromy a kmeny jsou z vlny červených odstínů, 

která  postupně přechází z oranžové až po sytě hnědou. Vlnu jsem lepila tak, aby tmavší 

části vyzněly jako zastíněná místa a světlé části jako místa osvětlená. Proto stromy působí 

plasticky, přestože jsou dvourozměrné.  

Veškerý povrch stromů a kopců jsem polepila měkkou vlnou o několika vrstvách, která vy-

tváří měkkou, poetickou atmosféru krajiny. Pro podzim jsem zvolila červenou barvu, vyja-

dřující horký konec podzimu, který jsem postavila do kontrastu se světle modrou, mrazivou 

a svěží zimou.
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Stromy jsou značně stylizované. Podzimní stromy se skládají ze silného kmene a několika 

silných pokroucených větví. Zimní stromy jsou naopak schované pod vrstvou sněhu, čer-

vený zůstal jenom kmen, zatímco korunu stromů tvoří kruhový tvar, vyplněný spirálovitě 

stočenou modrou vlnou. Sníh na nich působí měkce a lehce jako cukrová vata, divák by 

měl s medvědem sdílet jeho pocit okouzlení ze zimní krajiny.

Na kopcích, které vzadu tvoří horizont a v menším měřítku se objevují i v přední části scé-

ny, je vlna nalepena vodorovně s jejich horním okrajem, aby působila tak, že kopec smě-

rem nahoru ubíhá dozadu a nepůsobí jako rovná plocha.

Prostředí medvědího brlohu, ztmavené mírným osvícením scény, je v červených a hnědých 

odstínech, doplněných o bílé a šedé kontrastní prvky, představující skalnatý povrch a také 

výstelku medvědího pelíšku. 

Medvědův budík jsem navrhla tak, aby působil trochu abstraktně, stejně jako mnohé ostatní 

prvky filmu.  Jaro představují  květiny,  nakreslené fixou na přední straně budíku, tvořící 

jednu čtvrtinu pole, slunce s paprsky znázorňuje léto, padající listy podzim a plocha zimní-

ho políčka je černě vyplněna.

Celý film by měl působit měkkým křehkým a pomíjivým dojmem. Chci v něm vyjádřit krá-

su, něžnost a křehkost přírody a živých bytostí, a to nejen výtvarnou stránkou, ale i příbě-

hem a animací.

Obr. 5. Brloh
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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7 VÝROBA LOUTEK

7.1 Výroba drátěných koster

V mém filmu vystupují čtyři postavy. Třemi hlavními postavami jsou medvěd hnědý, mrož 

lední a tučňák Humboldtův. Vedlejší postavou je kardinál červený, který na zimu odlétá do 

teplých krajin.

Při výrobě loutek medvěda a mrože jsem použila kloubové animační kostry a pro ptáčka a 

tučňáka jsem vyrobila kostry drátěné. Pták a tučňák jsou asi o polovinu menší než postavy 

medvěda a mrože a jejich proporce neodpovídají lidské kostře.  Protože jsem vyhovující 

kloubové kostry této nesehnala, rozhodla jsem se pro ně vytvořit kostry drátěné. 

Drátěné kostry se skládají z páleného drátu a dřeva. Dřevěnými částmi loutky jsou hlava a 

hrudník, u loutky tučňáka také spodní část loutky, uzpůsobená k tomu, aby se tučňák mohl 

pohybovat kolébavou chůzí, aniž by bylo třeba jej fixovat k podložce šrouby. Dřevěné části 

jsem vyrobila z měkkého lipového dřeva. Hlava se skládá z jednoho dřevěného dílu ve tva-

ru lebky ptáků, zobák je vytvořen posléze ze samo-schnoucí hmoty. Dalším dřevěným dí-

lem je hrudník. U ptáčka tvoří tělo jeden dřevěný díl, tučňákovo tělo se skládá ze dvou čás-

tí – hrudníku a části umístěné těsně nad chodidly, vybroušené tak, aby se při chůzi kolébal 

ze strany na stranu. K vytvoření správného tvaru dřevěných částí jsem požívala pilku pro 

hrubý tvar a pilník pro vyhlazení a zabroušení do přesnějšího tvaru.

Dřevěné části jsou vzájemně propojeny pomocí páleného drátu. Dva pálené dráty jsem sto-

čila do sebe pomocí svěráku, do kterého jsem konce dvou drátů zachytila,  kleštěmi jsem 

chytla druhý konec drátů a po směru hodinových ručiček jsem s dráty točila, dokud nebyly 

dostatečně propleteny.

Abych mohla dřevěné části loutek vzájemně propojit, vyvrtala jsem do dřevěných částí díry 

o hloubce půl centimetru až jeden centimetr, podle velikosti dřevěného dílu. Hlava se po-

mocí jednoho drátu (spleteného ze dvou drátů) spojí s hrudníkem a hrudník se spojí v tuč-

ňákově případě s chodidly. Do vnějších stran hrudníkové části jsem vyvrtala dvě díry na 

každé straně a do každé vložila drát. Tyto dráty jsem na konci propletla do sebe a vytvořila 

přibližný tvar křídla. Tučňák i ptáček měli křídla poměrně dlouhá, přibližně jako celá jejich 

postava. 
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Dráty jsem štípacími kleštěmi zastřihla do požadované délky, vložila je na určené místo a 

zalepila je do děr dřevěných částí epoxidovým lepidlem. Epoxidové lepidlo se skládá ze 

dvou složek, které jsem v poměru 1:1 smíchala a malým plastovým dlátkem jsem lepidlo 

nanesla do děr, které jsem vyvrtala do dřevěných částí,  a nechala proschnout a zatvrdnout 

asi 24 hodin.

7.2 Výroba jednotlivých charakterů

7.2.1 Medvěd

Pro tuto loutku jsem použila kloubovou kostru o lidských proporcích. Nejdříve jsem loutce 

utáhla šrouby, aby byla při animaci stabilní.

Medvědí hlavu jsem vyrobila ze samo-schnoucí hmoty. Jelikož má kloubová kostra vlastní 

obdélníkovou konstrukci hlavy, medvědí hlavu jsem rozdělila na dvě části a každou z těch-

to částí jsem umístila na jednu stranu obdélníkové hlavy, omotané proužkem papíru.

Pak jsem vzala molitan a  nařezala ho na 1 – 2 centimetry široké plátky. Ty jsem zastřihla 

do požadované velikosti, omotala je okolo medvěda a zafixovala papírovou lepicí páskou. 

Na krk, ruce a nohy stačila jedna vrstva molitanu, za hrudník a břicho jsem použila vrstev 

hned několik.

Tvarování loutky jsem zakončila tím, že jsem obvazem omotala všechny části loutky, tím 

jsem tvar zpevnila a zároveň jsem jej upravila. Části, které jsem chtěla zúžit, jsem omotala 

nataženým obvazem a okolo části, které potřebovaly rozšířit, jsem omotala několik vrstev 

obvazu.

Aby medvěd působil měkce až plyšově, vytvořila jsem jeho kožich tak, že jsem jej celého 

omotala silnou vlněnou přízí hnědých odstínů. Během omotávání jsem zároveň dokončila 

poslední úpravy tvaru medvědí postavy. Konce rukou a nohou jsem omotala pevně a pouze 

jednou vrstvou, aby se směrem od těla ztenčovaly, naopak břišní a hrudníkovou část jsem 

trochu zvětšila omotáním několika vrstev vlny. Jediná část medvěda, která zůstala neo-

motaná byly medvědí uši a spodní část chodidla, ve které je umístěna matička pro zafi-

xování k podložce.
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 Obr. 6. Medvěd v podzimním prostředí

V této fázi byla loutka téměř hotová, zbývalo jen vyrobit jí oči a čumák. Na černé niti jsem 

udělala několik uzlů, až se na tomto místě vytvořil chuchvalec zauzlené vlny. Ten jsem vy-

tvarovala do trojúhelníku a nalepila jej na obličej jako čumák. Zorničky jsem vytvořila ob-

dobným způsobem, jen jejich tvar nebyl trojúhelníkovitý, ale kulatý až srdcovitý. Zorničky 

jsem  nalepila  na  jednu  stranu  oboustranné  lepicí  pásky a  okolo  nich  jsem spirálovitě 

namotala tenkou růžovou niť. Konce nalepené nitě jsem ještě zafixovala lepidlem, aby se 

během natáčení oko nerozmotalo.  To se v jednom záběru přece jen stalo, ale chybu jsem 

rychle napravila a divák si oko téměř nevšimne.

7.2.2 Mrož

K výrobě loutky mrože jsem použila také kloubovou kostru lidských proporcí a přibližně 

stejné velikosti jako je kostra medvěda Mrož se ovšem nepohybuje na zadních nohou, ale 

na ploutvích, proto je ve filmu podstatně tvarově odlišný od medvěda.

Mroží hlavu jsem vyrobila obdobně jako hlavu medvědí, také ze samo-schnoucí hmoty. Na 

místo, ze kterého mroži vyrůstají kly, jsem vyhloubila dvě asi centimetr hluboké a dva mi-

limetry široké dírky, do kterých jsem posléze vlepila dva zahnuté dráty představující kly.
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Kostu jsem omotala molitanem, v tomto případě však bylo molitanu potřeba mnohem více 

než při výrobě medvědí loutky. Mrož má silnou tukovou vrstvu a silnou kůži, chránící ho 

před silnými mrazy, proto jsem chtěla aby mroží tělo působilo zavalitě a mohutně, i když je 

výškově oproti ostatním zvířátkům nízký. 

Ocas mrože jsem vytvořila jednoduchým způsobem. Kolena kostry jsem dala k sobě a lýtka 

od sebe a vznikl ocas připomínající písmeno V.  Kly jsem omotala bílou vlnou a zbytek 

těla jsem zpevnila tak, že jsem povrch omotala obvazem, čímž se molitanové vrstvy zafi-

xovaly, čímž jsem zabránila jejich pohybu.

Mroží tělo se ale stále zdálo hubené, proto jsem na záda přidala další vrstvu molitanu a 

střední část těla znovu omotala obvazem. 

Poté přišlo na řadu ovíjení loutky šedou vlnou. Tentokrát jsem především okolo střední 

části těla omotala vlnu ve více silných vrstvách, aby mroží tělo dostalo ten správný charak-

teristický tvar. Loutku jsem dokončila tím, že jsem přidala loutce oči, vyrobené stejným 

způsobem jako u loutky medvěda, jen jsem místo růžové nitě použila niť světle fialové 

barvy.

7.2.3 Tučňák

Kostra tučňáka na rozdíl od medvěda a mrože není kloubová, ale dřevěná. To mělo na-

příklad tu výhodu, že jsem hlavu nemusela vyrábět zvlášť a po částech, ale mohla jsem 

samo-schnoucí hmotu nanášet přímo na dřevěnou základovou část.

Na dřevěnou část jsem nanesla tenkou vrstvu samo-schnoucí hmoty, ze které čněl velký zo-

bák, který jsem po zaschnutí nalakovala, aby nebyl příliš matný.

Molitanem jsem vytvořila požadovaný tvar tučňáka. Pak přišlo na řadu zabalení loutky do 

vlny. Nejdříve jsem sytě modrou nití omotala tučňákova chodidla, skládající se každé ze tří 

dvojmo stočených drátů. Poté jsem tučňáka omotala modrou vlnou. Při kamerové zkoušce 

jsem však zjistila, že tučňák modrý být nemůže, protože se v zimní krajině, která je také la-

děná do modra, ztrácí. Proto jsem tučňáka přemotala do šedé vlny, stejné jako u loutky 

mrože. Posledním krokem před dokončením loutky bylo nalepit loutce oči, které se stejně 

jako u mrože skládaly z černých a fialových nití.
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     Obr. 7. Tučňák a mrož 

7.2.4 Ptáček 

Kostra loutky ptáčka je vyrobená za dřeva, podobně jako u tučňáka. Nejdříve jsem k hlavě 

přilepila zobáček ze samo-schnoucí hmoty. Tvar loutky jsem upravila pomocí molitanu, 

kterého bylo v tomto případě potřeba jen velmi málo, protože je loutka malá. Nožičky jsem 

omotala oranžovo-červenou nití a celého ptáčka pak vlnou červených odstínů.

Vlnu jsem si nastříhala na šest kusů po cca patnácti centimetrech a tyto vlněné pásky jsem 

zauzlila na zadní část loutky, čímž vznikly dlouhá ocasní pera. Nakonec jsem ptáčkovi 

nalepila oči z nití růžové a černé barvy.

     Obr. 8. Ptáček
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8 VÝROBA REKVIZIT A PROSTŘEDÍ

8.1 Podzimní prostředí

Při výrobě podzimní krajiny jsem se rozhodla použít různé odstíny červené barvy. Podzim 

působí teple a nostalgicky, stromy jsou bez listí a země je jím zasypána. Stromy jsem sty-

lizovala do jednoduchého tvaru skládajícího se z kmenové části a několika zaoblených vět-

ví tvořících korunu stromu.

Jako podložku jsem zvolila  tmavě červený krepový papír,  který má působit  jako  země 

pokryta spadaným listím a vytvářet iluzi barevného zářícího podzimu. Krepový papír jsem 

na obou koncích loutkového stavu přibila hřebíky, abych jej napnula. Nenapnula jsem jej 

však příliš, aby si zachoval svou strukturu, díky níž jsem se rozhodla jej použít.

Poté jsem přistoupila k výrobě stromů. Nejdříve jsem si vzala karton o velikosti odpovída-

jící alespoň papíru A4 a nakreslila jsem na něj požadovaný tvar stromu. Podzimní stromy 

mají silný kmen s několika větvemi, ztenčujícími se směrem nahoru. Nožem na papír jsem 

poté na dřevěné podložce vyřezala daný tvar stromu. Tvar stromu jsem obkreslila na samo-

lepicí papír a tvar následovně vystřihla. Pak jsem papír pomocí kousků oboustranné lepicí 

pásky na kartonový strom přilepila lepicí stanou nahoru.

Vzala jsem klubko vlny červených odstínů a vlnu jsem na lepivý povrch stromu postupně 

přilepovala. Když byl strom celý olepený vlnou, zatížila jsem jej, aby se vlna dostatečně 

spojila se stromem a aby se následně v průběhu natáčení neodlepovala od stromu.

Nyní jsem na tento hotový strom vyrobila kartonový stojánek, abych jej mohla postavit do 

svislé polohy, což bylo v mém filmu žádoucí. Stojánky jsem vyráběla z kartonových pruhů, 

asi 20 cm dlouhých a 5 cm širokých. Ty jsem pak ohnula tak, abych je rozdělila na tři části  

a vytvořila tak pravoúhlý trojúhelník. Koncové části jsem spojila sešívačkou a přilepila ke 

stromu tak, aby kmen a podložka svírali pravý úhel. Stejně jsem postupovala i u ostatních 

stromů. 

Když byly stromy hotovy, přišly na řadu kopce. Aby kopce ladily k podzimu a působily 

jako zapadané listím, rozhodla jsem se je také oblepit vlnou červených odstínů. Pro jejich 

výrobu jsem tedy použila stejný postup jako při výrobě podzimních stromů. Celá scéna je 

tedy laděná do červené barvy, tedy až na pozadí, pro které jsem zvolila bleděmodrou látku 

o délce 4 metry a výšce 2 metry,kterou jsem pověsila asi metr a půl za podzimní scénu. 
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Nakonec jsem stromy a kopce rozmístila po scéně. Nejvyšší kopce jsem umístila dozadu, 

středně velké do střední části scény a ty nejmenší dopředu. Poté jsem po celé ploše scény 

rozmístila stromy. Některé z nich jsem dala úplně dozadu a některé úplně dopředu, abych 

vytvořila iluzi hlubokého prostoru.

Další rekvizitou je list, který ve třetím záběru uletí ze stromu. Tento list je vyroben ze dvou 

částí kartonu. Každá z nich představuje jednu polovinu prohnutého listu a jedna z nich je se 

stopkou. Obě části jsem omotala vlnou červených odstínů a hotové části jsem ze zadní 

slepila lepicí páskou. List je v záběru vidět pouze z jedné strany, proto jsem ji mohla pou-

žít, aniž by byla ve filmu viditelná.

V podzimu je také záběr s větví stromu,  ze které padá list  a následně odlétává ptáček. 

Nejdříve jsem si z pruhu kartonu vyrobila zužující-se pás a omotala jsem jej hnědou vlnou. 

Ten ovšem do filmu nezapadal, proto jsem se rozhodla použít v záběru vrcholek jednoho z 

kopců, který v polo detailu vytvořil strukturu větvě, která již opravdu působila jako část 

podzimního stromu.

 Obr. 9. Budík 

V podzimní scéně se také poprvé objeví medvědův budík. Tato rekvizita je velmi důležitá, 

ukazuje medvědovi 4 roční období. Jaro, léto, podzim a černé pole. Nejdříve jsem si z kar-

tonu vyřezala 4 stejně velké kulaté části, ty jsem položila na sebe, aby měl budík dosta-

tečnou šířku. Zadní a boční část budíku jsem polepila bílou vlnou a na přední část, ukazují-

cí čas, jsem spirálovitě nalepila světlou růžovou niť a nakreslila jsem na ni symboly čtyř 
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ročních období. Nakonec jsem ze dvou částí pogumovaného drátu složila hodinovou ručič-

ku. 

8.2 Zimní prostředí

Pro zimní období jsem si zvolila modrou barvu, která má představovat sníh, zasněžené 

stromy a kopce. Aby ovšem nepůsobila příliš chladně, vložila jsem do krajiny teple červené 

prvky, a to kmeny stromů, jejichž barevnost se neliší od stromů podzimních. 

Při výrobě zasněžených kopců jsem postupovala stejně jako u podzimu, liší se pouze svou 

barevností, tvarově jsou totožné.

Postup při výrobě stromů byl také stejný, pouze tvar stromů se liší. Prvkem, který zůstal 

stejný jako u podzimních stromů je kmen. Chtěla jsem aby koruna stromů působili lehce a 

nadýchaně,  proto  jsem  se  vyhnula  vykreslování  větví  a  koruny  jsem  pojala  jako  ne-

pravidelné kruhy, které jsem spirálovitě omotala vlnou světle modré barvy. Spodní část 

kmene jsem pak zahalila sněhovou závějí, aby strom působil tak, že je součástí zasněžené 

krajiny a vychází z ní.

Abych vytvořila věrohodné sněhové vločky, přilepila jsem k sobě několik proužků vlny a 

do středu vzniklé hvězdy vlepila světlou část.

Sněhové koule jsem  vytvořila tak, že jsem z modré vlny smotala klubíčka různých velikos-

tí. U těch větších koulí jsem použila jako vycpávkový materiál molitan, abych nespotře-

bovala příliš  mnoho  vlny. Když pak zvířátka stavila sněhuláka, klubka jsem k sobě při-

pevnila oboustrannou izolepou. Sněhulák však stále padal, opřela jsem jej tedy o kartonový 

stojánek.  Sněhulák  ale stále  nebyl  příliš  stabilní,  ovšem pro  daný krátký záběr to  bylo 

dostačující a jeho zakončení jsem vyřešila vhodně zvoleným střihem.

Dále jsem potřebovala dlouhou skluzavku, která by působila jako svažující se kopec, a po 

které by se zvířátka sklouzla do jiné části krajiny. Tuto skluzavky jsem vyrobila tak, že 

jsem kopec, který stál na scéně v pozadí přesunula dopředu a za něj, kolmo k jeho zadní 

stěně přilepila svažující se kartonový pás.  Při animaci ne něm ale zvířátka podkluzovala, a 

tak jsem na něj kolmo k dráze jejich pohybu nalepila pokrčené proužky papírové lepicí pás-

ky, což je v jakékoli části kopce udrželo na místě a zabránilo jim samovolnému posouvání 

se dolů z kopce.  
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Ve druhé části zimní krajiny se vyskytuje rybník. Chtěla jsem aby rybník působil jako lesk-

lá plocha, ve které by se okolní objekty odrážely. Proto jsem se rozhodla použít k výrobě 

rybníku skleněnou desku, kterou jsem podložila napnutým bílým krepovým papírem, čímž 

se rybník od okolí  zdařile  oddělil svou barevností. Aby nebyl viditelný přední okraj skla, 

ořezala jsem krepový papír sloužící jako povrch zimní krajiny a několik centimetrů jeho 

okraje jsem položila na skleněnou hranu rybníka.

     Obr. 9. Mrož a medvěd na rybníce 

Na kraji rybníka se objevuje cizí medvědí brloh. Tento brloh jsem vytvořila  seskládáním 

kompozice ze dvou stromů, dvou hromad sněhu a jedné hromady listí.

Dalším  důležitým  zimním prvkem  jsou  tři  sněhuláci, představující tři hlavní hrdiny. Při 

jejich výrobě jsem postupovala obdobně jako při výrobě stromů, lepila jsem vlnu na karto-

nový podklad. Použila jsem modrou vlnu jako základ a bílou vlnu pro detailnější prvky, ur-

čující charakter sněhových zvířat. Aby os sebe byly postavy rozlišitelné, bílou vlnou jsem 

vyznačila tučňákův zobák, mroží kly a medvědí čumák.

8.3 Brloh

Brloh je místem, kam se medvěd ukládá ke spánku, proto jsem chtěla, aby působil útulným 

a poklidným dojmem.  Stěny brlohu tvoří kartonová deska, ohnutá do tvaru písmene U. 
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Tento tvar jsem si zvolila proto, aby stěny okolo medvěda tvořily nepříliš velký prostor a 

brloh působil  útulně.  Na stěny brlohu jsem nalepila vlnu především v červené a hnědé 

barvě. Do horních částí jsem pak přidala vlnu bílé a šedé barvy, představující kamenitou 

skalnatou část  obydlí.

V levém rohu brlohu,  na místě kde medvěd spí, jsem vytvořila ze zamotaných vlněných 

přízí červené a bílo-šedé barvy pelíšek, ovšem s převahou bílé a šedé, abych medvěda ba-

revně oddělila od pozadí. Díky své hnědé barvě se totiž na stejně laděném pozadí ztrácel.

V pravém rohu jsem vyřezala do stěny brlohu otvor, který jsem částečně zastínila modrou 

vlnou. Za tento otvor jsem položila  bílý krepový papír,  otvor vypadal světle a zároveň 

poloha a struktura papíru vytvořila iluzi hlubšího prostoru o několika plánech. Za otvor 

jsem umístila lampu tak, aby dovnitř pronikaly paprsky světla a lehce osvětlovaly medvěda 

a jeho pelech.

Kouzelný paprsek, který přijde k medvědovi a probudí jej, se skládá z drátu, který jsem 

zvlnila  do  dvojitě  esovitého  tvaru,  a  bílé  vlny,  která  je  okolo  drátu  omotaná,  aby byl 

paprsek světlý a kontrastoval s potemnělým brlohem.

 Obr. 11. Brloh a paprsek
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9 ANIMACE

9.1 Přípravná fáze

Nejdříve jsem si film rozdělila na pět částí a označila je písmeny. A – podzim, B – brloh,  

C – zima, D – podruhé v brlohu, E – závěrečná část zimy.

Rozhodla jsem se, že začnu s animací  zimní části, tedy části C.  A to proto, že tato část je 

animačně nejnáročnější a nejdelší a také proto, že jsem prostředí a rekvizity vyráběla prů-

běžně a podzimní krajina ještě nebyla v tu chvíli dokončena.

Nejprve jsem na animační stůl připevnila modré krepové papíry jako podkladovou vrstvu, 

po které jsem posléze rozmístila stromy a kopce. Na pozadí, asi metr za stůl, jsem natáhla 

světlemodré plátno, představující oblohu.

S kameramanem Zdeňkem Krupou jsme nasvítili scéna tak, že se do pravého předního rohu 

umístilo vysoko položené silné přední světlo, pod kterým byla umístěna rozptylová deska. 

Toto světlo rovnoměrně nasvítilo celou scénu a vytvořilo měkké stíny. Do levého zadního 

rohu jsme pak do protilehlé pozice umístili kontra světlo, díky kterému loutky na scéně pů-

sobili plastičtějším dojmem a netvořila se na nich žádná zatemnělá místa. Třetím světem 

osvicujícím scénu bylo spodní světlo, vana se zářivkami, která byla umístěna za scénou a 

osvětlovala látku na pozadí, čímž se nebe světelně oddělilo od krajiny. 

Na foťáku, stojícím na stativu před scénou jsem nastavila expozici, clonu, čas a vyvážení 

bílé a propojila jsem jej s počítačem, na kterém jsem měla spuštěný animační program Dra-

gon Frame.

Nyní bylo vše připraveno a mohla jsem začít s animací. 

9.2 Zima

Jako první scénu jsem naanimovala celek, kdy medvěd vchází do scény a poprvé vidí zimní 

krajinu. Chůzi medvěda jsem animovala tak, aby jeho kroky byly trochu a chůze působila 

dojmem, že opatrně našlapuje po sněhu, který je pro něj něčím novým.

Veškeré jeho pohyby jsem animovala tak, aby byly plynulé a v pomalém tempu, aby vyjad-

řovaly medvědovo rozvážné dumání, okouzlení a radost z poznávání. První problém nastal 

když se projevilo,  že šrouby kloubové kostry nejsou dostatečně dotáhnuty a  loutka při 
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chůzi není stabilní. Problém byl naštěstí jen s nohama, a tak jsem nemusela medvěda roz-

motávat celého. Stačilo rozmotat vlnu pokrývající nohy, sejmout molitanovou vrstvu, šrou-

by utáhnout a vše vrátit na původní místo.

Poměrně složitá byla animace sněhových vloček. V této části jsem potřebovala asistenci. Já 

jsem animovala sněhovou vločku, nejdříve samotnou na pozadí a poté padající medvědovi 

na nos, zatímco spolužačka mačkala spoušť fotoaparátu. Chtěla jsem, aby vločka padala 

pomalu a plynule, to se mi podařilo až po několika pokusech. Vločku jsem měla zavěšenou 

na dvou vlasech, které se ve filmu prokázaly jako praktičtější než vlasce, a to především 

proto, že vlasy nebylo díky jejich tenkosti potřeba ve většině záběrů klíčovat. Konce vlasů 

jsem pak přilepila ke kartonovému pruhu, ze kterého je nechala vločku viset. Nejdříve jsem 

použila jen jeden vlas, vločka se ale točila. Přidala jsem druhý vlas a vše bylo v pořádku

Velmi dobře se  mi  animovaly jemnější medvědí pohyby, jako třeba čmuchání ke sněhu, 

udivování se a škrábání se na hlavě.

Další problém nastal s animací mrože. Musela jsem udělat řadu animačních zkoušek, abych 

dospěla k tomu správnému a dynamickému pohybu,  tvořeného vzepřením na ploutvích a 

zhoupnutím se směrem dolů. Mnohem snadnější byla animace tučňáka, který se při chůzi 

pohupoval zleva doprava, čehož jsem docílila tak, že jsem ho ze stran nadzvedávala pomo-

cí kousků plastické gumy.

Volné rozmístění stromů na scéně způsobovalo občas to, že jsem občas při animaci o něja-

ký z nich zavadila. Pak bylo složité dostat jej na přesně to stejné místo, na kterém se na-

cházel. Proto bych se u příštího filmu rozhodla rekvizity pevně zafixovat k podložce.

Poměrně snadná byla animace zvířat na ploše rybníka, kdy jsem nemusela animovat chůzi, 

ale pouze klouzavé pohyby zvířat.

9.3 Podzim

Když jsem dokončila zimní část, dala jsem se do animace části A, tedy podzimu.

Svícení této scény bylo podobné jako v zimní části, jen hlavní přední světlo jsem umístila o 

něco níž a nechala ho na scénu svítit více z boku, aby stíny stromů delší a scéna vypadala 

jako pozdní odpoledne, kdy se nejenom medvěd medvěd, ale s ním i celá krajina.
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Stromy na scéně jsem rozmístila podobně jako v úvodním zimním velkém záběru, roz-

místila jsem je ale více do prostoru, abych vytvořila vyváženou kompozici stromů a jejich 

stínů.

Medvědovy pohyby v této části filmu byly pomalé, jakoby ospalé. Aby vynikla skutečnost, 

že se medvěd chystá spát, naanimovala jsem dvě dlouhá zívnutí. Pohyb s posazením a ná-

sledným postavením se ze sedu byl pro mě nový. Před animací jsem si jej sama několikrát  

vyzkoušela, abych pochopila jeho techniku, s ohledem na jistou medvědovu nemotornost a 

váhu.

9.4 Brloh

Animace  medvěda  spícího  v  brlohu  byla  velmi  poučná.  Například  co  se  týče  svícení. 

Nejprve jsem se pokusila nasvítit si scénu sama. Na osvícení jsem použila jedno přední tlu-

mené světlo. Scéna, kterou jsem vytvořila však byla barevně příliš monotónní. S kamera-

manem jsme pak scénu přesvítili  tak,  že jsme přední  světlo  částečně zastínili  a přidali 

lampu, která skrze vlnou polo-zastíněnou díru v brlohu osvěcovala medvěda a jeho pelech. 

Toto svícení vytvořilo komorní a klidnou atmosféru.

Medvěda, vrtícího se ve spánku a při probouzení, jsem animovala pomocí velice jemných 

pohybů, aby bylo znatelné, že se probouzí z hlubokého zimního spánku.

Komplikace se vyskytla při animaci kouzelného paprsku. Nejdříve jsem se pokoušela ani-

movat vlněnou přízi zavěšenou na vlasech, to ovšem nevypadalo příliš věrohodně. Vlnu 

jsem tedy posunula blíže k foťáku, aby byla neostrá.  To sice pomohlo, ale s výsledkem 

jsem pořád nebyla spokojená. Nakonec mě napadlo vzít drát, esovitě jen pokroutit a omotat 

bílou vlnou. Paprsek pak plynule přišel k medvědovi a polechtal ho. Animovala jsem jej v 

poloze  uprostřed  mezi  kamerou  a  scénou,  takže  byl  neostrý a  působil  jako opravdový 

paprsek.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 39

9.5 Proměna

Nakonec jsem animovala poslední část filmu, ve které se hnědý medvěd promění v medvě-

da ledního. Při hře s kamarády medvěd zapadá do hromady sněhu. Poté jsem jej přemotala 

z hnědé vlny do modré a v dalším záběru, ve kterém se zvedá, je již modrý. 

   Obr. 12. Proměna

Tato část filmu byla po animační stránce bez komplikací, jediný problém nastal s barevnos-

tí prvního natáčeného záběru, kdy jsem si nevšimla, že je foťák nastaven na špatné vyvá-

žení bílé. Pokusila jsem se barvy v počítači opravit, ale bylo těžké chytnout přesnou pů-

vodní zimní barvu, proto jsem se rozhodla scénu raději natočit znovu. 
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10 STŘIH

Když jsem byla s animací hotova, zkompletovala jsem jednotlivé záběry, očíslovala je dle 

technického scénáře a předala stříhačce Lucii  Plaširybové, která již  byla obeznámena s 

technickým scénářem a animatikem.

Se střihem jsme začali již v průběhu filmu, proto již nějaké části byly sestříhány, zatím ale 

pouze nahrubo. Když jsme spojily všechny záběry, vyšlo najevo několik problémů s návaz-

ností scén. Musela jsem proto dotočit ještě několik málo krátkých záběrů, aby nevznikaly 

ve filmu nesrovnalosti.  Některé dramaturgicky nedůležité scény jsme naopak vystříhaly, 

aby film nebyl příliš dlouhý.

První hrubý sestřih jsem nechala na stříhačce. Z původních dvanácti minut animace jich 

zbylo asi sedm. Filmu zkrácení pomohlo,  ale na některých věcech jsme se neshodly. Stří-

hačka se rozhodla vyhodit z filmu některé scény, které jsem považovala za důležité a které 

jsme tedy posléze do filmu zase vrátily, přestože jejich střižení s okolními scénami se zdálo 

v některých případech značně komplikované. Také jsem trvala na prodloužení některých 

příliš zkrácených scén. Je pro mě důležitá poetičnost a atmosféra filmu, kterou by mohl pří-

lišným zkrácením a zrychlením ztratit.

Několik komplikací nastalo také proto, že některé detailní záběry byly natočeny po ose. 

Střihem jsme se tedy pokusily odvést pozornost jinam, například k pohybu.

Při realizaci finálního střihu nám přišel poradit pan Tomáš Bitner, jehož pomoc byla velmi 

užitečná. Střihy jsme dle jeho instrukcí posunuly třeba jen o pár filmových oken, ovšem 

mnoho střihů tím získalo tu správnou rytmiku, kterou postrádaly.
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11 HUDBA  A ZVUK

Hudební doprovod mého filmu nahrála kapela Standard. Spolupráce s hudebníky byla veli-

ce příjemná a přínosná. Bohužel jsme ale hudbu pro film nahrávali až na poslední chvíli, a 

to asi týden před termínem odevzdání. Proto jsme nahrávání hudby nemohli věnovat dosta-

tek času.

Měla jsem několik hudebních stop a také nahrané hudební ruchy. První velký problém na-

stal, když mi domluvený zvukař odřekl z časových důvodů zvučení. Hudbu jsem tedy mu-

sela nastříhat sama. Nejprve jsem do filmu nasadila několik základních dramaturgicky dů-

ležitých ruchů, například chrápání,  ozývající  se z  cizího brlohu,  a cinkání  trianglu,  do-

provázející kouzelný paprsek a medvědí sny.

Větší problém se vyskytl  s hudebními stopami.  Zjistila jsem, že jeden z mikrofonů ne-

fungoval a hudba není nahrána stereo. Horší ale bylo, že tišší části byly silně zašuměny. 

Právě tyto zašumněné části s nahrávkami převážně akustických nástrojů se ale zdály pro 

můj film nejvhodnější. Ostatní nahrávky bylo potřeba sestříhat zkušeným zvukařem. To ale 

v tuto chvíli nebylo možné. Kapela měla totiž sedm členů a pro mě nebylo lehké je všechny 

ukočírovat. Nahrávky jako celky tedy použitelné nebyli.

Nakonec jsem se rozhodla že použiji sólo pro piáno. V hudbě se sice vyskytuje šum, lze ji 

ale použít bez větších úprav a filmu dodává správné atmosféry. Nejvíce mě mrzí, že je hud-

ba příliš monotónní. Až budu hudební verzi předělávat, chci aby byly atmosféry podzimu, 

zimy a brlohu rozdílnější. 

Prozatím jsem se ale spokojila s tímto řešením, které se zdálo být tím nejvhodnějším.
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ZÁVĚR

Tvorba tohoto animovaného filmu byla náročná jak časově tak i psychicky. Vytváření fil-

mu ale bylo velice poučné a také zábavné. Nejvíce věcí jsem se naučila během spolupráce 

se členy štábu, kteří na mém filmu spolupracovali a viděli film trochu z jiného úhlu a dali 

mi spoustu užitečných rad a doporučení. Především co se týče kamery, střihu, režie, zábě-

rování a vytváření filmové hudby.

Především v závěru práce jsem se potýkala s časem. Příště bych pracovala s větším ča-

sovým předstihem a do harmonogramu bych zakomponovala i jisté časové rezervy. Nejvíce 

mě zdržela výroba loutek a rekvizit, která byla časově náročnější, než jsem předpokládala. 

Proto jsem byla již na začátku natáčení v mírném skluzu. Film jsem dokončila včas, ale 

musela jsem upustit od realizace několika drobností a úprav, které jsem měla v plánu, ale 

které jsem z časových důvodů nestihla. Například animované titulky z vlny a vyretušování 

některých chyb. Také se chystám film znovu nazvučit. Se zkušeným zvukařem kreativním 

způsobem sestříhat hudební nahrávky a doplnit do filmu hudební ruchy.

Při výrobě tohoto filmu jsem se naučila spoustu nových věcí, které se lze naučit pouze 

praxí  a  metodou  pokusu  a  omylu.  Tyto  znalosti  jistě  využiji  při  natáčení  dalších  ani-

movaných filmů. S výsledným filmem jsem spokojená a v nejbližší době plánuji připravit 

také autorský střih, střih hudby a úpravu titulků.
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