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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá fázemi developmentu a příprav natáčení dosud nerealizovaného českého
celovečerního hraného flmu Krajina ve stínu, který se vyvíjí od roku 2012. Autory projektu jsou scenárista
Ivan Arsenjev, režisér Bohdan Sláma a začínající producent Martin Růžička, námět flmu pojednává o
divokém odsunu sudetských Němců z česko-rakouského pohraničí. Práce se snaží popsat podobu kolaborace
mezi tvůrci během procesu a vývoj jejich tvůrčí vize. Zachycuje postupný příchod nových aktérů, snahy
producenta o fnancování flmu a způsob, jakým se tyto vnější podmínky do tvůrčí vize promítaly. Na
příkladu producenta-nováčka, který vstoupil do projektu také jako fnanciér, vyvstávají požadované
dovednosti, jimiž musí disponovat producent v českém prostředí. Práce vznikala na základě
polostrukturovaných rozhovorů a obsahuje četné úryvky z rozhovorů s respondenty.

klíčová slova: český film, vývoj filmu, development, nezávislý producent, post-socialistický filmový
průmysl, financiér, produkční kultura

Abstract

This bachelor thesis deals with the development and soft pre-production process of an yet unrealized Czech
feature-flm called Krajina ve stínu, which has been in the state of preparation since 2012. The authors of
the project are screenwriter Ivan Arsenjev, director Bohdan Sláma and producer Martin Růžička, the story
of the flm tells about the historic phase of post-war expulsion of Germans from Czech lands in 1945. The
thesis describes collaboration between the screenwriter, director and producer and the development of their
creative vision. It also portrays the gradual involvement of other players, the endeavor of fnancing the
project and the way these external conditions had infuence on the creative vision. Furthermore, on the
example of the unexperienced producer Růžička, who entered the project also as a fnancier, are shown the
necessary skills for producing flms in the Czech production culture. The thesis signifcantly draws upon the
semi-structured interviews with the players and includes many excerpts from these.

key words: Czech film, film development, soft pre-production, independent producer, post-socialist screen
industries, financier, production culture
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1. Úvod

Krajina ve stínu je název chystaného kinematografické díla, jež nebylo dosud realizováno – jeho
natáčení se chystá na první polovinu roku 2019. Jedná se o projekt začínajícího producenta Martina Růžičky
(produkční společnost Luminar film), scenáristy Ivana Arsenjeva a režiséra Bohdana Slámy. Námět filmu
vychází ze skutečných událostí a zabývá se tragickými událostmi divokého odsunu v česko-rakouském
pohraničí po konci druhé světové války.
Dílo je ve vývoji již od roku 2012, jeho vznik inicioval zcela nezkušený producent, bylo vytvořeno
sedm verzí scénáře, natáčení filmu bylo již dvakrát odloženo a skladba aktérů, podílejících se na jeho vývoji
– ať už se jedná se o koproducenty, klíčové štábové profese, režiséra či další hráče – se stačila v průběhu
času pozoruhodně proměnit.
Cílem této práce je popsat proces literární přípravy scénáře, vývoje projektu (tzv. development) a
předběžných příprav k natáčení filmu (tzv. soft pre-production), 1 podobu pracovních vztahů mezi
jednotlivými tvůrci během těchto fází a vnější okolnosti, jež měly vliv na jejich tvůrčí představy o filmu.
Existuje mnoho důvodů, proč se zabývat procesem developmentu. Jednak odráží ekonomické a
kulturní podmínky, ve kterých kinematografické dílo vzniká a jež utvářejí jeho konečnou podobu. Dále, jak
uvádí britský badatel Ian W. Macdonald, studium vývoje pomáhá také pochopit klíčovou roli producenta a
scenáristy při vzniku filmu.2 Ti bývají často přehlíženi při výsledném posuzování díla, jež bývá ve výsledku
mnohdy interpretováno jen jako práce režiséra.
Krajina ve stínu představuje projekt, který nebyl zatím natočen a může se tak jevit jako neadekvátní
objekt bádání. Autor práce měl nicméně možnost pozorovat zrod díla zblízka po dlouhou dobu a do zákulisí
projektu získal přístup díky tomu, že autorem scénáře je jeho otec. Takové postavení mu umožnilo dostat se
velmi blízko ke klíčovým osobám a jejich názorům o práci na filmu, stejně jako k důležitým dokumentům a
informacím o jeho vzniku, ke kterým by se jiný badatel dostával s daleko většími obtížemi.
Pole filmové produkce navíc negeneruje jen hotová díla: mnohé aktivity filmařů se točí okolo
projektů, jež vlivem rozličných vnějších i vnitřních faktorů zůstanou rozpracované anebo úplně zkrachují.
Dokončené filmové dílo tak nemusí být jediným kritériem pro studium vztahů mezi tvůrci, zavedenými
mechanismy jejich kolaborace a podmínek, ve kterých pracují.
Krajina ve stínu se také v mnoha směrech vymyká – jako historický film s kontroverzním tématem,
netypickou uměleckou koncepcí a začínajícím producentem – běžné české produkci a sledovat jeho cestu k
realizaci může vypovědět mnohé o možnostech a limitech prostředí české kinematografie. Z těchto důvodů si
tato práce – i přes dosavadní nedokončenost zkoumaného projektu – vytyčuje cíl nabídnout příspěvek k
diskuzi o současné praxi české filmové produkce.
Je možné, že i přes snahu o kritický odstup a maximální objektivitu autor práce bezděky přijímá
některá stanoviska svého otce (scenáristy filmu), neboť přípravy filmu po léta sledoval z jeho perspektivy a
vedl s ním o filmu mnoho rozhovorů.

1

Všechny tři fáze dohromady se souhrně nazývají jako „kompletní vývoj projektu“.

2

Ian W. Macdonald, Screenwriting poetics and the Screen Idea. London: Palsgrave Macmillan, 2013, s. 17.
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1.1 Výchozí metodologická literatura

Odborných prací, jež by se z výzkumného pohledu zabývaly procesem vývoje scénáře a prvotních příprav
filmu a nabízely tak i výchozí teoretický aparát, existuje velmi málo. Významnou knihou, ze které budu v
této práci vycházet, je publikace Petera Bloorea s názvem The Screenplay Business: Managing Creativity
and Script Development in the Film Industry. 3 Kniha se zabývá jednotlivými fázemi vývoje a podmínkami
vzniku nezávislého filmu (tedy takového, jenž nevzniká v rámci studia) v britském prostředí. Je koncipována
pro čtenáře z akademické oblasti stejně jako pro filmaře-praktika a její ústřední otázka zní „jak může tvůrčí
tým scenáristy, producenta a režiséra spolupracovat co nejefektivněji?“.
Vývoj filmu definuje Bloore těmito slovy:

„Vývoj scénáře je tvůrčí a průmyslový kolaborativní proces, ve kterém je námět (buď původní nebo
adaptace existující předlohy, jako je hra, román nebo skutečná událost) zpracován do podoby scénáře a ten
je poté opakovaně přepisován, aby dosáhl stádia, kdy je přitažlivý pro vhodného režiséra, herce a relevantní
fnanční partnery tak, aby se získal dostatek peněz k výrobě flmu.“ 4

Na dalším místě knihy rovněž uvádí:

„Práce scenáristy je přijít s tvůrčí vizí, práce režiséra je tuto vizi realizovat a práce producenta je
sehnat fnance a flm vyrobit.“5

Fáze předběžných příprav výroby filmu (soft pre-production) sestává ze zajištění rozpočtu, finálního
dokončování scénáře a dalších přípravných prací (casting, výběr lokací, technický scénář atd.).
Bloore zavádí klíčový pojem, tzv. „kreativní trojúhelník“, což je základní tvůrčí uskupení ve fázi
vývoje, zahrnující scenáristu, producenta a režiséra. Základní myšlenka, jež prostupuje Bloorovou knihou,
zní, že harmonická spolupráce těchto tří profesí na filmovém díle je předpokladem kvalitního výsledku na
plátně a je potenciálem jejich profesní stability a rozvoje. Zjednodušeně řečeno, i přes mnohé překážky a
vnější tlaky, jenž připravovaný film nevyhnutelně čekají, může být projekt úspěšný, pokud tvůrci brání
sdílenou tvůrčí vizi, na které se shodnou, věří jí a dokážou na ní spolupracovat. Osvědčená kolaborace může
vést k dalším společným projektům, vzájemná důvěra a sehraný styl pak ke stabilitě produkční společnosti a
pracovnímu zabezpečení scenáristy. V průběhu jednotlivých fází přípravy a realizace se však mění kreativní
moc a vliv jednotlivých aktérů. Zatímco zpočátku má nad filmem největší kontrolu scenárista, s příchodem
režiséra a přípravami k natáčení ji postupně ztrácí a vztahy mezi tvůrci mohou snadno skončit rozvráceny.
3

Peter Bloore, The Screenplay Business: Managing Creativity and Script Development in the Film Industry.
London: Routledge, 2012.

4

Tamtéž, s. 9.

5

Tamtéž, s. 78.
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Sledování způsobu spolupráce kreativního trojúhelníku umožňuje chápat konzistenci projektu, soudružnost
tvůrců, jejich pracovní vztahy mezi a měnící se pozice.
Dále Bloore ukazuje na ekonomickém modelu fází přípravy, realizace a šíření nezávislého film, tzv.
hodnotovém řetězci (the independent flm value chain), složitost a rizikovost, jež s sebou nese
dezintegrovaný model financování filmu z vnějších zdrojů. Řetězec poukazuje na velké množství aktérů,
jejichž ekonomický vklad a vzájemná kolaborace jsou potřebné k vytvoření filmu, závislost jednoho hráče na
druhém a proměny jejich mocenského postavení. Řídit a zajišťovat jejich koordinaci je prací producenta,
který jako jediný z aktérů doprovází film od počátku do konce. Vývoj pak značí jen první z řady fází vzniku
a šíření filmu, značně vzdálenou od konečného produktu, jenž se dostane ke spotřebiteli-divákovi.
Hodnotový řetězec představuje důležité východisko pro chápání rolí různorodých hráčů, kteří se musí k
procesu připojit, aby film mohl vzniknout.
Bloorova kniha nicméně popisuje prostředí britské kinematografie, jež se v mnohém od specifik
českého filmu liší, především proto, že britský filmový průmysl je mnohonásobně větší. Tato skutečnost se
zjednodušeně odráží ve vyšší míře strukturace pole filmové produkce, symbolického kapitálu 6 a větším
dostupném objemu financí. Některé z popisovaných profesí, které se v Británii podílejí na vývoji scénáře,
nemají v českém prostředí ekvivalent (např. development executive, jenž se účastí vývoje scénáře jako
zástupce producenta).
Kniha Iana W. Macdonalda Screenwriting Poetics and the Screen Idea (2013) se zabývá podrobněji
scenaristickými praktikami.7 Autor zavádí pojem „screen idea“, jenž se neváže na žádnou konkrétní formu,
ale představuje fluidní představu aktérů o chystaném filmu. Screen idea se neustále mění a její podoba je
sdílena a ovlivňována skupinou lidí, kteří se na projektu podílejí a postupně do něj vstupují (tzv. „screen idea
work group“). Macdonald poukazuje na to, že screen idea nemusí nutně souviset s výsledným filmem,
dokonce ani ve scénáři není zakotvená pevně – ten představuje pouze jeden z konkrétních dokumentů na
cestě za uskutečněním nápadu. V tomto smyslu se liší scren idea od Blooreova hodnotového řetězce, neboť
poukazuje na proměny ideje filmu v konceptuální rovině. Macdonald klade důraz na kolektivní proces jejího
postupného ujasňování a zpřesňování. Každý, kdo se zapojuje do screen idea work group, má vliv na
utváření její podoby.
Užitečné nástroje pro analýzu vztahů a hodnot uvnitř filmového prostředí poskytuje dílo
francouzského sociologa Pierrea Bourdieua a jeho termíny „pole“, „habitus“ a “kapitál“, respektive formy
kapitálu.8 Prostředí filmové produkce lze uchopit jako „pole“, tedy jako prostor pozic, jež okupují jednotliví
aktéři (jež charakterizuje určitý habitus), a které hiearchizuje a navzájem ovlivňuje systém vzájemných
vztahů a forem kapitálu (kapitál má v rámci pole diferencující charakter, v případě pole filmové produkce je
důležitý kapitál symbolický – tedy umělecká prestiž – a ekonomický). Každé pole charakterizuje určitá
struktura a způsob rozdělování kapitálu. Vlastnictví kapitálu určuje pozici aktéra v rámci struktury, jeho
jednání následně znamená snahu o zachování pozice či naopak o pohyb v poli s úmyslem dosažení toho
kterého kapitálu. Bourdieuův teoretický aparát tak umožňuje sledovat filmové tvůrce z hlediska jejich
výchozí pozice, motivací a snah o posun v rámci profesního prostředí (např. snaha o úspěch na evropském
festivalu značí zápas o symbolický kapitál, jehož zisk slibuje přínos ekonomického kapitálu a jistější pozici v
rámci pole).
6

Vysvětlení těchto dvou pojmů následuje níže v textu.

7

Ian W. Macdonald, c. d. (pozn. 2).

8

Viz Pierre Bourdieu, Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998.

9

Specifiky českého produkčního prostředí se zabývá důkladně zpracovaná Studie vývoje českého
hraného kinematografckého díla Petra Szczepanika a jeho spolupracovníků z roku 2015, která vznikla pod
hlavičkou Masarykovy univerzity na zakázku Státního fondu kinematografie. Jejím cílem bylo prozkoumat
aspekty reálné praxe vývoje, neboť je Fond pokládal za málo zmapované. Fond vycházel z předpokladu, že
nedůkladný a nestandardizovaný vývoj je příčinou neuspokojivé kvality a konkurenceschopnosti českých
filmů. Výsledky studie měly přispět k optimalizaci veřejné podpory právě v této oblasti.
9

Studie se metodologicky také opírá o knihu Petera Bloorea a o sociologický pojem pole Pierra
Bourdieua, své konkrétní předpoklady formuluje na bázi desítek polostrukturovaných rozhovorů vedených s
režiséry, producenty, scenáristy a dramaturgy. Na základě producentské praxe, způsobu financování a
zamýšleného místa produktu na trhu jsou zde vytyčeny čtyři pomocné kategorie filmových produktů – A1
(mainstreamový artový), A2 (okrajový artový), K1 (mainstreamový komerční), K2 (okrajový komerční) –,
jež slouží k pomyslné strukturaci pole filmové produkce a postojů filmových tvůrců. Uchopit film jako
produktový typ pomáhá také pochopit cestu filmu napříč hodnotovým řetězcem, neboť zahrnuje specifické
praktiky a aktéry. Krajina ve stínu se shoduje nejblíže s charakteristikami filmu typu A1:

„Producenti vyvažují orientaci na autorský flm snahou přilákat mainstreamové publikum; jejich
strategickým cílem je úspěch na mezinárodních festivalech a trzích; relativně vysoké rozpočty 25–100 mil.
Kč fnancují nejen z veřejných prostředků (SFK, CT, MEDIA, Eurimages), ale také předprodejem
distribučních a vysílacích práv; častější výskyt mezinárodních koprodukcí a adaptací literárních děl než u
A2; kombinace režisérsko-autorských a producentských projektů, kdy producent je iniciativním
spolutvůrcem projektu; často dramata z nedávné minulosti s vysokými produkčními hodnotami.“ 10

Jako příklad jsou uváděny filmy jako Habermannův mlýn, Protektor či filmy Bohdana Slámy. Krajina
ve stínu se s typem A1 shoduje výší rozpočtu (cca 55 mil. Kč), způsobem financování (podpora České
televize, dále jen ČT; Státního fondu kinematografie, dále jen SFK; slovenská koprodukce), tematicky
(revizionistické drama z nedávné minulosti), má ambice na širší distribuci a proniknutí na zahraniční
festivaly a film má režírovat uznávaný autorský režisér (Sláma). 11 Liší se jen pozice producenta: Růžička
není „uznávaný profesionál, s vlastním producentským rukopisem a vizí, s reputací zkušeného žadatele o
veřejnou podporu“,12 ale prozatím se pohybuje na okraji pole jako někteří producenti s nižším symbolickým
kapitálem typu A2 a K2.
Výsledky studie, vypovídající o produkční kultuře v českém prostředí, pak Szczepanik shrnul v článku
„Post-socialist producer: The production culture of a small-nation industry“. 13 V textu upozorňuje na dva
základní rysy, jež odlišují pozici českých producentů od jejich západoevropských a amerických kolegů.
Zatímco v západních zemích se tato profese rozvíjí od počátků filmového podnikání nepřerušeně, v
9

Petr Szczepanik a kolektiv, Studie vývoje českého hraného kinematografckého díla. Brno: Masarykova
univerzita, 2015.

10

Tamtéž, s. 5.

11

Srov. tamtéž, s. 32-36.

12

Tamtéž, s. 36.

13

Petr Szczepanik, Post-socialist producer: The production culture of a small-nation media industry. In:
Critical Studies in Television: The International Journal of Television studies, 2018, vol. 13 (2), str. 207-226.
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Československu během existence státního filmového monopolu v letech 1945–1989 neexistovala a její roli
suploval v právně-ekonomické rovině stát, v praktické realizační rovině pak takzvané výrobní či tvůrčí
skupiny. Zavedením tržního kapitalismu po sametové revoluci se zde profese producenta musela téměř
znovu ustavit a čeští producenti si tak museli rychle osvojovat produkční techniky a vybudovat síť
potřebných kontaktů v zahraničí. Druhým určujícím rysem je malá velikost filmového prostředí, jež je
vázáno na národní stát. Produkční pole tak sestává z desítek miniaturních producentských firem, jež se dají
považovat za výkonné, pokud vyrobí jeden film ročně. Díky malým rozměrům není tak výrazně členěno na
bázi ekonomického či symbolického kapitálu a je více založeno na neformálních vztazích a známostech.
Producenti mimo komerční sektor jsou závislí na systému veřejné podpory ze strany státu a veřejnoprávní
televize a jejich podnikání bývá – ve smyslu zisků na trhu – prodělečné. Vstup do producentství tak znamená
do velké míry pohyb na velmi nejistém terénu, kde je úspěch závislý na vnějších faktorech, což potvrzuje i
případ Martina Růžičky a vývoje Krajiny ve stínu.

1.2 Výzkumné otázky a strukturace práce

Analýzu developmentu Krajiny ve stínu řídí výzkumná otázka o vztazích mezi vnějšími produkčními
podmínkami, kolaborativním procesem vývoje a sdílenou tvůrčí vizí: Jakou podobu měl kolaborativní proces
mezi scenáristou, producentem a režisérem, jaké vnitřní a vnější podmínky měly na tento proces vliv a jak
tato proměnlivá forma spolupráce ovlivnila jejich tvůrčí vizi?
Jak bylo zmíněno, vývoj Krajiny ve stínu navíc podstatně ozvláštňuje postava Martina Růžičky, pro
kterého je film jeho producentskou prvotinou. Svou profilací představuje Krajina ve stínu produktový typ
A1, na kterém se však obvykle podílejí již zkušení producenti, schopní zajistit filmu financování z vnějších
zdrojů. Práce se tak blíže zaměří na pozici Růžičky; jeho iniciátorská účast v projektu jako zprvu
nezkušeného nováčka umožní zrcadlit mechanismy zavedené producentské praxe a strukturu produkčního
pole a klást si tyto doplňkové otázky: Jakým způsobem přispívá producent ke vzniku díla a jak ovlivňuje
jeho podobu? Jakými dovednostmi musí disponovat producent v českém prostředí, aby mohl produkovat
mainstreamově-artový film s v daném segmentu s průměrným rozpočtem?
Práce se opírá o kvalitativní výzkum, jenž probíhal především metodou řízených polostrukturovaných
rozhovorů se zúčastněnými aktéry. Rozhovory byly vedeny se scenáristou Ivanem Arsenjevem, producentem
Martinem Růžičkou, dramaturgem filmu Jiřím Soukupem, dále Pavlem Mullerem, zástupcem společnosti
Sirena Film, jenž měl řídit a dohlížet na výrobu filmu, a Bohdanem Slámou, který se ujal režie Krajiny ve
stínu po odchodu prvního režiséra filmu, Zdeňka Jiráského. Interview s některými aktéry probíhala
opakovaně, v reakci na postupující proces příprav.
Výběr respondentů se soustředil na klíčové osobnosti projektu, v první řadě na členy tzv. kreativního
trojúhelníku, který dle Bloorea tvoří páteř vývoje. Ten během vývoje Krajiny ve stínu dvě podoby, neboť
režie filmu se ujal nejprve Zdeněk Jiráský a po jeho odchodu Bohdan Sláma. Jelikož Jiráský odmítl
poskytnout rozhovor, o práci na projektu za účasti Jiráského byly rozhovory vedeny jen se scenáristou a
producentem a jeho postoje jsou tak v práci vždy interpretovány jen na základě výroků těchto dvou aktérů.
Cílem rozhovorů bylo jednak zmapovat minulý i současný proces vývoje filmu, otázky kladené
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respondentům se týkaly jejich pohledu na jednotlivé fáze vývoje a zásadní momenty, jež určovaly směřování
projektu. Podstatným hlediskem při dotazování bylo navíc zjistit osobní motivace a postoje respondentů,
které by vypovídaly o jejich pozici a zamýšleném pohybu v rámci pole filmové produkce. Zvláštní důraz byl
proto kladen na konfliktní situace a momenty střetu názorů, které mohou jednotlivé postoje dobře ilustrovat a
odrážet determinaci, kterou pole filmové produkce nastavuje.
Úryvky z rozhovorů, které jsou v textu pravidelně citovány, jsou zde využívány dvojím způsobem: v
některých případech jsou včleněny přímo do textu jako ilustrace smýšlení zúčastněného aktéra nebo jeho
slovy doplňují některé dílčí zajímavé informace. Tam, kde se podařilo získat rozlišné názory respondentů na
stejné téma, jež mohou dohromady podat plastičtější obraz problému, se úryvky vyskytují samostatně až na
konci podkapitoly pod názvem „komentáře aktérů“. V některých kapitolách mohou úryvky naopak chybět
úplně, v takovém případě se nepodařilo získat relevantní komentář, nebo takový, který by zásadně rozšiřoval
již uvedené informace.
Další zdroj výzkumného materiálu představovala dostupná dokumentace: jednotlivé verze scénáře,
písemné explikace tvůrců, písemná vyjádření SFK, ČT a dalších aktérů a zpřístupněná e-mailová
korespondence. Zrekonstruovaný proces je poměřován teoretickými modely výše zmíněných autorů.
Práce je rozdělena na kapitoly, dále strukturované do tematicky vymezených podkapitol, seřazených
dle časové posloupnosti. Takové členění bylo zvoleno z toho důvodu, že vypovídá nejvíce o charakteru
procesu: umožňuje kontinuálně sledovat proměnu postojů producenta Růžičky od jeho počátečního vstupu
do pole filmové produkce až po současný stav. Taktéž dovoluje nejlépe popsat příchody a odchody
jednotlivých aktérů a jejich kauzální vliv na podobu procesu, jež by bylo obtížné sledovat v jiném než
chronologickém uspořádání. Například vyjednávání s koproducenty se promítalo do podoby scénáře během
literární přípravy filmu (ačkoliv je charakteristické až pro následující fázi vývoje), a proto je důležité je
prezentovat dohromady. Z toho důvodu nejsou jednotlivé fáze procesu popsány jako jeden kompaktní a
uzavřený celek – kapitola pojednávající o vývoji a přípravám k natáčení se zde dokonce vyskytuje dvakrát.
Je tomu tak proto, že se u filmu vystřídali dva režiséři, přičemž jednou byl projekt zastaven těsně před
natáčením a s příchodem nového režiséra se vrátil zpět do fáze vývoje a opětovných příprav realizace. Uvést
tyto události v časové návaznosti je podstatné, neboť takto vypovídají o složitých okolnostech vzniku díla a
jeho nelineárního vývoje.
Druhá, bezprostředně po tomto úvodu následující kapitola „Námět Krajiny ve stínu a jeho historický
kontext“ nejprve zasazuje ideu filmu do dějinných souvislostí. Nastiňuje předobraz konkrétních událostí, jež
se udály v česko-rakouském pohraničí na konci druhé světové války a z nichž vychází scénář filmu. Poté
nabízí přehled, jakým způsobem bylo v českých filmech s problematikou odsunu Němců dosud nakládáno.
Třetí kapitolu s názvem „Literární příprava a formování producentské strategie“ ohraničuje období
prvních let vývoje Krajiny ve stínu až po příchod režiséra. Začíná rozhodnutím Růžičky produkovat film a
popisuje jeho prvotní představy o produkování látky, podobu spolupráce se scenáristou a způsob, jakým
pronikal k důležitým kontaktům a zajišťoval projektu partnery.
Čtvrtá kapitola pojmenovaná „I. fáze vývoje projektu a předběžných příprav k natáčení – Zdeněk
Jiráský“ se soustředí na přípravy realizace filmu za účasti režiséra Jiráského. Kapitola popisuje Růžičkovu
strategii pro získání financí na výrobu filmu, přípravy k natáčení, jako je např. hledání lokací, a obtíže, které
se během příprav objevily, a nakonec vedly k odchodu režiséra.
Pátá kapitola „II. fáze vývoje projektu a předběžných příprav k natáčení – Bohdan Sláma“ se soustředí
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na aktuální fázi, ve které se Krajina ve stínu nachází v době dokončování této práce. Popisuje převzetí
projektu režisérem Slámou, novou tvůrčí koncepci, kterou přinesl, a změnu složení aktérů, které jeho příchod
způsobil. Taktéž ukazuje nový plán financování díla, který Růžička zvolil, a změnu jeho uvažování,
spojenou s rozhodnutím stát se plnohodnotným filmovým producentem.
Poslední kapitolou je závěr, který shrnuje důležité poznatky o popsaném procesu a přínos do odborné
diskuse o proměnách producentských praktik v evropském filmu.
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2. Námět Krajiny ve stínu a jeho historický kontext

Námět Krajiny ve stínu zpracovává v české společnosti stále kontroverzní téma vražd sudetských Němců a
jejich divokého odsunu z Československa bezprostředně po skončení druhé světové války na jaře a v létě
roku 1945. Je podstatné nejprve přiblížit skutečné historické události, ve kterých je námět Krajiny ve stínu
zakotven. Nezpracovanost tématu v kinematografii – stejně jako jeho nedostatečná reflexe ve společnosti – a
z ní plynoucí snaha podat výmluvné svědectví o zločinech páchaných Čechy jsou zásadními faktory, jenž
pojí tvůrce k projektu a určují jejich společnou vizi. Proto zde bude nejprve krátce popsán historický
předobraz scénáře a dále jen letmo nastíněno, jak byli sudetští Němci a jejich odsun v českém filmu
vyobrazeni doposud.

2.1 Vitorazsko 1945: Poprava v Tušti

Producent Martin Růžička zaslechl příběh svého filmu náhodou – cestou autem z rádia. Jednalo se o
rozhlasový pořad Příběhy dvacátého století, jenž sbírá a prezentuje vzpomínky pamětníků o důležitých
historických událostech.
V tomto díle s názvem „Poválečné Vitorazsko“, vysílaném 1. 12. 2010, vypráví především Ferdinand
Korbel, „Němec, který není Němec“, 14 jehož otec Josef Korbel „byl jako osoba, která se na počátku války
přihlásila k německé národnosti, v květnu 1945 zadržen a 24. května po ‘rozsudku’ lidového soudu
zastřelen.“15
Josef Korbel byl popraven spolu s dalšími třinácti osobami. Hromadná vražda se udála v poválečných
dnech v obci Tušť poblíž Suchdola nad Lužnicí, na samé hranici s Rakouskem, na území zvaném Vitorazsko.
Ferdinand Korbel představuje v současné době klíčovou postavu v historickém povědomí o vitorazských
událostech, neboť o nich jako jediný z pozůstalých aktivně hovoří a vede si rozsáhlý archiv. Případ dostal
postupně až k štrasburskému soudu ve snaze, aby byl vyšetřen jako genocida, což se nezdařilo. Na základě
tohoto úsilí se spojil i s historikem Jánem Mlynárikem, toho času ještě československým federálním
poslancem, jenž případ po důkladném výzkumu zpracoval ve své historické studii. 16 Jeho kniha představuje
prozatím jediné podrobné pojednání, jež se událostem věnuje.
V úvodu studie Mlynárik ve zkratce popisuje domnělou podobu a okolnosti vraždy:

„Dne 24. května 1945 se v malé obci Tušť z místní školy směrem na mrchoviště vydal podivný průvod.
Měl projít vzdálenost jen 750 kroků, ale trvalo mu to více než půlhodiny. Zástup lidí, svázaných k sobě
lanem, se plížil po prašné kamenité cestě. Někteří lezli jenom po čtyřech, neschopni chůze, další podepírali v
poloplížení ty, kteří se potáceli. Byli zbiti do krve, k nepoznání. […] Půlka malé vesnice odsoudila druhou
14
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<http://www.pametnaroda.cz/story/korbel-ferdinand-1944-881>, [cit. 15. 7. 2018].
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půlku za vlastizradu, vynesla ortel a v pravou půlnoc za svitu plného měsíce je spěchala popravit. V té době
se v širé zemi všude vraždilo a vyháněli se lidé ze svých domovů. Navzájem si to jinak způsobovali cizí lidé,
neznající svoji totožnost, ani osudy. Zde však sousedé soudili a vedli popravu na své spolurodáky. […]
Hrůzný čin by se dal pochopit v době války jako odplata za projevenou nenávist, jejíž úrodou byla smrt
nejbližších. Zde však nikomu nikdo nezpůsobil nic, co by se dalo nazvat dílem nenávisti, za co by se žádala
odplata. Nikdo nikoho neudal cizí moci okupanta, sousedi spolu drželi proti násilí, které se přivalilo v roce
1939 na obec a na širý kraj Vitorazska na jihu Cech.
Proč tedy lidový soud místních rodáků odsoudil k trestu smrti 16 svých místních spoluobčanů?
Protože jsouce Ceši, po nastolení moci nacistického okupanta, ‘se dali k Němcům’, při sčítání lidu
zapřeli svoji českou národnost a přihlásili se k dominující. […] Tento kraj byl totiž po šest století součástí
Rakouské říše, jeho Dolnorakouské územní části.“ 17

Severní část Vitorazska – jinak velice chudá a neúrodná – byla připojena k Československu až v roce
1920 proto, neboť v Českých Velenicích existoval strategicky důležitý železniční uzel, o který na
mezinárodních jednáních usiloval prostřednictvím Edvarda Beneše československý stát. Takto bylo
Vitorazsko rozděleno v podstatně násilně a proti vůli místních občanů; jednalo se o národnostně smíšenou
oblast, kde po staletí hranice neexistovaly. Identita místních byla vázaná lokálně, statistiky při sčítání lidu
činěné na konci 19. a na počátku 20. století vykazovaly pokaždé zcela odlišné informace o počtu Němců a
Čechů podle toho, kdo je vyhotovoval. Pro obyvatele Vitorazska nebyla národní příslušnost důležitá a hlásili
se k ní pokaždé jinak:

„Podpory a dávky, které dostávali chudí Vitorazané z Gmündu a Vídně za existence Rakouska, se v
novém [Ceskoslovenském] státě scvrkly na minimum. Neznajíce český pravopis, ovládajíce jenom školní
němčinu, nedokázali si pořádně vyplnit ani potřebnou žádost o pomoc a tuto jim noví správcové státní
pokladny z Třeboně a Prahy rádi a opakovaně odepírali. […] Když v letech 1938–1939 po mnichovském
diktátu část kraje zabral Hitler a na další části později rozšířil svoji moc protektorátní režim Třetí říše,
Vitorazané se přihlášením ‘k Němcům’ hlásili opět o připojení k Rakousku, odkud byli v roce 1920 vlastně
proti své vůli odtrženi. […] Ani zdaleka nešlo o uvědomělé němectví, nacionálně indiferentním Vitorazanům
na hony vzdálené. […] Jejich volba však byla zhodnocena jako přihlášení se ke Třetí říši, k nacismu a
Hitlerovi a v tomto duchu po porážce nacismu bylo s nimi nakládáno jako se zrádci.“ 18

Koncem května 1945 vtrhla do Tuště jednotka tzv. partyzánů pod velením plk. čs. armády Hobzy,
která během pár hodin vyhnala část místního obyvatelstva do pohraničních lesů a jejich domy vyrabovala.
Ve stejnou dobu se chystala veřejná poprava:

„Lidové soudy, rozsudky a popravy se děly z iniciativy Václava Maxy, který byl uvězněn v Terezíně a
ze smrti své židovské manželky obvinil obyvatele Tuště. […] Václav Maxa, který byl po válce bezpečnostním
referentem ONV v Třeboni, byl rodákem z Tuště, všechny odsouzené a popravené znal, většina z nich byla
17
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jeho vrstevníky. Popravu v Tušti provedl postřílením svých spoluobčanů rovněž rodák z Tuště František
Říha, vězněn za okupace v Mauthausenu za kriminální čin, který vydával za ‘odboj’ (obtěžování
spolupracovnic, vykrádání balíčků francouzským zajatcům).“ 19

Na základě přihlášení se k německé národnosti v říjnu 1938 odsoudil Maxa v místní škole nejmovitější
z tušťských obyvatel, kteří se začátkem okupace přihlásili k německé národnosti. Osoby byly nejprve na čas
internovány a využívány k obecně prospěšným pracím. Nakonec ale byly zbity železnými tyčemi ve sklepě
místní školy a následně si na mrchovišti museli vykopat vlastní hrob, do něhož padaly zastřeleny do týlu.
Někteří z jejich soudců a sousedů se záhy na základě Benešových dekretů stali správci jejich majetku.
Část vyhnaných vesničanů musela po mnoho měsíců přežívat v rakouských pohraničních lesích, než se
zjistilo, že jsou to vlastně Češi a byl jim díky aktivitě některých politiků a mezinárodnímu tlaku umožněn
návrat zpět. Nejen, že jejich domy byly vykradeny partyzány a sousedy, často v nich již byli zabydleni nově
příchozí národní správci. S nimi museli někteří své příbytky a hospodářství sdílet, jiní je nedostali zpět
vůbec. Brzy nicméně měli být vyhnáni znovu:

„Jejich ‘kolaborace’ s Němci měla být potrestána za každou cenu. […] V letech 1952–1953, po
dlouhých a důkladných přípravách, realizovali [komunisté] svůj plán a Vitorazany vyhnali podruhé – teď do
vnitrozemských krajů. Žádný návrat, jako na přelomu let 1945–46, už Vitorazany z vyhnanství nečekal.
Zůstali rozprášeni po celé republice. Jejich druhé vyhnání […] neslo všechny známky porušení lidské
důstojnosti, vytržení z domova, zničení práva na život v rodném kraji, a dokonce zákaz návštěvy tohoto kraje
na dlouhých 37 let.“20

Rodina Korbelových a její příběh tvoří předobraz pro ústřední rodinu ve scénáři Krajiny ve stínu.
Korbelova matka, jež byla Češka, byla spolu s dvěma malými dětmi vyhnána do lesů, zatímco její muž byl
popraven za vesnicí. Po roce 1986 se Ferdinand Korbel vrátil do Tuště a část rodinného domu musel
odkoupit, protože polovina jeho otce („Němce“) byla státně zkonfiskovaná. Při snaze o vyhrabání ostatků
mrtvých po roce 1989 narazil na zákaz na místní radnici, neboť zde zasedali ti, kteří se podíleli na krádežích
majetku popravených. Exhumaci na mrchovišti tak provedl na vlastní pěst a ostatky převezl do Rakouského
Gmündu, kde místní starosta umožnil mrtvé řádně pohřbít. Na místo vraždy svalil Korbel v noci tunový
kámen jako památník. Vrah popravených Říha svou činnost záhy kryl aktivním působením u StB. Zemřel v
roce 2016 a nebyl nikdy souzen.
Jak z naznačených událostí vyplývá, tragické osudy Vitorazanů zabírají široké časové rozpětí a skýtají
množství příběhů, jenž by vydalo spíše na několik filmů. Tyto události významně zpochybňují morální
pozici českých občanů a Československého státu, ať u za první republiky, v letech 1945–1948 nebo po roce
1989. Příběh z Tuště je přitom pouze zlomkem z celkového množství hrůz, jež se děly po druhé světové
válce a zůstaly soudně promlčeny. Ačkoliv demokratizace republiky po sametové revoluci zpřístupnila
historikům bádání a o nuceném vysídlení Němců vyšla řada významných studií, na rovině veřejného
diskurzu se o tématu stále takřka mlčí.

19

Tamtéž.

20

Tamtéž.

16

2.2 Obraz odsunu Němců v českém flmu

Je rovněž důležité stručně nastínit kontext tematicky příbuzné tvorby, v jehož rámci je Krajina ve stínu
vnímána jednotlivými aktéry a institucemi, jež se na jejím vzniku podílí. Jedním z nejčastěji uváděných
argumentů na podporu projektu bylo, že pojednává v domácí kinematografii „nezpracované téma“.
Obrazem Němců v české kinematografii se podrobně zabývalo několik bakalářských a magisterských
prací, jež dokládají, jak silně bylo vykreslení Němců v českém filmu v letech 1945–1989 spjaté s politikou
státu, která kontrolovala znárodněný filmový průmysl. 21 Vyobrazení německého obyvatelstva ve filmech
bylo výrazně ideologicky zatíženo, nejprve poválečným nacionalismem 40. let a následně komunistickou
propagandou. S výjimkou období druhé poloviny 60. let a konce 80. let představovali Němci ve filmech
obecně úlohu nesporných antagonistů, často se jednalo o postavy účelově schematické a ploché. Jak uvádí
Adam Trcala z Masarykovy univerzity, konflikt ve filmových dílech byl jasně rozvržen mezi Čechy na jedné
straně a Němci na druhé, přičemž jakýkoliv Němec se zprvu rovnal postavě nacisty. 22 První poválečné filmy
se soustředily na vyobrazení válečného střetu československých vojáků a příslušníků odboje s nacisty, jako
ve filmech Muži bez křídel (1946) nebo V horách duní (1946).
Sudetští Němci pak představovali rovněž roli padouchů, a navíc odsouzeníhodných zrádců, neboť
zavinili rozpad československého státu a přidali se na stranu nepřítele. O mnichovské zradě, kterou sudetští
Němci zapříčinili, pojednává Uloupená hranice (1947) Jiřího Weisse, jež se odehrává v roce 1938. I přes
některé výjimky ukazuje film většinovou pohraniční německou společnost jako výrazně hiearchizovanou a
militarizovanou, zfanatizovanou Hitlerem a další soužití Čechů s Němci z filmu vyplývá jako nemožné.
Samotný odsun byl pak zobrazován jako spravedlivá odplata za to, co se stalo československému
národu za druhé světové války. Jeho tematizace v kinematografii nicméně zůstává sporou a objevovala se
spíše fragmentárně. Například Ves v pohraničí (1948) Jiřího Krejčíka už pojednává o osidlování pohraničí
českými obyvateli, ale odsunu se otevřeně nevěnuje. Jediným filmovým dílem, které vysídlení Němců plně
tematizuje, je dogmatický Nástup Otakara Vávry z roku 1952. Pompézní barevný snímek pojednává o
heroizovaném zabydlování pohraničí a „očišťování“ země od německého živlu. Deportace Němců je zde
však zobrazena korektně, organizovaně a bez násilí. Vyobrazení Němců pod vlivem komunistické ideologie
v tu dobu navíc získalo aspekt třídního boje, Němci byli prezentováni jako příslušníci bohatých vrstev,
majitelé obchodů a továren, kteří vykořisťovali české pohraniční obyvatelstvo. S tím, jak se Německá
demokratická republika stala součástí východního bloku a spřáteleným státem ČSR, začaly být některé
postavy Němců vykreslovány i v pozitivním světle, tedy jako komunisté.
Změnu ve vyobrazení Němců přinesla 60. léta, která je umožnila poprvé zobrazit jako
individualizované, psychologicky propracované postavy se subjektivní motivací. Do té doby byli Němci
vždy prezentováni jako zástupní příslušníci masy německého národa. V Kočáru do Vídně (1966) Karla
Kachyni byl poprvé ukázán německý voják jako oběť a čeští partyzáni jako pachatelé násilí. Milostný vztah
mezi Němkou a Čechem v pohraničí se stal ústředním motivem filmu Františka Vláčila Adelheid (1969).
Tyto tendence byly nicméně ukončeny nastupující normalizací.
21

22

Jedná se o bakalářskou práci Marka Holečka Sudetští Němci v současných českých flmech. Olomouc:
Palackého univerzita, 2016; magisterskou práci Adama Trcaly Zeisler, Magerová a spol.: Obraz Němců v českém
flmu let 1945 - 1969. Brno: Masarykova univerzita, 2014; a magisterskou práci Jana Sedmidubského Obraz
Sudetských Němců a sudetoněmecká otázka v českém hraném flmu 1945 - 1969. Praha: Univerzita Karlova, 2006.
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Od roku 1989 naopak nevznikl jediný film, jenž by ukazoval vysídlení Němců jako pozitivní akt.
Posun ve vyobrazení kladného vztahu k Němcům představoval film Jana Hřebejka Musíme si pomáhat
(2000), jenž se odehrává za protektorátu a ukazoval Čechy a Němce jako podporující se navzájem během
těžkého válečného období. Film Krev zmizelého (2005) Milana Cieslara, jehož děj zachycuje široké
historické rozpětí, obsahoval krátkou scénu vyobrazující ponižování a deportaci Němců a popravu
nacistických příslušníků českými občany. Avšak prvním audiovizuálním dílem, které se naplno věnovalo
masakru sudetských Němců, byl až televizní dokument Davida Vondráčka Zabíjení po česku, jenž odvysílala
ČT na jaře roku 2010. Režisér vyhledal dosud žijící pamětníky a na základě jejich svědectví v kombinaci s
archivními materiály popsal několik masových vražd českých Němců, jež se udály bezprostředně po válce.
Mezi jinými zde figuruje právě příběh z Tuště v podání Ferdinanda Korbela. Vondráček se odsunu věnoval i
ve dvou svých následujících dílech Řekni, kde ti mrtví jsou (2010), jenž se zabývá otázkou neoznačených
masových hrobů Němců na českém území, a Řekni, kde ty obce jsou (2011), o snaze opětovné kultivace
vysídleného pohraničí.
Na podzim roku 2010, byl v kinech uveden snímek Juraje Herze Habermannův mlýn, jako první hrané
dílo pojednávající o násilnostech páchaných Čechy na Němcích, jenž vznikl v česko-německé koprodukci.
Film doprovázela viditelná reklamní kampaň, byl obsazen známými německými i českými herci (např.
Karlem Rodenem). Příběh vyprávěl o movitém německém mlynáři Habermannovi, jenž zaměstnává Čechy,
které během války chrání, a ti jej nakonec zlynčují a oberou o majetek. Jako hlavní antagonista filmu zde
však figuruje nacistický důstojník Koslowski. V pozici jeho morálního oponenta se však nachází právě
Habermann, který před násilnými rozmary nacisty hájí své české zaměstnance, snažící se o drobnou
odbojovou činnost. Ve snaze Čechy krýt se Habermann zaplétá do vyjednávání s Koslowskim, což navenek
vzbuzuje dojem kolaborace. Na konci války je tak Habermann veřejně zlynčován a obrán o majetek. Děj
filmu primárně sleduje konflikt Habermanna s nacistou, situace českých zaměstnanců mlýna a především
motivy, jež je vedou k násilnému zločinu, jsou – stejně jako jejich charaktery – vyobrazeny jen velmi
zkratkovitě a bez hlubšího vykreslení.
Scénář Habermannova mlýna byl napsán na motivy stejnojmenné knižní předlohy Josefa Urbana,23
který je zároveň autorem scénáře k hranému filmu 7 dní hříchů (2012). Ten vznikl v režii Jiřího Chlumského
a česko-slovenské koprodukci. Děj filmu vypráví o manželském páru Čecha a Němky, jenž rozdělí
poválečné řádění Revolučních gard. Film se ve větší míře než Habermannův mlýn zaměřuje na vyobrazení
krutostí, krádeží a prospěchářství gardistů. Děj je nicméně zaměřen jen na okamžiky nejdramatičtějších
poválečných dní, soustředí se především na napínavé zachycení událostí téměř v podobě thrilleru a
nezdůrazňuje psychologický přerod vesničanů v pachatele násilí.
Alois Nebel (2011) v režii debutujícího Tomáše Luňáka vznikl podle stejnojmenné komiksové
předlohy. Jednalo se o velkou mezinárodní koprodukci, snímek produkovala společnost Negativ a získal
cenu Evropské filmové akademie za nejlepší animovaný film. Na rozdíl od výše popsaných děl se příběh
Aloise Nebela neodehrává za války, ale na přelomu let 1989 a 1990. Odsun Němců se zde objevuje jen ve
formě krátkého flashbacku, jako traumatický zážitek z dětství, který děsí výpravčího Nebela a i po desítkách
let prostupuje jeho život. Krátký flashback zobrazující deportaci Němců významově utváří děj i náladu
celého filmu, jemuž dominuje výtvarné pojetí.
Tyto tři výše popsané hrané filmy vznikly v rozmezí let 2010–2012 a poté problematika odsunu v
české kinematografii znovu utichla. Všechny tři snímky se navíc odehrávají v přibližně stejné geografické
lokaci, a to v okolí Jeseníků, nedaleko Šumperka (Bílý potok, Bludov, podhoří Králického sněžníku). Dva z
23

Josef Urban, Habermannův mlýn. Opava: GRAFIS, 2000.
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nich vznikly podle látky Josefa Urbana. Tyto filmy tak lze považovat za jakousi první vlnu hrané produkce
týkající se otázky vysídlení, jež toto téma vůbec otevřela.
V současné době připravuje produkční společnost Negativ adaptaci knihy Kateřiny Tučkové Vyhnání
Gerty Schnirch24 v režii Alice Nellis, jež pojednává o odsunu německých obyvatel z Brna. 25 Ve fázi vývoje
se rovněž nachází scénář Magdalény Bittnerové Krvavá pomlázka, který má režírovat Jan Bušta a vzniká v
produkci společnosti Analog Vision. Dostupná synopse filmu informuje o inspiraci skutečnými událostmi,
děj vykresluje násilí divokého odsunu na příběhu dvou dospívajících chlapců, kteří na základě snahy o
pomstu mrtvého otce a křivdy z nevydařené lásky spáchají krvavou vraždu. 27
26

Webové stránky kinobox.cz také informovaly o plánované realizaci scénáře Marka Epsteina Vlci a psi
na motivy knihy Jana Tichého Třicet dva hodin mezi psem a vlkem 29 a v produkci Jaroslava Boučka (s
plánovaným rokem dokončení 2014). Jakékoliv další zprávy o filmu však dohledat nelze, jedná se nejspíš o
projekt, který byl pozastaven.
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Kateřina Tučková, Vyhnání Gerty Schnirch. Brno: Host, 2010.
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Viz Žádost o podporu kinematografie, výzva č. 2016-1-7-3, Státní fond kinematografe, archiv uzavřených
výzev, dos t upn é na W WW : <https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/archiv-uzavrene-vyzvy/vyvojceskeho-kinematografickeho-dila.html>, [cit. 15. 7. 2018].
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Viz Hodnocení, výzva č. 2017-1-6-28, tamtéž, dostupné na WWW: <https://fondkinematografie.cz/zadosti-opodporu/archiv-uzavrene-vyzvy/vyvoj-ceskeho-kinematografickeho-dila.html>, [cit. 8. 8. 2018].
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[cit. 8. 8. 2017].
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3. Literární příprava a formování producentské strategie

3.1 Iniciace projektu

V okamžiku, kdy Martin Růžička poslouchal v autě Příběhy 20. století, ještě nepůsobil jako filmový
producent, nýbrž jako majitel exekutorské firmy se sídlem ve Zlíně. Toto obecně nepopulární povolání však
na první pohled maskuje Růžičkovy dobročinné a donátorské aktivity. Jako původ svého zájmu o oblast
filmové produkce uvádí Růžička koupi budovy bývalé Vyšší odborné školy filmové v areálu zlínských
ateliérů a její následnou resuscitaci (nyní Střední škola filmová a multimediální):

„Protože jsem pomáhal vymyslet koncepci té školy, tak jsem se vlastně dostal do branže a nějak mě to
vtáhlo. A protkalo se to se dvěma věcmi, jednak, že už jsem delší dobu dělal ty exekuce a už mě to
vyčerpávalo a ani nebavilo. A pak… já si myslím, že je to moje obdarování, schopnost věci organizovat,
dávat dohromady, což se asi tomu producentství nejvíc blíží. Zvažoval jsem dokonce, že bych vystudoval
nějakou školu na producentství, ale když jsem se bavil s lidmi z branže, tak mi řekli, že je to zbytečné, že je to
spíš o selském rozumu a o zkušenostech, které člověk stejně získá praxí, nikoli studiem. A říkali mi, že
nejlepší je do toho nějak vplout – to znamená s někým něco dělat. A já jsem ze Zlína a tady flmový průmysl
byl, a ještě je, trochu v troskách, takže nakonec mi nezbylo, než abych do toho skočil sám. Bylo to vlastně o
tom, že jsem se obklopil lidmi kolem sebe, kteří mi pomohli“. 30

Poslech příběhu Ferdinanda Korbela označil Růžička za jakýsi spouštěč: příběh ho prý zaujal nejen
lidsky, ale jako originální a nezpracované téma s potenciálem pro filmové zpracování. Začal o události
shánět více informací a zároveň požádal o pomoc lidi ze zlínských ateliérů, se kterými si vytvořil kontakty
při zakládání školy. Ředitel ateliérů Zdeněk Skaunic ho propojil s filmovým historikem Pavlem Taussigem,
který se dle Růžičkových slov stal jakousi jeho „první spojkou ve světě filmu“, jezdil s ním za pamětníky do
jižních Čech a látku s ním probíral.
Růžička se chystal po nashromáždění podkladů sepsat námět a s ním oslovit scenáristu. Byl zároveň
rozhodnut nejen prvotní průzkum, ale i vývoj a částečně výrobu filmového díla financovat z vlastních
prostředků. Tento postup je přitom typický především pro okrajový komerční sektor filmové produkce (K2),
kde osobu zajišťující financování filmu lze zčásti chápat jako financiéra, a nikoli jako producenta v pravém
slova smyslu. Financiéři v této kategorii nepocházejí ze světa filmové praxe a jimi najatí výkonní producenti
většinou pouze přebírají k realizaci „hotovou tvůrčí vizi a tým osvědčeného tvůrce“ 31 či naopak „aspirující
komerční tvůrce a […] projekty, které jejich nízká kulturní prestiž a chybějící znaky profesionality z pohledu
producentů K1 diskvalifkují“.32
Producenti A1, A2 či K1 shánějí prostředky na své projekty prostřednictvím veřejných fondů,
oslovením sponzorů a dalších partnerů (koproducentů), avšak neinvestují do díla vlastní peníze. Zatímco
30
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financiéři vstupují do filmu většinou jen jednorázově, producent se snaží systematicky vyvíjet filmové
projekty, udržovat vztahy s tvůrci a budovat portfolio své firmy.
Jsou-li však teoretické kategorie pouze pomocné či orientační, ukazuje to výstižně právě případ
Růžičky. Z vlastní vůle inicioval projekt, jenž ve své výpovědi nese vysokou kulturní hodnotu, a to v
obrysech artového filmu nadprůměrného rozpočtu, přičemž nesázel na návratnost své investice. V jeho
postoji navíc nastal po čase důležitý zlom: po několika letech práce na Krajině ve stínu se rozhodl
exekutorskou činnost ukončit nadobro a věnovat se pouze producentství. Do projektu tak nevstoupil jako
vnější financiér-podnikatel s výhledem zisku, ale jako financiér a producent v jedné osobě, jenž sám nese
zodpovědnost za řízené aktivity. Růžičkův vstup do filmové produkce svědčí rovněž – vzhledem k jeho výše
uvedenému citátu – o potřebě jakési životní reorientace.
„V sektoru A1 se producent často účastní vývoje od samotného počátku (prvotní ideje, námětu) a
režisér se scenáristou jej tak vnímají jako kreativního spolutvůrce. Naopak u typů A2 a K2 je producent
vzhledem k tvůrci spíše poskytovatelem fnančního a produkčního (a případně i marketingového) servisu,“
uvádí dále Szczepanik. Naopak Růžička se práce na scénáři účastnil od začátku a také vystupoval se
základními požadavky, které měly posloužit snaze o pravdivé výlíčení vitorazských událostí a míjely se s
podnikatelským kalkulem.
33

Pavel Taussig mu navrhl, aby scénář napsali spolu, což Růžička odmítl. Nicméně najít scenáristu bylo
podle jeho slov složité, neboť „těžkým tématům“ se z jeho hlediska v Čechách věnuje málokdo a nebylo
podle něj téměř na koho se obrátit:

„To, co si myslím, že platí o režisérech – vlastně absence režisérů na těžká témata –, tak to platí
dvojnásob i na scenáristy. Když jsem se snažil dopátrat nějakých jmen, tak v té době ještě jakž takž, ale velmi
málo, pracoval Vladimír Körner, který dělal s Vláčilem. Ale potom vlastně tyhle věci nepíše vůbec nikdo…
asi po nich není taková poptávka. Navíc je to drahé. Samozřejmě, dělaly se nějaké věci, jako třeba Musíme si
pomáhat, nebo Protektor, ale to jsou spíš takové… nechci říct povrchní, to v žádném případě, ale není to
takový ten klasický art.“34

Se scenáristou Růžičku nakonec propojila další osoba ze zlínského prostředí, Nelly Jančíková, která
měla se svou společností Miracle films zajistit snímku výkonnou produkci. Pražský scenárista Ivan Arsenjev
napsal scénář k animovanému filmu Malá z rybárny (2015), který Jančíková právě produkovala, a tak mu
nabídla Růžičkův námět.
První schůzka Růžičky s Arsenjevem proběhla v Praze za účasti Jančíkové a Skaunice. Tyto okolnosti
nesou výmluvnou symboliku: byl-li v danou chvíli Růžička ještě obklopen lidmi ze zlínského prostředí,
spoluprací s Arsenjevem se těžiště pracovních kontaktů začalo postupně přenášet do Prahy.
Scenárista Ivan Arsenjev byl v tu dobu již zavedeným tvůrcem s pestrým portfoliem prací. V 80.
letech vystudoval katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU, kde vzápětí několik let po sametové revoluci
vyučoval. Na základě jeho scénářů vznikly celovečerní hrané filmy Záhada hlavolamu (r. Petr Kotek, 1995),
Cesta pustým lesem (r. Ivan Vojnár, 1997) nebo Mír jejich duši (r. Pavel Štingl, 2003). Byl i členem
33
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autorského týmu balady Vojtěch, řečený sirotek (r. Zdeněk Tyc 1990). V průběhu 90. let spolupracoval na
řadě snímků s dokumentaristou Miroslavem Jankem. Jeho poslední autorský scénář celovečerního hraného
filmu, jenž se dostal na plátno, byl režírován Ivo Trajkovem pod názvem Ocas ještěrky (2009). Arsenjev s
jeho ztvárněním výrazně nesouhlasil a přihlásil se k němu jen pod pseudonymem. Od té doby žádný hraný
film podle jeho předlohy nevznikl (ačkoliv se podílel na scénářích, které nebyly realizovány). Z důvodu
zklamání z poměrů v prostředí českého hraného filmu se z tohoto pole tvorby stáhl a věnoval se hlavně
divadlu v souboru Divadla bratří Formanů. V oblasti kinematografii se podílel na celovečerních
animovaných loutkových filmech režiséra Jana Baleje. Zároveň pracoval jako dramaturg, například na
filmech Miry Fornay či dokumentaristů Jany Ševčíkové a Pavla Štingla. Jelikož se po více než dvacet let
pohyboval napříč oblastmi dokumentárního, hraného i animovaného filmu, disponoval rozmanitou sítí
pracovních kontaktů, jež byla později pro další směřování Krajiny ve stínu zásadní.
Arsenjev Růžičkovu nabídku na psaní scénáře po zvážení přijal. Participace na Krajině ve stínu pro
něho znamenala návrat k hranému filmu. Růžičkův nezvyklý zápal pro věc, stejně jako sílu výpovědi námětu
a nezpracované téma, označil za hlavní faktory, jenž ho přesvědčily ke spolupráci. Potřeba svědectví o
hrůzách páchaných Čechy, jež většinová společnost stále nepřijímá, se pro něj stala základem společné tvůrčí
vize:

„Ten námět je samozřejmě strašně zajímavý a silný a je to téma, které bylo nezpracované. Já jsem
vždycky měl vztah k historickým látkám a vždycky jsem si říkal, že jestli mám nějaké trvalé téma, tak je to
paměť. A toto do něho přesně zapadlo. O odsunu se nic moc neudělalo, a navíc je tam i ta specialita
Vitorazska, Němci-neněmci a dvojí odsun. […] Zvažoval jsem, jestli to vzít, ale přesvědčilo mě, jaké měl
[Růžička] o tu věc zájem a jak vystupoval seriózně a s obrovským nasazením. Od začátku tam bylo z jeho
strany – a já jsem to vlastně přirozeně přijal a myslím, že to tak má třeba i Bohdan [Sláma] – že je to služba
tématu. Že jde o tak důležité sdělení, že je potřeba ten flm udělat.“ 35

Růžička tak započal postupně vstupovat do filmového prostředí za pomoci mediátorů, kteří mu
pomohli se v něm začít pomalu orientovat a zprostředkovali mu další kontakty. Nabízel látku, jež nesla
vysokou kulturní hodnotu a byla přitažlivá pro filmové zpracování. Na základě ekonomického kapitálu mohl
vstupovat do pracovních vztahů s aktéry hned, pokud s tím souhlasili, což mu umožnilo práci na projektu
posouvat vpřed. Jeho pohyb vedl od osob z regionálního profesního prostředí k tvůrci s širokými vazbami v
Praze a v klíčových institucích.

3.2 Spolupráce producenta a scenáristy

Nesouměrnost pracovní zkušenosti obou aktérů byla v tu chvíli markantní. Arsenjev navíc do té doby již
několikrát zažil nepříjemné rozepře s filmovými producenty, ať již z pozice scenáristy nebo dramaturga:
dlouhodobé či marné domáhání se slíbených honorářů, přerušování komunikace, odlišné pojetí tvůrčí vize
apod. Nejisté a nedůsledné nastavení finančního zabezpečení českých scenáristů autoři citované Studie
35
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vývoje označují sociologickým termínem prekarita a identifikují je jako jeden z klíčových problémů české
kinematografie:

„Jejich [scenáristů] honorář je ze všech členů tvůrčího týmu i štábu nejvíce ohrožen problematickým
fnancováním vývoje. […] Scenárista pracuje na námětu celé měsíce nebo roky, dlouho předtím, než má
producent k dispozici výrobní rozpočet. Délka scenáristovy práce, celková výše odměny a termíny dílčích
splátek jsou nejisté a proměnují se v závislosti na vnějších okolnostech, nad nimiž scenárista nemá kontrolu
(získání grantu na vývoj apod.).“36
Je-li pečlivý vývoj zásadní pro kvalitní filmové dílo, narušování této citlivé fáze a výsledná
nedotaženost scénáře se přirozeně projeví na plátně. Růžičkův osobní finanční vstup do projektu však
zásadně pomohl pečlivému, kontinuálnímu vývoji filmu a ochránil jej v této fázi před nejistotou a
komunikačními spory. Vývoj scénáře se protáhl na několik let, nicméně v případě vyplácení honorářů nebyl
Růžička závislý na udělování grantů. Jeho spolehlivé jednání nastolilo během spolupráce atmosféru důvěry,
která později pro Arsenjeva představovala přirozené východisko pro spolupráci na dalších projektech:

„Já s ním mám dobrou zkušenost třeba v tom, že cokoliv slíbil, tak to udělal. Finančně všechny
domluvy platily, žádné protahování a i ta debata nad tématem mně přišla vlastně dobrá. Navzdory tomu, že
to byl člověk, který tuhle práci nikdy nedělal, se mi zdálo, že je empatický, že se s ním dá o těch věcech
mluvit. On samozřejmě měl některé představy jiné než já, ale líbilo se mi, že když se rozhodl vstoupit do
flmového světa, tak si předtím prohlédl velkou část české produkce, která tu od revoluce vznikla. Zorientoval
se, podíval se, kdo kdy dostával granty, jak ten systém funguje. […] Už tehdy a pak i během těch let se
vlastně hrozně rychle učil. Z člověka, který opravdu nevěděl skoro nic je dneska někdo, kdo se v tom dost
slušně orientuje. […] Já obdivuju jeho tah, on je neskutečný bojovník, pořád optimista, pořád věci tlačí
dopředu a má velký zápal. Druhá věc je, že pracuje rychle, efektivně a z mé strany slušně a poctivě.“ 37
Scenáristův citát navíc popisuje nejen Růžčkovu osobnostní spolehlivost, ale i jeho další předpoklady
k práci producenta: schopnost komunikace nad látkou s tvůrci, zdatnost rychlé orientaci v poli a také jeho
cílevědomost a odhodlání.
Zpočátku ještě doprovázel Arsenjeva s Růžičkou na cestách za pamětníky Pavel Taussig, jako jakýsi
historický poradce. Jak popisuje Růžička, jejich cesty se však záhy rozdělily, když každý navrhoval jiný
způsob, jak látku scenáristicky uchopit:

„Pan Taussig měl spíš takové američtější představy, on to pořád viděl jako nějaký právnický thriller
nebo něco takového, ale váš táta [Arsenjev] naopak šel zas tou cestou více artovou. A já jsem se nakonec
rozhodl pro tu druhou variantu.“38

Jak bylo naznačeno ve druhé kapitole, časové rozpětí vitorazských událostí nabízelo rozličná
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scenáristická uchopení: model navržený Taussigem prý akcentoval nevstřícný postoj soudu k případu po roce
1989 a postupné rozkrývání dosud živé minulost v obci. Arsenjev nabídl příběh v podobě historického
dramatu, vyprávěný v lineární časové posloupnosti, pracující s postavami dle reálných předobrazů.
Definitivní příklon Růžičky k Arsenjevovi se pak stal jedním z významných momentů pro budoucí profilaci
filmu a jeho diváckého potenciálu. Arsenjev představoval autora působícího pouze v kategoriích artového
filmu, a to spíše okrajového typu (A2).
Své uvažování nad látkou Růžička později formuloval v producentské explikaci:

„Náš flm má být kronikou toho, jak se poklidné vztahy v malé vesnici proměnují, když kolem projde
velká historie. Nemám ambici natočit další velký válečný flm, spíš sondu do příběhů ne tak dávné historie.
[…] Aspirací je popsat zcela neznámou kapitolu moderních českých dějin. Nosným se jeví kontrast mezi
všeobecným veselím radostné atmosféry osvobození a neuvěřitelnou krutostí popsané události. Chtěli
bychom zachytit momenty, které z obyčejných lidí dělají krvežíznivé bestie, které mění jedince na samozvané
soudce a které ve svém důsledku ovlivní životy generací. To by měla přivést diváka ke zpochybnění vlastních
představ o české holubičí povaze.
Zachycením skutečného příběhu jedné vesnice chce flm přispět do diskuze o vyrovnání se s vlastní
minulostí. […] Motiv hrdinství a zbabělosti jej aktuální v každé době pro každého. […] Téma flmu je
obecné, ale zároven originální a kontroverzní, se silným evropským přesahem. V současné době, kdy
Evropou zmítá vlna uprchlíků získává tato tématika nový rozměr aktuálnosti pro celý region. Zamyšlení se
nad záměry bourat bariéry mezi národy starého kontinentu nám ožívá pod rukama.“ 39

Z textu vyplývá, že Růžička přemýšlel hlavně v intencích tématu a nikoli filmového produktu,
producentská strategie zde není ještě příliš patrná. Jeho záměrem bylo přinést netradiční pohled na konec
druhé světové války a oživit téma odsunu, aktualizované také jako symbolický komentář současného dění.
Ve snaze vykreslit události v dostatečných souvislostech měl být děj uchopen jako „kronika“. Toto
zadání dalo základ rozložité proporci scénáře: děj zachycoval časově široké rozpětí let 1938–1953,
obsahoval desítky postav a vysoký počet obrazů (první verze scénáře jich čítala 180). Aby byla zjevná
psychologická přeměna obyvatel vesnice a jejich vzájemných vztahů, zvolil scenárista řešení tzv.
kolektivního hrdiny. Vyprávění tak neměla od začátku určovat hlavní postava, která se prosadí v rámci děje
až později, ale jakási mozaika obyvatel vsi, jež se postupně poskládá ve větší obraz. Tento princip je využit
např. v Jasného filmu Všichni dobří rodáci nebo Felliniho Amarcord. Zvolený postup Arsenjev popsal v
autorské explikaci filmu:

„Ze širšího záběru, vykreslujícího pletivo vztahů, rozličných charakterů i tragických událostí, se
postupně stále zřetelněji vynořuje hlavní postava Marie. Silná ženská bytost, zprvu spíše svědek, je posléze
stržena proudem dramatických událostí. Dá se říci, že vedle Marie je ale hrdinou i celá vesnice v níž žije.
Může být někdy obtížné se napoprvé mezi postavami zorientovat, zapamatovat si ona často divná
jména. Přesto věřím, že až ožijí na plátně, jako výrazné osobnosti s jedinečnou fyziognomií, bude vše
podstatně jednodušší a nebude problém se mezi nimi zorientovat.“ 40
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Pojetí děje jako kroniky či mozaiky odlišuje svým řešením scénář od předešlých, tematicky
příbuzných filmů. Jak však bude popsáno později, v jednáních s některými partnery byl vnímán tento dnes
již nevšední tvar jako zbytečně nepřehledný.
Zpřístupnit příběh divákovi chtěl Růžička v jiném ohledu, a to prolnutím děje až do polistopadových
událostí. „Současnost“ měla podle jeho názoru nalákat do kina větší publikum než čistě historická látka.
Svalení kamenného pomníku Korbelem stejně jako tajnou exhumaci ostatků navíc označil za silné filmové
obrazy. Tuto variantu mu však scenárista rozporoval s tím, že by se již i tak velmi rozsáhlý děj zbytečně
rozbíjel. Debatování o současné dějové lince přitom prý představovalo největší polemiku během krystalizace
scénáře; oba tvůrci se shodují na tom, že byli schopni se vždy během psaní dohodnout a naslouchat si. 41
Ačkoliv Růžička neměl zkušenost s pravidly dramatického vyprávění, byl podle Arsenjeva na základě
debaty schopen přijmout východisko, které si látka vyžaduje. Do procesu tudíž direktivně nezasahoval a
nechával scenáristovi volnou ruku, aby prosazoval vlastní kreativní řešení, která posléze komentoval a
schvaloval. První tři verze scénáře vznikaly během doby let 2012 - 2015 pouze za spolupráce scenáristy a
producenta.42

Komentáře aktérů

Martin Růžička: „To byla práce, která mě strašně bavila a bylo to fakt napínavé, bylo to jak na úrovni
šachové partie, že jsme ty věci diskutovali a myslím, že se nám spolupracovalo dobře, že to bylo vždycky
takové konstruktivní. A rozhodně to není o tom, že jeden nebo druhý prosadí ze sta procent svoje, potřebujete
si ty věci vysvětlit. Samozřejmě, že producent by mohl [prosadit svoje hledisko] – on má ten největší trumf,
ale je nesmysl ho nějak používat přes hlavy ostatních.
[…] My jsme smlouvu na napsání scénáře – a to předtím byla smlouva na treatment – podepsali 2012,
takže to je prostě neuvěřitelné. To je myslím další věc, která nikomu nedojde na první pohled, ani mně, že
rok není vůbec žádná doba u velkého flmu. Takže dostat se… já si myslím pod 4, pod 5 roků je úplně
nereálné. To by člověk musel mít vlastní prachy, které do toho nacpe, nebo je to nějaká současnost
[tematicky]… ale jinak to je na dlouho.“43

Ivan Arsenjev: „On [Růžička] byl prostě na začátku přesvědčený o tom, že za rok bude scénář a
krátce na to se bude točit. Měl dost naivní představy, jak to půjde všechno strašně rychle. Vím, že se mě na
první schůzce ptal 'a co nějaký režisér?’ a já jsem říkal: ‘čím dříve, tím lépe’. Ale on měl pocit, že v tu chvíli
režisér vůbec není potřeba. Trvalo nějaký čas, než pochopil, že je. Měl pocit, že pak si někoho najmeme, kdo
nám to zrežíruje. Vysvětloval jsem mu, že to tak není dobré. Teď už to ví taky.
40
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[…] Já jsem s ním měl vždycky otevřenou diskusi. Pokud jsem někdy s jeho představou nesouhlasil,
tak když jsem mu to zargumentoval, on to přijal. On má prostě rád – to je zřejmě důsledek jeho právního
vzdělání a přemýšlení – když věci jsou zargumentovaný. Pak je přijme. […] Zdá se mi, že byl od začátku
spokojený, že se mu líbilo, co jsem napsal. Vždycky to okamžitě přečetl, často několikrát… a to má dodneška.
[…] Dával mi ke scénáři svoje poznámky, ty jsem buď akceptoval, nebo jsme o nich diskutovali. […] Byl
velmi aktivní, ale dramaturgicky do toho moc nemluvil. Určitě jsem nedával do scénáře něco, co by chtěl a
já ne, to se nikdy nestalo.“44

3.3 Jednání o česko-německé koprodukci

Na počátku vystupoval Růžička s představou, že se film vyrobí v česko-německé koprodukci. Takovou
spolupráci látka přirozeně nabízela, a to nikoli jen zasazením děje do pohraničí. Růžička byl přesvědčen, že
téma filmu bude pro německé partnery atraktivní, neboť nabízí odlišnou perspektivu na jejich „historickou
vinu“ a reprezentuje symbolický pokus o narovnání společných vztahů. Přesáhnout lokální téma v obecné
rovině měla i pomyslná souvislost s příchozí uprchlickou krizí.
Německá koprodukce měla podle Růžčikova názoru zabezpečit dostatečný rozpočet, plánoval však
také angažovat německy mluvícího režiséra, jenž by zajistil neotřelé zpracování tématu a ozvláštnil dílo pro
tuzemský trh. S tím se zároveň pojila touha uvést dílo v německy mluvících zemích. Atraktivitu pro německé
publikum mělo kromě režiséra zajistit i částečně německé herecké obsazení, neboť některé postavy ve
scénáři mluví německy:

„V rámci nějaké takové, ani ne naivnosti, ale v touze, abychom zajistili, že ten flm bude zajímavý pro
německého diváka, jsem hledal, jak tomu pomoct: dobrým německým castem, ale samozřejmě i německým
režisérem. To je asi všude stejné… kolik tady v Cesku přijde lidí na flm makedonského režiséra? Takže
myšlenka byla právě tato. A samozřejmě jsem ji opustil v okamžiku, kdy vypadl německý koproducent,
protože pro českého producenta dělat s německým režisérem, to nemá moc logiku.“ 45

Nejprve hledal Růžička kontakty přes internet a marně oslovoval jednotlivé firmy. Jak uvedl v
rozhovoru, konstruktivní spojení začalo nicméně fungovat až po zprostředkování kontaktu od lidí, kteří již s
některými německými partnery pracovali. Látka však nejprve nikoho nezaujala.
Nakonec zájem projevila česká divize velké německé distribuční společnosti A-Company Czech, která
figuruje na českém trhu jako distributor českých i zahraničních filmů. 46 Její mateřská firma A-Company
Entertainment AG se sídlem v Berlíně představuje významného obchodníka s filmovými licencemi, navíc
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distribuuje množství amerických, evropských i lokálních snímků kromě Německa i ve východní Evropě. 47 V
roce 2009 navíc vstoupila na koprodukční trh, podílela se např. na filmu Atlas Mraků (2012), tuto činnost
později rozšířila i na své lokální trhy. 48 Krajinu ve stínu si A-Company Czech vybrala údajně asi z deseti
scénářů jako iniciační vstup na trh české celovečerní produkce, mimo jiné pro vstřícný postoj projektu k
česko-německé tematice, symbolicky reprezentativní vzhledem k dispozici firmy. Je nutné zmínit, že na
aktivity společnosti A-Company upozornila Arsenjeva producentka Karla Stojáková a šlo tedy opět o
zprostředkovaný kontakt.
Spolupráce se společností takové velikosti se tvůrcům zpočátku jevila prý jako velmi slibná: firma
nabízela známá režisérských jménech, se scénářem oslovila kupříkladu Margarethe von Trotta. A-Company
měla zajistit finance z německé veřejné podpory a ve finále se přirozeně ujmout distribuce, což znamenalo
veliký potenciál pro široké uvedení filmu v zahraničí.
Růžička jednal několikrát s ředitelem firmy v Berlíně. Nejprve byl pověřen zajistit financování v
České republice, tedy podporu ze strany SFK a ČT, kde projekt tudíž prezentoval jako česko-německou
koprodukci. Po určitě dobé nicméně začala komunikace s Berlínem váznout, z firmy se v dlouhých periodách
nikdo neozýval, až nakonec v rámci své výrobní divize ohlásila insolvenci (údajně na základě neúspěšných
investic v Rusku).
I přes další hledání se již nepodařilo najít dalšího německého koproducenta a neúspěšně skončila i
jednání v Rakousku, které později zprostředkovala Helena Uldrichová z Filmového centra ČT. Růžička prý
postupně zjistil, že o téma druhé světové války již není v německé společnosti zájem, neboť jej reflektovala
již mnohokrát, a nakonec tedy od pokusů koprodukovat film s Němci upustil:

„Tyhle myšlenky jsem měl před těmi x lety, že to bude skutečně klasická evropská koprodukce. Ne
jenom taková ta fktivní, kterou člověk staví jenom proto, aby dostal pobídky. Ale že si skutečně najdeme
koproducenta, který bude mít zájem o tuhle látku a o seriózní vývoj. […] S tím souvisí i určité zklamání,
protože jsem se domníval, že by ten flm ukazoval věci nasvícené jinak, z druhé strany. Že to není jenom
hodný Cech, zlý Němec, ale že to jde napříč národnostmi. Ale zjistil jsem, že je to vůbec nezajímá. […] Je
tady jedna věc, která je bohužel realitou, prostě ty naše témata Evropu až tak nezajímají. […] Oni vypadají,
že jsou globální, ale přitom jsou lokální. Německo se stokrát za válku omluvilo, každý rok se omlouvá, sype
si popel na hlavu a oni už opravdu hledají jiná témata.“49

Na rozdíl od zavedených producentů typu A1 nedisponoval Růžička žádným symoblickým kapitálem
a v jednáních se zahraničními firmami mohl nabídnout jedině samotné téma filmu. K vlastní prezentaci
nedisponoval žádným vyrobeným dílem, natož festivalovou cenou, jež by mohla přesvědčit společnosti ke
zvažování spolupráce. Jako další důležitý faktor mezinárodní kolaborace uvádí studie Petra Szczepanika a
47

Mimo Německo a Českou republiku distribuuje A-Company filmy prostřednictvím svých divizí na
Slovensku, v Maďarsku, Rusku a ve Vietnamu. S filmovými licencemi obchoduje po celé východní Evropě. Viz
A b o u t u s , A-Company Film, d o s t u p n é n a W W W : <https://www.a-company-film.com/Article.aspx?
id_Article=3&id_menu=152>, [cit. 15. 7. 2018].
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Viz O nás, A-Company Czech, dostupné na WWW: <http://www.a-company.cz/o-nas-about-us/>, [cit. 15. 7.
2018].
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Viz O nás, A-Company Czech, dostupné na WWW: <http://www.a-company.cz/o-nas-about-us/>, [cit. 15. 7.
2018].
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kol. také dlouhodobé budovaní recipročních vztahů mezi producentskými firmami, jež se zakládají na
vzájemné podpoře při financování nebo i realizaci projektů. 50 Zatímco v českém prostředí mohli kredit
Krajiny ve stínu navýšit další zúčastnění tvůrci, v jednání se zahraničními hráči byl Růžička odkázán jen na
vlastní renomé, a zjevně proto také neuspěl.

3.4 Hledání výkonného producenta a dalších koprodukčních partnerů

Jelikož Růžička neměl zkušenosti s výrobou filmu, snažil se také najít výkonného producenta, jenž by se o ni
postaral. Spolupráce s Nelly Jančíkovou byla přerušena v samých počátcích vývoje. Arsenjev se obrátil na
známé z produkční společnost Negativ, nejúspěšnější produkční firmy na českém trhu typu A1. Ta však
odmítla plnit roli pouhého výrobce, neboť pracuje pouze s vlastními látkami. Takový přístup přitom vychází
z business modelu českých producentských firem: honorář pro producenta a tzv. production fee – jež
odpovídá sedmi procentům rozpočtu – si producent při výrobě odečte na provoz své firmy. Jak uvádí ve
studii pro SFK Szczepanik, producenti A2 a do určité míry i A1 jsou ekonomický na těchto fee a honorářích
závislí, neboť jejich filmy na trhu nevydělají dostatek financí potřebných k pokrytí nákladů za výrobu
filmu.51
Na druhý pokus Arsenjev propojil Růžičku se svou spolužačkou z FAMU působící ve společnosti
Sirena film Kristinou Hejdukovou (dále jen Sirena), jež figuruje na trhu primárně jako servisní společnost a
spolupráci na Krajině ve stínu přijala. Takový vstup nicméně představoval pro Sirenu zcela atypickou účast,
neboť společnost vyrábí filmy pro zahraniční produkce, především ze Skandinávie, a od roku 1999
nenatočila český celovečerní film. 52 Sirena totiž operuje ve zcela odlišné oblasti filmového trhu, než jakou
představuje výroba tuzemských celovečerních filmů. Ta reprezentuje v celkovém rámci českého filmového
průmyslu jen jeden z více jeden sektorů. Privatizací barrandovských studií v 90. letech se Praha stala
významným střediskem pro natáčení velkých zahraničních – zejména amerických a britských – produkcí a
tento segment tvoří ekonomicky nejvýznamnější část českého filmového průmyslu. Jak uvádí Szczepanik,
odvětví zahraničích zakázek nicméně existuje od domácí produkce odděleně a charakterizují ho odlišní
klíčoví aktéři, rozdíly v business modelech, platových a pracovních podmínkách apod. 53
Sirena plní roli prostředníka mezi zahraničními firmami a místním prostředím, zajišťuje lokace,
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Viz P. Szczepanik a kol, c. d. (pozn. 9), s. 144.
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Tamtéž, s. 17.
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Jednalo se o povídkový film Praha očima... (r. A. Benki, V. Michálek, M. Pavlátová, M. Šulík, P. Václav).
Jednu z povídek přitom režíroval zakladatel Sireny, Francouz Artemio Benki. V současné době má Sirena na kontě
kolaboraci na českém filmu Milada (r. David Mrnka, 2017) a vyvíjí seriály a jiné formáty pro české televizní
společnosti, kromě toho se také věnuje reklamní tvorbě. Přehled spoluprací Sireny na hrané produkci lze nalézt na
webových stránkách České filmové komise. Viz Sirena Film - Profile, Czech Film Comission, dostupné na WWW:
<http://www.filmcommission.cz/cs/director/sirena-film/>, [cit. 15. 7. 2018].

53

Petr Szczepanik, Transnational Crews and Postsocialist Precarity. Globalizing Screen Media Labor in
Prague. In: Michael Curtin and Kevin Sanson (eds), Precarious Creativity: Global Media, Local Labor. Oakland,
CA: University of California Press 2015, s. 88.
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štábové pracovníky, ale i vyřizování českých grantů, pobídek, apod. V posledních letech vstupuje do
některých projektů i z pozice minoritního koproducenta. Spoluprací na Krajině ve stínu se Sirenou tak došlo
k propojení dvou světů, jež se jinak z produkčního hlediska míjejí. Jak bude popsáno v následující kapitole,
tento rozpor se později projevil během sestavování natáčecího plánu, kdy se ukázaly rozdíly těchto dvou
typů praxe.
Z výpovědí Pavla Mullera, jednoho ze čtyř spoluvlastníků firmy, vyplývá, že Martin Růžička
přesvědčil zástupce Sirena filmu svým zápalem pro věc:

„Na jednu stranu člověk nemůže moc soudit podle nějakých kreditů, vždycky je důležité, jak člověk
působí. Já si myslím, že strašně důležitá je vášen pro ten projekt a pro tu práci a když tam ta vášen je, tak to,
jestli nemá zkušenosti… každý někdy začínal. Samozřejmě to může být nevýhodou, ale právě proto, logicky,
hledal [Růžička] partnerství a radu u nás i u ostatních, jak to producentsky celé nastavit a ten projekt dělat.
Zafnancoval ne asi všechno, co bylo potřeba, ale zafnancoval na české poměry zatim dost slušnou částku i s
tímhletím vlastně nulovým kreditem. Takže to myslím svědčí o tom, že na tu vášen jsme nereagovali jen my,
ale i jiní. […] Vždycky tam byl ten fakt, že on projekt fnancuje, že on přišel s tim tématem, to téma má váhu,
on udělal nějakou rešerši, on je tím hybatelem a za to si zaslouží velký respekt a úctu a spolupráci.“ 54

Muller uvedl, že Sirena považovala látku za originální a především hodnotnou ve způsobu, jakým
reflektuje českou společnost.55 Také dramaturgický posudek, který si firma nechala vyhotovit, přijal scénář –
byť s některými výhradami – kladně a doporučil ho ke schválení jako příslib umělecky zajímavého díla, jež
by mohlo zaujmout na filmových festivalech.56
Vstup Sireny do projektu se protnul s dlouhodobým zájmem firmy podílet se na české kinematografii,
kterému se však aktivně nevěnovala a taková externí nabídka pro ni představovala vhodnou příležitost.
Hledání námětu, vývoj látky a její financování znamená totiž jinou náplň práce, než které se Sirena běžně
věnuje a podle Mullera ji rozdělení rolí oproti českým producentských společnostem vyhovovalo:

„Právě proto [jsme vstoupili do účasti na Krajině ve stínu], že je to atypické. […] Myslím, že jsme
vždycky chtěli udělat vlastní projekt nebo českou koprodukci. My si vyvíjíme nějaké televizní formáty, které
jsou v jednání v televizích, takže na tomto poli jsme nějakým způsobem aktivní, ale když přišel Martin
Růžička s Krajinou, tak se nám to líbilo. Naše intence byla, když už něco na tom českém poli dělat, tak ať je
to něco, co dává smysl a něco, co by mělo lidem něco říct a nám dát – jako tvůrcům – nějakou refexi.
Nedělat jenom flm pro zábavu. […] Krajina se mi líbí, ten příběh je zajímavý, je pravdivý, je hodně o nás, o
Ceších, ale je to i o nějakých archetypech. Našich a té doby. Myslím, že se toho vlastně moc nemění, že to v
nějakých ohledech refektuje i současnost. Proto mi to přišlo zajímavé a proto jsme se toho rádi zúčastnili.
[…] Problém zásadní je s fnancováním českého flmu. A my vzhledem k tomu, že máme zkušenost s
velkými zahraničními flmy, víme, že udělat ten flm pořádně – tak jak já bych si ho představoval – je
rozpočtově od 60, 70 milionů a více. A to prostě ufnancovat je zásadní problém. Pustit se do téhle akce a do
54

Rozhovor s Pavlem Mullerem, 23. 5. 2018.
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Interní dramaturgický posudek Krajiny ve stínu pro Sirena film, autor Jana Skořepová, Praha 15. 4. 2014,
archiv autora.
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hledání látky je opravdu pro někoho full-time job. Myslím si, že nám to vyhovovalo vzhledem k tomu, že
development a fnancování bylo na bedrech Martina Růžičky a my bychom se starali o výrobu. To si myslím,
že bere to nejlepší z toho, že my umíme dobře vyrábět flmy, umíme tu produkci.“ 57

Pro Růžičku znamenala tato spolupráce podporu silného profesionálního hráče s dvacetiletou historií
na trhu, jejíž účast vyvažovala v profilu projektu Růžičkův nulový kredit a zaručovala kvalitní standardy
výroby. Novou příležitost také znamenala dlouhodobá napojení Sireny na skandinávské filmové společnosti,
jež mohly představovat potenciální koproducenty filmu. Sirena Růžičkovi zprostředkovala kontakty,
nicméně jednání ponechala na něm a nijak se jich neúčastnila – zpočátku totiž nevěděla, co může od Růžičky
čekat a nechtěla si případně poškodit cenné vazby, jak uvedl Pavel Muller:

„Byl to férový deal s Martinem: my ti pomůžeme, co budeme umět ti zprostředkujeme, ale pak bude
na tobě ten projekt prodat a zafnancovat. […] Když jsme do toho vstupovali, tak jsme Martina neznali, a i z
toho důvodu jsme nechtěli propojovat napřímo naše jméno s ním, protože naše kontakty ve Skandinávii byly
dlouhodobé a v té fázi jsme nevěděli, jaká bude jeho kredibilita.“ 58

Růžičkovi rozjednal partnerství s dánskou firmou Nepenthe. Svou investicí vstoupil jako koproducent
do dánského fantasy filmu The Shamer’s Daughter II: Serpent Gift (2018), jenž Nepenthe právě natáčela v
České republice za asistence Sireny .59 V tu dobu se Růžička jednak začal naplno věnovat producentsví a
podpora filmu znamenala kredit pro jeho společnost Luminar film. Zároveň však spoléhal na tzv. princip
reciprocity, jenž bývá zvykem u minoritních koprodukcí: toto pravidlo předpokládá, že podpoří-li jedna
země zahraniční projekt, může od daného státu očekávat jako projev vstřícnosti podporu u vlastního filmu.
Společnost Nepenthe si tak vzala Krajinu ve stínu dočasně pod křídla, nicméně o podporu Dánského
filmového institutu (DFI) žádala neúspěšně, a proto později projekt opustila. 60
Jak dále rozvede následující podkapitola, v České republice se Růžičkovi mezitím podařilo zajistit
partnerství dvou klíčových institucí, bez kterých není výroba vysokorozpočtového artového filmu na zdejším
trhu prakticky možná: uspěl s žádostí o grant na development u SFK a zájem o film projevila i České
televize.
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První díl filmu byl v české distribuce uveden pod názvem Dcera čarodějky (Skammerens Datter; 2015, r.
Kenneth Kainz).
Viz následující podkapitola.
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3.5 Ohlasy na scénář

Spolupráci s firmou A-Company značila polemika nad podobou scénáře, která by pravděpodobně
pokračovala, kdyby projekt firma z důvodu insolvence neopustila. A-Company si nechala vypracovat
dramaturgický posudek, který nesouhlasil se způsobem vyprávění. Autorka posudku prý scénáři vytýkala
především absenci jasné hlavní postavy, která by diváka provedla filmem od začátku do konce a prosazovala
klasický „tříaktový narativ“. Děj byl podle jejího názoru nepřehledný, bylo v něm příliš postav a pokud se
divák neztotožní s hrdinou brzy po úvodu, ve filmu se ztratí. 61
Téměř totožné námitky se později obměňovaly i v podání jiných aktérů. Princip vyprávění, kde od
počátku dominuje hlavní postava, buduje se ústřední konflikt, a z něj vyplývá struktura děje, představuje v
současné době nejzavedenější narativní postup, se kterým se lze setkat v klasických scenáristických
příručkách.62 Postup přitom skýtá výhody pro producenta: jednak zaručuje divákovi přehlednost děje, také
ale vytváří prostor pro vedoucí herecké obsazení. Hlavní „cast“ může hrát podstatnou roli ve vyjednávání s
možnými finančními partnery, ve viditelnosti filmu na trhu a při lákání publika.
Otázka čitelné struktury byla od začátku například zájmem ČT, jež ze své povahy s oslovením diváka
kalkuluje. Chce-li televize uvést snímek v hlavním vysílacím čase, je pro ni významné atraktivní herecké
obsazení, navázané na vedoucí role, a přehledné členění děje. Z poznámek šéfdramaturga Filmového centra
ČT Jaroslava Sedláčka k jedné z verzí scénáře vyplývá, že vnímal děj právě prizmatem hlavní postavy, jež
má být přítomna od začátku, a hlavního antagonisty:

„První půlka je shlukem mnoha vesnických obyvatel a jejich jednání. Jakoby autor hledal cestu k látce
nejdřív skrz společenské vrstvy […] a teprve ve druhé půlce si z nich vybral ‘svoje’ hlavní postavy – Marii a
Pachla. Jsou to úhly pohledu, které jdou proti sobě, navzájem si neslouží. […] Největší důraz by tedy měl být
na oba kladen už od začátku. Právě na nich bychom měli pozorovat jejich postupnou přeměnu, jejich
motivace a cíle. Bohužel mezi Pachlem a Marií není téměř žádná interakce. Navíc vzhledem k tomu, že Pachl
nám z příběhu kvůli věznění na dlouho vypadává, gros stejně bude znovu ležet na Marii. […] Ten, kdo úděl
kraje ve fnále dopoví, je Marie. Marie by tudíž měla být od začátku prezentována jako vypravěč, jako rétor,
který má k událostem odstup, nadhled, člověk, který má vědomí souvislostí.“ 63

Připomínky ze strany ČT se staly předmětem debat, kde se tvůrci snažili vysvětlit svoji tvůrčí vizi a
význam dosavadní stavby děje. Zároveň byly připomínky jedním z impulsů, které vedly k zjednodušení a
zkracování scénáře a ke snaze o jeho lepší přehlednost.
Pozoruhodný je interní posudek pro Sirena film, který dobře ilustruje, že scénář mohl zaskočit čtenáře
svou formou. Autorka posudku Jana Skořepová se scénářem zprvu zápasila:

„Priznám sa, že za celý ten čas sa mi ešte nestalo, aby som sotva 80 stranový scenár celovečerného
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flmu čítala šesť hodín. Po prvých siedmich stranách, keď som sa už po niekoľkýkrát vracala k úvodným
scénam, aby som sa zorientovala vo veľmi sporo charakterizovaných postavách a neprehľadne popísanom
deji, som scenár chcela podpáliť, rozdupať a následne vyhodiť z okna. Našťastie som napokon vydržala do
konca, ale prinútila ma k tomu viac-menej moja profesionálna česť, keďže som Sirene sľúbila, že na scenár
napíšem posudok.
Príbeh Krajiny ve stínu je ešte navyše skutočne akousi ‘kronikou’, ako uvádza podtitul scenára a
čitateľovi teda chvíľu trvá, kým v množstve postáv nájde tie, s ktorými sa identifkuje. Hlavným hrdinom je
totiž skupina obyvateľov česko – rakúskeho pohraničia a antagonistom zasa uragán spoločenských a
politických udalostí v rozpätí rokov 1938–1953. Chvíľu trvá, kým sa z davu vyčlení postava Márie, cez ktorú
scenárista príbeh nakoniec vedie a kým začne byť zrejmé, že nie postavy hýbu udalosťami, ale udalosti
zmietajú postavami.“64

Skořepová byla po určité době schopna vnímat stavbu příběhu jiným pohledem: za hlavního hrdinu
označila „skupinu obyvatel“ a za dramatického protihráče „uragán společenských a politických událostí“.
Film nakonec doporučila ke schválení a označila jej za „konzistentní projekt“.
Krajina ve stínu uspěla se žádostí o grant na development filmu u SFK. Žádost u SFK posuzoval z
uměleckého hlediska Martin Ryšavý, spisovatel, scenárista a autor dokumentárních filmů typu A2. Ryšavý
projektu udělil 45 bodů ze 60, nezpochybňoval celkovou stavbu scénáře, na základě četných dílčí výhrad jen
zdůrazňoval potřebu ji dále důkladněji propracovat. 65
Z ekonomického hlediska obdržel projekt 21 bodů ze 40. Růžičkova producentská strategie byla
expertem Danielem Tučkem v mnoha bodech rozporována jako nejasná či nereálná, rovněž byla zdůrazněno,
že jde o první projekt neznámé firmy:
66

„Žadatelem je mladá společnost vzniklá v roce 2012 se sídlem ve Zlínských ateliérech, která
předkládá žádost na kompletní vývoj velmi ambiciózního a nákladného projektu s velmi cenným tématem
divokého poválečného odsunu Němců. […] Producent Martin Růžička se nicméně ve svých výstupech
bohužel nevyvaroval některých omylů (patrně vlivem menší zkušenosti) a to zejména při tvorbě rozpočtu na
vývoj projektu a producentské strategii, které celý projekt poněkud oslabují. Taktéž časový harmonogram
počítající s ukončením celého vývoje ještě v tomto roce se nezdá být realistickým.“ 67
Postoj fondu k samotnému tématu scénáře byl však velmi příznivý a vyzdvihoval možnost společenské
debaty, jež by mohl film otevřít. Konečný přínos však podle názoru Ryšavého velmi závisí na tom, „ jak se
flm při realizaci odpoutá od obvyklých konvencí konzervativního žánru historického hraného flmu“. 68
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Interní dramaturgický posudek Krajiny ve stínu pro Sirena film, autor Jana Skořepová, Praha 15. 4. 2014,
archiv autora.
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Obsahová expertní analýza Krajiny ve stínu (ev. číslo projektu 385/2014) pro SFK, autor Martin Ryšavý,
Praha 11. 4. 2014, archiv autora.

66

Ekonomická expertní analýza Krajiny ve stínu (ev. číslo projektu 385/2014) pro SFK, autor Daniel Tuček,
Praha 18. 5. 2014, archiv autora.
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Tamtéž.
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M. Ryšavý, c.d. (pozn. 65).

32

Experti také zdůraznili potenciál tématu přesáhnout český trh a zaujmout evropského diváka.
Viditelnost a konkurenceschopnost českých filmů za hranicemi je jednou z priorit SFK. 69 Vzhledem k tomu,
že v době podání žádosti byla do Krajiny ve stínu stále zapojena společnost A-Company a dosud se hledal
německý režisér (v žádosti bylo uvedeno, že byl v tu dobu osloven Robert Dornhelm, m.j. pozdější režisér
česko-rakouského televizního projektu Marie Terezie z roku 2017), vypadala tato možnost slibně, což v
očích fondu také mohlo zvýšit hodnotu projektu.
Obě expertní analýzy pak poukázaly na kredibilitu tvůrců jako podstatný faktor při udělování grantu
SFK. Ověření tvůrci přinášejí potenciálně záruku za zdařilý finální výsledek a opodstatňují tedy podporu
Fondu. Velká důvěra byla v obou posudcích projevena ve scenáristu, Ryšavý uvedl že „personální zajištění
projektu je určitě vynikající, Ivan Arsenjev je mimořádně schopný a zkušený scenárista“. 70 Shodou okolností
Arsenjev Ryšavého v minulosti vyučoval na FAMU, oba se tedy znali a za personální zajištění projektu
Arsenjev obdržel plný počet bodů. Nikoliv však Růžička, jemuž expert udělil 4 body z 10, jelikož, jak uvedl,
„žadatelskou společnost bohužel vůbec neznám, […] své první projekty teprve realizuje, je tedy velmi těžké
hodnotit její kredit“.71 Tuto skutečnost nicméně vyvažovalo zapojení Sireny: „Celý projekt působí spíše jako
minoritní koprodukce s prvky německé zakázky, čemuž by odpovídalo i rozumné angažování zkušeného
výkonného producenta Sirena flm.“72
Dánský filmový institut, u kterého žádala o podporu dánská firma Nepenthe, podpořil pouze tři z
třinácti předložených projektů a scénář nepodpořil s tím, že jej v rovině vyprávění nepovažuje za natolik
inovativní, aby byl hoden podpory:

„Rada vyhodnotila producentovy vztahy jako velmi zajímavé a vysoce ocenila schopnost společnosti
Nepenthe Film budovat dlouhotrvající vztahy s českými koproducenty. Krajina ve stínu byla shledána jako
ambiciózní a detailně propracovaný příběh jedné z klasických epizod světových dějin, kde nenávist plodí
nenávist. Rada však neseznala, že by příběh vypověděl něco psychologicky významného, co by pozvedlo
příběh do roviny nezpochybnitelného flmového zážitku. Protagonista působí spíše zjednodušeně, než jako
detailně propracovaný, a rada postrádala hlubší psychologickou dramaturgii děje namísto akčně
dramatických scén. Proto se rada rozhodla dát přednost jiným projektům, které považuje za působivější.“ 73

Krajina ve stínu tedy vyvolala smíšené reakce: zatímco někteří aktéři ocenili její zacházení s
postavami, jiní je naopak považovali za nefunkční a vyžadovali ověřené paradigma či alespoň větší důraz na
jasného hlavního hrdinu. Široké uchopení příběhu bylo však prvotní Růžičkovou vizí, za kterou nadále stál a
rozložení příběhu se rozhodl v základním uchopení neměnit. Snad i díky pozitivní odezvě SFK, jehož
podpora byla neodmyslitelná pro vznik filmu a představovala základní stavební kámen rozpočtu.
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Viz P. Szczepanik a kol, c.d. (pozn. 9), s. 5.
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M. Ryšavý, c.d. (pozn. 65).
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Tuček, c.d. (pozn. 66).
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Tamtéž.
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Rozhodnutí DFI o podpoře minoritní koprodukce, předklad z anglického jazyka autorem práce. E-mailová
korespondence Martina Růžičky s Evou Juel Hammerich ze společnosti Nepenthe Film ze dne 7. 4. 2017.
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Komentáře aktérů

Martin Růžička: „Stává se to dost často, že scénář Krajiny rozdělí lidi na dva tábory. Ti, co to pochopí a tu
hru přijmou a pak ti, co řeknou, že je to zmatek a že je to nečitelné a že se divák ztratí. […] To je
samozřejmě hrozně dvojsečné, ale já to vidím na rozdíl od většiny lidí jako přednost. Protože jestli se něco
dělá stejně jako všechno ostatní, tak to samozřejmě může po tom povrchu proplout, ale takových flmů jsou
mraky. […] Tenhle flm nebude většinový, to prostě nebude mainstreamová záležitost, tak proč to dělat úplně
opačně?“74

Ivan Arsenjev: „Jemu [Růžičkovi] se ten široký základ příběhu zdál dobrý, problém samozřejmě přišel
ve chvíli, kdy se začaly počítat peníze. Ukázalo se, že je to strašně nákladné, objevily se ekonomické limity.
[…] Já bych tu věc možná dělal jinak, kdybych ji psal jenom za sebe. Napsal bych ji komornější a celek
postavil trochu odlišně. Pan Růžička ale chtěl, aby ty děje běžely v souvislostech, aby vznikla jakási kronika.
Bral jsem to jako zadání, které jsem respektoval a takto je tedy celá věc postavená. […] On má rád
historická fakta, takže toužil po tom, aby tam události byly viděné z různých stran. […] Což není špatně.
Když jsem přemýšlel jak na to, tak mi samozřejmě – aby to nebyl seriál – vyšla mozaikovitá skladba,
kolektivní portrét, s tím, že některé fgury jsou důležitější a v určitou chvíli z toho vystoupí do popředí ty dvě
úplně hlavní, především Marie.
[…] Vlastně od první verze, když to trochu nadsadím, se víceméně pořád škrtá, tak byla rozsáhlá.
Samozřejmě se i předělává, motivy a fabulace se mění, postavy se dotahují. Ale to základní rozvržení, stavba
příběhu, to zůstává.“75

Pavel Muller (Sirena film): „Ten scénář je strašně těžko čitelný, hlavně první část, protože je tam
spousta postav, což je samozřejmě důležité při nějaké prezentaci, člověk se tím musí nějak prokousat. Ono
ho to potom chytne… ale také si dovedu představit, že když se to někam poslalo, tak ne všichni to dočetli,
protože je to těžké čtení, není jednoduché tím projít, je to pomalu na poznámky kdo je kdo. My jsme to
Martinovi říkali, konzultovali jsme to s jednou nebo dvěmi dramaturgyněmi a vždy byl ten příběh stejný: je
potřeba to zjednodušit, aby ta linie [příběhu] byla jasnější a pojmout to celé trošku jinak.“ 76

3.6 Dramaturgie scénáře

Dalším hlasem, jenž podporoval scenáristické pojetí Krajiny ve stínu, byl dramaturg projektu Jiří Soukup.
Jak uvádí Bloore, v nejlepším případě sehrává osoba dramaturga ve fázi vývoje nezanedbatelnou roli, neboť
pomáhá scenáristovi rozvíjet a chránit jeho tvůrčí vizi před vnějšími vlivy a rozvíjí jeho přístup k látce. 77
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Rozhovor s Martinem Růžičkou, 16. 3. 2018.
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Rozhovor s Ivanem Arsenjevem, 7. 2. 2018.
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Rozhovor s Pavlem Mullerem, 23. 5. 2018.
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P. Bloore, c.d. (pozn. 3), s. 120.
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Zároveň vykonává roli nezávislé supervize dramatické stavby a práce s tématem.
Účast Soukupa na projektu vycházela z mnohaleté známosti s Ivanem Arsenjevem a oba ji označili
jako přirozené vyústění přátelství a navázání na společné pracovní zkušenosti. Scenárista měl tak možnost
podpory blízkého člověka a zároveň tvůrce, se kterým byl již sehraný a se kterým sdílel podobný vkus.
Soukupova profesionální účasti na Krajině ve stínu je spíše výjimečná, neboť na dramaturgii se podílí jen v
případě projektů, které považuje umělecky a hodnotově za přínosné. Jinak se v oblasti kinematografie věnuje
pouze vlastní autorské tvorbě.
Tvůrci se znali již ze studií na FAMU, kde záhy po sametové revoluci začali společně také vyučovat.
Ještě jako studenti napsali scénář k absolventskému snímku Zdeňka Tyce Vojtěch, řečený sirotek (1990),
který vycházel ze Soukupovy ročníkové práce. Natáčení filmu se oba aktivně účastnili a volně suplovali i
další tvůrčí profese. Na tomto celovečerním hraném filmu se podílel tým spřízněných studentů, kteří
dohromady tvořili již ve škole a nese v paměti zúčastněných zvláštní význam jakési společné iniciační
zkušenosti, neboť pro mnohé se jednalo o jejich profesionální prvotinu. Shodou okolností se natáčení v
jižních Čechách odehrávalo právě v těch místech, které bylo historicky dějištěm událostí Krajiny ve stínu. I
to byl pro Soukupa jeden z dalších z důvodů, proč se s tématem cítil propojen a dramaturgickou spolupráci
přijal:

„Pro mě to bylo navázání na dávnou práci s Ivanem a i celou tu dobu, co jsme spolu dělali. […]
Přestože jsme spolu nepracovali dlouho, tak tam jsou staré návyky, je tam elementární důvěra. […] Vlastně
jsme byli pořád v kontaktu a při našich schůzkách, které byly třeba s odstupem několika měsíců, jsme si
vždycky sdělovali nějaké pracovní zkušenosti. […] Takže celé to Vitorazsko, ten konkrétní případ, který byl
předobrazem Krajiny ve stínu, mi Ivan líčil při několika schůzkách. To byla skutečnost otřesná a ve své
podstatě příznačná – už třeba v tom, že se odehrávala v kraji, kde jsme byli na konci 80. let při natáčení
Vojtěcha, řečeného sirotka a bydleli jsme v Suchdole nad Lužnicí a vlastně kdybychom směřovali kroky
jiným směrem, než jsme odjížděli na natáčení, tak bychom byli přímo v těch lokalitách, kde se toto odehrálo.
To byl konec 80. let a každé ráno nás tam tu více otevřeně, tu více skrytě, doprovázela pohraniční stráž. Byla
to zadrátovaná krajina, Vitorazsko bylo rozdělené, nebylo ani jako celek. Takže to byla další kapitola v té
podivné identitě Vitorazska a ten název Krajina ve stínu se myslím vztahuje k celým moderním dějinám,
nejenom tohoto území, ale i tohoto státu. Takže byl člověk zaskočený, že tenkrát tam udělal takovou rybniční
baladu a o dramatech, která takhle poznamenala ten kraj jsme neměli tušení a místní o nich asi do jisté míry
neradi mluví dodnes.“78

Dalším a posledním filmem, na kterém se Arsenjev se Soukupem podíleli společně, byla Cesta pustým
lesem (režie Ivan Vojnár, 1997). Soukup poté přestal po delší dobu v oblasti filmu působit a začal se věnovat
práci redaktora v knižním nakladatelství. K filmu se vrátil dramaturgií několika filmů, například snímku
Smradi (r. Zdeněk Tyc, 2002), a podílel se scénáři k dokumentárním experimentu o Františku Vláčilovi
Sentiment (r. Tomáš Hejtmánek, 2003). Teprve v posledních letech výrazně navázal autorskou spolutvorbou
s režisérem Václavem Kadrnkou na filmech Osmdesát dopisů (2010) a Křižáček (2017). Kvůli práci na
Křižáčkovi nejprve také Arsenjevovu nabídku týkající se Krajiny ve stínu odmítl, ale během krize při psaní ji
posléze znovu přijal. Přesto nevstoupil do projektu naplno jako dramaturg, který by práci na scénáři pomáhal
pravidelně korigovat, ale nabídl jen krátká, intenzivní sezení.
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Rozhovor s Jiřím Soukupem, 9. 3. 2018.
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Soukupova kolaborace tak postihovala jen jednu z fází celkové práce na scénáři. Ačkoliv se jednalo o
pečlivou stránkovou dramaturgii, týkala se jen raných verzí scénáře, jež navíc časově předcházely příchodu
režiséra. Soukup tedy pomohl usadit základní dramatický tvar látky, scénář však již od té doby aktivně
neprovázel. Skutečnost, že se nad látkou navíc nikdy nesetkal s Růžičkou, potvrzuje, že jeho zapojení v
rámci celého vývoje nesla primárně podobu přátelské pomoci.
Nedostatečná a nesystematická dramaturgie je obecně vnímána jako jeden z primárních problémů
současné české kinematografie. 79 Arsenjev vyjádřil vděčnost, že alespoň v minimální podobě byl Soukup u
Krajiny ve stínu přítomen, jelikož v minulosti psal také scénáře, u nichž se nepodařilo sehnat dramaturga
vůbec. Zároveň uvedl, že neví o jiném kvalitním dramaturgovi, kterého by ke spolupráci oslovil. Růžička
ocenil především skutečnost, že byl Soukup schopen porozumět jejich tvůrčí vizi, neboť později u jiné látky
zažil spolupráci s dramaturgy, kteří podle jeho názoru nedokázali látku správně uchopit a měli tendence ji
směřovat nežádoucím způsobem.

Komentáře aktérů

Ivan Arsenjev: „On řekl, že nebude dělat klasickou dramaturgii, to znamená, že bychom se průběžně
scházeli a povídali si, ale udělal takové nárazovky. […] Myslím, že dvakrát, jestli si to dobře pamatuju, si
všechno opravdu důkladně připravil, zpracoval a měli jsme mnohahodinové sezení. Celé jsme to probrali,
stránku po stránce, řekli jsme si, co a jak, on měl k tomu textu hromadu poznámek a na jejich základě já
jsem dále pracoval. […] On se nechtěl k té práci více uvazovat. To bylo jeho rozhodnutí, že toto udělá,
protože jsme kamarádi a kvůli tomu dramatu samotnému, ale ne víc. Takže pak dál, při dalších verzích…
tam vlastně ta soustavná dramaturgie už nebyla.“80

Jiří Soukup: „V zásadě si myslím, že to měl dost pevně v rukách. Že jsou nějaké dost jiné případy…
kde se člověk dostane jako dramaturg do pozice, kdy je možné, že úplně změní koncepci té látky. Tady to v
žádném případě nebylo. Byla to řada jednotlivostí, nějakých návrhů. […] O kvalitách té látky i jejím
scenáristickém zpracování nepochybuji, konec konců to bylo i grantem podpořené výrazně.“ 81

Martin Růžička: „Samozřejmě, že dramaturg, když do toho začne dávat jiné pohledy, tak se to úplně
rozsype. Což si myslím, že není správně, že dramaturg by měl pochopit způsob [vyprávění] a spíš ho rozvíjet.
A to je těžké, to není pro mě otázka ani školy nebo vzdělání, ale spíše nějakého vnitřního nastavení. A
takových lidí je strašně málo. Jíra je fajn, ale je to tedy totální solitér. […] My jsme se potkali osobně asi
třikrát, ale při té vlastní dramaturgické práci jsme se s Ivanem [Arsenjevem] domluvili, že to je mezi nimi a
že já tam nepotřebuji být. […] Oni to dělali vždy spolu a pak mně oznámili, na co přišli a já jsem ty věci
nějak odsouhlasil.“82
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Viz P. Szczepanik a kol., c. d. (pozn. 9), s. 17-18.
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Rozhovor s Ivanem Arsenjevem, 7. 2. 2018.
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Rozhovor s Jiřím Soukupem, 9. 3. 2018.
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3.7 Příchod režiséra

Absence režiséra u vývoje látky začala po dokončení třetí verze scénáře představovat zásadní problém, neboť
bez jeho přítomnosti se nemohl proces posunout v mnoha důležitých bodech. Jednak v pokračování na
scénáři, neboť od chvíle, kdy se usadil a dopracoval ve své základní podobě, přestalo mít jeho přepisování
smysl bez konkrétní režijní vize. Stejně tak se nemohl spustit komplikovaný proces financování výroby, jenž
závisel na dalším kole veřejné podpory a musel se opírat o režisérské jméno. Jak uvádí Bloore, v tomto
stadiu je přítomnost režiséra klíčová také pro prezentaci scénáře, neboť na základě jeho předchozí práce si
mohou možní investoři lépe představit, jak bude schopen scénář vizuálně ztvárnit. 83
Prvotní nápad hledat německého režiséra pramenil podle Arsenjeva s Růžičkou i z toho, že netušili,
koho oslovit v České republice. Ve chvíli, kdy to začalo být nezbytné, se projevily malé rozměry pole české
hrané produkce. Výrazné postavy artového filmu, jako například Petr Václav, byly přimknuty ke svým
autorským projektům. Jiní režiséři filmů typu A1 zas podle Růžičkova názoru nepůsobili jako schopní
uchopit těžké téma. Podle něj je pro české režiséry typické pojednat látky z nedávné minulosti spíše s
nadsázkou či humorem. Spolupráci odmítl slovenský režisér Martin Šulík s tím, že vyvíjí vlastní látku z doby
Slovenského národního povstání, i Marek Najbrt, který projevil o téma zájem, nicméně scénář mu jednak
nevyhovoval svou strukturou a posléze práci zamítl kvůli jiným projektům.
Nakonec Arsenjev navrhl oslovit režiséra, se kterým ve stejnou dobu pracoval na dalším scénáři.
Producentkou Kateřinou Černou z firmy Negativ mu byla nabídnuta spolupráce se Zdeňkem Jiráským na
jeho látce o osudu československé hokejové reprezentace v období nástupu komunistické moci. Jiráský byl
absolvent katedry scenáristiky a dramaturgie na FAMU, po mnoho let se živil jako asistent režie a natočil
několik dokumentárních filmů pro ČT. Úspěch pak zaznamenal se svým celovečerním debutem Poupata,
který sklidil v roce 2011 České lvy za nejlepší film, režii, kameru i hlavní mužskou roli. Získal rovněž cenu
pro debutujícího režiséra na filmových festivalech v Karlových Varech, Chicagu nebo Pusanu.
Příchod režiséra označuje Bloore jako velmi citlivý moment pro scenáristu – zatímco dříve měl nad
látkou téměř absolutní moc, režisér zpravidla touží vtisknout dílu vlastní rukopis a může začít posouvat
scénář jiným směrem. 84 Nicméně Arsenjev oslovil Jiráského na základě spolupráce, která oběma vyhovovala,
což slibovalo porozumění i při práci na Krajině ve stínu. Tím, kdo musel jeho účast schválit, byl naopak
Růžička. S výběrem režiséra Růžička souhlasil po zhlédnutí jeho druhého celovečerního filmu V tichu
(2014), jenž byl natočen na Slovensku a tematizoval tragický osud slovenských židovských hudebníků v
nacistických koncentračních táborech. Pro Jiráského znamenala nabídka Krajiny ve stínu velikou režijní
příležitost, film takového rozsahu, rozpočtu a náročnosti do té doby nenatočil. Symbolický kapitál, který
nashromáždil se svým debutem mu přitom skýtal výhodnou pozici pro natáčení prestižnějších a dražších
snímků, než byla nízkorozpočtová Poupata. Projekt o hokejistech se nacházel teprve ve fázi literární
přípravy a na jiném filmu v tu dobu prý Jiráský nepracoval. Jeho nedávno dopracovaný scénář s názvem
85
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Hana a Marie totiž právě nepřijala ČT a rovněž nebyl podpořen grantem u SFK.86
Příchodem Jiráského se tak konečně po několika letech ustavily u Krajiny ve stínu tři základní tvůrčí
pozice: producent, scenárista a režisér, slovy Petera Bloorea kreativní trojúhelník. Vleklý vývoj filmu byl
způsoben i tím, že režisér jako základní součást trojúhelníku od počátku chyběl. Práci na scénáři společně s
Jiráským popisuje Arsenjev především jako proces dotváření vzhledem k Jiráského formujícím se
představám o realizaci filmu. Po širší sérii změn byl o postupu práce obeznámen Růžička, který k nim
tvůrcům sdělil poté svoje stanovisko:

„My jsme se Zdenkem jednou až dvakrát spolu projeli celý scénář a řekli jsme si, co a jak. Pak jsem
nad tím seděl, výsledek poslal panu Růžičkovi a společně jsme si o tom popovídali. V televizi Zdenka jako
režiséra přijali, protože ho mají rádi a cení si ho. Po Poupatech tam má dobré renomé, tak ho brali jako
dobrou volbu. Vypadalo to nadějně a já jsem věřil, že se to nějak dotáhne.
[…] Zdeněk pomohl scénáři tím, že se to více ‘zflmovatělo’. Což od režíséra vždycky očekávám…
flmový názor. Úplně zásadní věci nepřinesl, ale scénář více zcivilněl, proškrtali jsme dialogy, něco vyhodili,
hlavně to, co bylo popisnější, literárnější. Ale mám pocit, že nikdy nešel nějak zásadně hluboko do tématu,
nebo že by sám vymýšlel nějaké větší nápady… spíš já jsem navrhoval a pak jsme se o tom bavili.“ 87

O tom, že byl Jiráský spokojen s vystupováním Růžičky, svědčí skutečnost, že mu po pár měsících z
iniciativy Arsenjeva nabídl i produkování látky o hokejistech, neboť od firmy Negativ se chystal odejít. Ve
stejnou dobu začal Růžička rozšiřovat svoje producentské aktivity mimo Krajinu ve stínu, ve spolupráci s ČT
vyprodukoval hraný dokument o Janu Husovi a originální látka o hokejistech představovala další slibný
projekt, do kterého chtěl vložit své úsilí. Filmy věnující se hokeji v České republice nevznikají, přesto téma
skýtá potenciál oslovit velké množství diváků. Zároveň námět podobně jako Krajina ve stínu přinášel pohled
na neznámou a dramatickou epizodu z nedávných dob.
Ve velmi krátkém čase tak tito tři tvůrci začali najednou pracovat na obou projektech zároveň. Pro
portfolio Růžičky to znamenalo dva projekty s vysokou kulturní hodnotou, ověřeným scenáristou a ceněným
režisérem. V případě opakované spolupráce popisuje Bloore potenciál takového kreativního trojúhelníku, v
rámci kterého si tvůrci již jednou prošli celým procesem dokončení filmu. Zde však došlo k situaci, kdy se
začali podílet na dvou scénářích bez předchozí společné zkušenosti. Lze tedy rovnou předznamenat, že
spolupráce na obou projektech s Jiráským po dvou letech ztroskotala.
Naopak kolaborace Arsenjeva s Růžičkou trvala již několik let a ukázalo se, že na základě vybudované
důvěry i pracovní shody mají tendenci společně pokračovat. Přesně toto spojení vyzdvihuje Bloore jako
zásadní pro úspěch producenta: „Producent vždy potřebuje přinést na trh nový scénář, takže bez scenáristy
nemá nic.“88 Podle Bloorea je velmi výhodné, když se tým tvůrců naučí spolupracovat a nemusí si svoje
pozice osvojovat od znova: „Dá se říct, že zajištění trvajícího a blízkého vztahu s klíčovým tvůrčími talenty
86

Rozhovor s Ivanem Arsenjevem, 16. 5. 2018. Jiráský údajně žádal se scénářem o podporu ve stejném kole,
jako Filip Renč na podporu svého projektu Lída Baarová (2016), jenž obdržel většinu dostupných financí dané
výzvy na úkor ostatních.
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(zejména se scenáristy a režiséry) by měl být hlavní strategický cíl většiny nezávislých flmových producentů.
Je rozdíl mezi budováním businessu s historií a jednou ověřeným potenciálem, nebo vyrábět flmy jako ad
hoc sérii individuálních flmových produkcí.“89
Podstatná je podle Blooera především shoda tvůrců, zda všichni tři pracují na stejném typu filmu.
Podle Arsenjeva se spolu v zásadních bodech shodovali. 90 Zdeněk Jiráský však od režie Krajiny ve stínu po
dvou letech odstoupil, odmítl poskytnout o práci na filmu rozhovor, a bohužel zde tak bude scházet jeho
pohled na věc i komentář.
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39

4. I. fáze vývoje projektu a předběžných příprav k natáčení – Zdeněk Jiráský

4.1 Financování výroby

S vyhlídkou natáčení filmu v první polovině roku 2017 pokročil projekt do fáze financování a na jaře roku
2016 byla podána žádost u SFK o grant na výrobu filmu. Plánovaný rozpočet filmu byl 56 mil. Kč a Růžička
zažádal o 10 milionů. Na získání grantu závisela další podpora ze strany ČT, slovenského Audiovizuálního
fondu (AVF) a Rady slovenského televizního vysílání (RTVS), kteří by se finančně nepřipojili, kdyby SFK
neshledal projekt hodným dalšího zájmu. Partnera na Slovensku zajistili přes svou známost Arsenjev s
Jiráským v osobě producentky Silvie Dubecké z Asociáce slovenských filmových klubov (ASFK), jež do
koprodukce vstoupila prostřednictvím firmy Film Park. Růžičkovy investice (Luminar film) představovaly
další významný vklad do rozpočtu a zbývající finance měl vposledku doplnit grant Evropské rady
Eurimages. K tomu byla potřeba spoluúčast dvou evropských států, jimiž mělo být Slovensko a Dánsko
prostřednictvím společnosti Nepenthe. Jako předjednaný distributor filmu v ČR nadále figurovala ACompany, která se však na rozpočtu nepodílela a na Slovensku ASFK, která již Jiráskému distribuovala film
V tichu.
V grantovém kole se Krajina ve stínu ocitla v těžké konkurenci, neboť většina dalších projektů
žádající o podporu se také zabývala tematikou z nedávné minulosti, navíc v podání zavedených režisérských
jmen: Jan Svěrák s filmem Po Strništi bos, Václav Marhoul s Nabarveným ptáčetem, Bohdan Sláma se
Švejkem nebo Jan Hřebejk se Zahradnictvím.91
O to větší bylo překvapení tvůrců, když Krajina ve stínu získala největší počet bodů za uměleckou
kvalitu projektu, z možných 60 bodů jich obdržela 59. Ekonomický posudek udělil Růžičkovi 30 bodů ze 40.
Snímek byl kompletně podpořen 10 miliony korun, což v té době znamenalo vysokou částku. 92 Z veskrze
pochvalné obsahové expertní analýzy filmové kritičky Aleny Prokopové vyplývá, že si snímek získal
sympatie fondu:

„Z rámce současné domácí tvorby vybočuje svým promyšleným a současně přehledně uspořádaným
konceptem opřeným o vypravěčskou kultivovanost, tvůrčí inteligenci a o hodnotový systém vycházející z
nadčasových etických principů.“93

Kladně byla přijata účast režiséra Jiráského, jenž díky svému debutu Poupata nashromáždil dostatečné
uznání k tomu, aby jeho následující práce byla vnímána jako nadějná a hodná pozornosti. V posudku bylo
91

Viz Výsledky hlasování Rady SFK, výzva č. 2016-2-1-2, Státní fond kinematografe, archiv uzavřených
výzev, d o s t u p n é n a W W W : https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/archiv-uzavrene-vyzvy/vyrobaceskeho-kinematografickeho-dila.html>, [cit. 15. 7. 2018].
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zdůrazněno, že Poupata „se stala nejocenovanějším titulem flmového roku 2011“, čímž byl Jiráský uznán za
„záruku osobitého a umělecky promyšleného přístupu k látce“.94
Z posudku také opět vyplývá, že Arsenjev měl u Fondu zajištěnou dobrou pověst, stejně jako
dramaturg Soukup. Zmiňovány jsou jejich společné filmy, jež autorka posudku znala a scénář Krajiny ve
stínu k nim připodobnila uměleckým pojetím. Zpracování nešťastné historie česko-německého pohraničí,
navíc ilustrované na neznámém příběhu Vitorazska, bylo podstatnou měrou vyzdvihováno jako přínosné.
Scenáristické pojetí látky pak bylo přijato jednoznačně kladně:

„Klíčem k atraktivitě a nadčasovému významu díla je už scénář, jehož dramatické situace přesahují
z živé ilustrace historie do komplexního obrazu ‘středoevropské’ mentality, jenž nepostrádá střídmý
skeptický realismus ani přesvědčivou humanistickou hloubku. Příběh zkušeného scenáristy Ivana Arsenjeva
pracuje s ‘kolektivním hrdinou’ v podobě obyvatel vesničky Schwartzwald, mezi nimiž je nejdůležitější Ceška
Marie. V rozmyslně, precizně formulovaném vypravěčském konceptu právě v konfrontaci s navenek
nenápadnou Marií vyvstává tragická rozkolísanost řady ostatních vesničanů.“ 95

Tv a r „kroniky“ ani nepřítomnost ústředního hrdiny hned od počátku příběhu tak zde nejsou
zpochybňovány. Naopak v další části textu Prokopová o scénáři uvádí, že jde o „kolektivní drama ve stylu
legendárního Jasného dramatu Všichni dobří rodáci“. Skutečnost, že měla expertka fondu Jasného film jako
referenční bod, hraje velmi podstatnou roli. Srovnání s takto zavedeným dílem uděluje stavbě scénáře
naopak prestiž, podle Prokopové navíc „v rámci domácí kinematografcké tradice navazuje Krajina ve stínu
na období 60. let“.
Posudek SFK tak odhaluje, jak klíčové je vědomí kulturně-historického kontextu při posuzování díla.
Fond jako státní instituce – se znalostí národních dějin, filmové historie a předešlé tvorby svých národních
filmařů – hodnotí látku na základě vědomí jiných souvislostí než potenciální zahraniční koproducent,
uvažující v rámci evropského trhu. Až na Růžičku pro expertku představovali všichni zúčastnění dobře
známá jména, dílo na základě podobných rysů vsadila do návaznosti se „zlatým“ obdobím české
kinematografie a zpracování zamlčované historické epizody pro ni očividně neslo společenský význam.
Růžičkovu účast tudíž v posudku nezpochybňuje: „Luminar Film je mladou, ale agilní společností. […] Ve
své žádosti dokazuje schopnost náročnou a tematicky významnou látku zvládnout.“
Obdobně argumentované a vřelé podpory jako ze strany Prokopové ze SFK se dostalo Krajině ve
stínu i na Slovensku. Projekt výrazně zabodoval u slovenského AVF, získal částku 150.000 € a scénář byl
ohodnocen největším počtem bodů z předložených 18 látek.96 Celkově bylo v rámci AVF napsáno na film
deset pochvalných posudků, ani jeden se neohrazoval vůči stavbě scénáře, jak to ilustrují například tyto
pasáže:
“Literárne veľmi kvalitne spracované téma. […] Scenár veľmi vierohodný, košatý i plasticky a priam
si vyžaduje stvárnenie na veľké plátno. […] Ide o veľmi dôležitú spoločenskú tému často tabuizovanú ale aj
marginalizovanú (odsun Nemcov po 2. sv. vojne, vzťahy medzi starousadlíkmi Cechmi, Nemcami i
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Rakúšanmi), ktorá doposiaľ v tak vysokej kvalite nebola v českej kinematografi spracovaná.“ 97

“Vnímanie a interpretácia našich spoločných dejín, neustále si pripomínanie udalostí a ich prirodzené
vykreslenie na histórii a pôdoryse jednej dediny je dôležité predovšetkým v dobe, kde sa často a rado
zabúda. Téma flmu Krajina ve stínu je témou nás všetkých, je to príbeh ako ľudskosti, tak aj zverstva.“ 98

Vybrané posudky opět vyzdvihují „nezpracované“ téma „našich společných dějin“. Otevření
tabuizovaného tématu však může mít svou váhu jen v konkrétním kulturněspolečenském kontextu, jehož se
týká a o kterém svědčí. Za hranicemi přestává hrát nezpracovanost tématu roli a figuruje jen jako další z
mnoha látek z období druhé světové války.
Předpoklad SFK, že „vyrovnání se s národním válečným traumatem může znamenat zajímavou látku
nejen pro Němce, ale i pro další evropské národy poznamenané zkušeností s nacismem“,99 se ukázal jako
chybný během Růžičkova jednání s německými i rakouskými stranami. Ačkoliv všichni aktéři zapojení do
Krajiny ve stínu zdůrazňují přesah látky k obecným otázkám hrdinství a zbabělosti, její spojitost s aktuální
uprchlickou krizí a vzrůstajícími nacionalistickými náladami, nedokázal projekt dostatečně zaujmout v
jiných zemích ani touto strunou. Mohlo to být zapříčiněno nedostatečnou prezentací látky, těžko čitelným
scénářem, jenž vychází z jiných literárně-filmových tradic a částečně ztrácí svou působivost překladem,
stejně jako absencí kontaktů producenta v zahraničí.
Z hlediska financování díla se tak na tomto případu ukazuje rozcestí mezi lokálním a nadnárodním
filmem. Klíčová otázka projektu, revize národních dějin a národní identity, nadále přiklání dílo k lokálnímu
prostředí. Tato skutečnost se stává problematickou v okamžiku, kdy veřejné subvence nedostačují k pokrytí
potřebné výše rozpočtu. V takovou chvíli se koprodukce, potažmo evropské granty a podpora navázaná na
zahraniční partnery, stávají jedinou možností, jak výrobu snímku zaplatit.
V návaznosti na udělení českého grantu získal Růžička i koprodukční smlouvu s ČT, jež schválila
rovněž podporu 10 milionů Kč. Žádost o podporu u RTVS se zatím odložila na později, neboť slovenská
televize v tu dobu neudělovala podporu. I s ní by česká a slovenská veřejná podpora filmu čítala dohromady
cca 30 mil. Kč. Ve snaze o nalezení dalších zahraničních zájemců přihlásil Růžička Krajinu ve stínu na
workshop v rámci německého festivalu Film Festival Cottbus, jenž se specializuje na kinematografie
východní Evropy, kde s prezentací filmu neuspěl. Kdyby Růžička nedisponoval vlastními prostředky,
zbývalo by mu stále dofinancovat skoro polovinu rozpočtu. S vyhlídkou na grant Eurimages měl však být
rozpočet již zajištěn k natáčení.

4.2 První realizační tým projektu

Projekt přešel do fáze předběžných příprav k natáčení, jež značí změnu rozložení vlivu v rámci kreativního
trojúhelníku a příchod nových aktérů – vedení začíná přebírat režisér a klíčové štábové profese. Naopak
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scenárista ztrácí nad látkou kontrolu a většinou už jen upravuje scénář vzhledem ke konkrétním podmínkám
natáčení.
Natáčení Krajiny ve stínu, naplánované původně na první polovinu roku 2017, bylo o rok odloženo. V
létě 2017 měl Jiráský totiž natáčet jiný projekt, historický televizní film s názvem Bůh s námi – od
defenestrace k Bílé hoře (dále jen jako Defenestrace) z období třicetileté války pro ČT. Napodruhé tak byla
výroba naplánovaná na první polovinu roku 2018.100
Jak bývá zvykem, Jiráský obsadil do štábu některé ze spolupracovníků, kteří se podíleli na jeho
předchozích filmech. Například pozici kameramana zastal Michal Černý, 101 jenž s Jiráským natáčel jeho
předchozí film V tichu a Defenestraci; dále střihače Petra Turynu či kostýmní výtvarnici Andreu Královou.
Za zvukaře domluvil Arsenjev svého známého Michala Holubce ze studia Bystrouška. Některé pozice měli
obsadit slovenští tvůrci, s ohledem na smlouvu o minoritní koprodukci: předjednaný byl hudební skladatel
Vlado Godár nebo umělecký maskér Petr Čanecký.
V režisérské explikaci, přiložené k žádosti o grant na výrobu filmu u SFK, popsal Jiráský svůj
zamýšlený způsob práce s filmovými prostředky, jenž naznačoval promyšlený přístup k obrazovému
ztvárnění scénáře:
„Události, odehrávající se na hranici dvou proměnných světů ve zdánlivém prostoru jediného,
nabízejí možnost pracovat s metaforou hranice, tušené, ale neviděné v řeči flmového symbolu. Lidé,
zaskočeni velkými historickými událostmi, se chovají víceméně stejně, bez ohledu na to, na kterou stranu je
karta obrácena. V izolaci od okolního světa a pod vlivem politických změn je těžké se v jediném okamžiku
rozhodnout, kam patřit. Osudové rozhodnutí, které má rozměr podepsaného rozsudku, je jedním z vrcholů
vyprávění a zároven kódem naznačujícím, jak vizualizovat celý scénář.“ 102
Snímat film měl režisér v úmyslu metodou vnitrozáběrové montáže, dále plánoval pečlivou práci s
kontaktním zvukem, využívání jen autentických exteriérů a důkladnou práci s historickými reáliemi:

„Úvaha o realizaci flmu předpokládá kromě hluboké znalosti psychologie postav také práci s
historickým detailem. To vyžaduje maximální spolupráci architekta, kostýmního výtvarníka a výpravy už od
stadia příprav. Natáčení v reálech je podmíněné důkladným výběrem lokací. Funkční dobová technika musí
podpořit reálnost motivů a scén, např. při práci na železniční vlečce, výzdobě vesnice, použití dobové
reklamy nebo volbě vojenské techniky a dopravních prostředků.“ 103
Jiráského štáb nicméně nebyl po celou dobu příprav kompaktní a nepřipravoval projekt dlouhou dobu
dopředu a právě profese architekta – zásadní pro nákladný dobový film – se v průběhu času změnila
několikrát.
Herecké obsazení filmu vyžadovalo důkladný casting, vzhledem k tomu, že scénář obsahoval velké
množství postav. Zároveň kladl nárok na typovou odlišnost představitelů, aby divák dokázal mezi
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jednotlivými postavami rozlišovat. Způsob jejich vybírání řídil záměr neobsazovat známé tváře, aby se
podpořila věrohodnost charakterů:

„Obsazení postav se bude soustředit na různorodost tváří, adekvátní, výraznou a neopakovatelnou
typologii, odpovídající české pohraniční vsi čtyřicátých let. Zabydlení výraznými postavami mj. pomůže lepší
orientaci v úvodní sekvenci flmu. […] Věrohodnost posílí obsazení herců méně známých, ‘neseriálových’
tváří, schopných silného a hlubokého prožitku. V zájmu toho je nutné pracovat i s pečlivým druhým plánem,
velmi promyšleně vybrat epizodní role a komparz.“ 104

Hlavní roli Marie měla nicméně ztvárnit slovenská herečka Judit Bárdos, se kterou již Jiráský pracoval
a zároveň byla již dostatečně známá, aby přinesla filmu publicitu. Casting a definitivní výběr obsazení se
však kvůli Jiráského natáčení Defenestrace přesunul až na září 2017, tedy necelý půlrok před plánovaným
začátkem natáčení.
Vztah mezi scenáristou, producentem a režisérem začala v tu dobu narušovat různá nedorozumění
v rámci kreativního trojúhelníku. První z nich, ke kterému došlo před plánovaným natáčením, se týkalo
paralelní práce na scénáři o hokejistech a předznamenalo pozdější rozkol ve vzájemných vztazích. Růžička,
který vzal látku pod křídla, měl v plánu ji začít aktivně vyvíjet a posouvat vpřed. Arsenjev napsal první verzi
scénáře a producent plánoval žádat o grant na development projektu. V tu dobu Jiráský nicméně přijal režii
dalšího celovečerního filmu, jehož psaní dal přednost, 105 a čekal ho střih a postprodukce právě natočené
Defenestrace. Navíc „Hokejisté“ byli jeho autorský námět a nechtěl, aby jeho budoucnost určoval Růžička.
Na scénáři tak odmítl v tu chvíli pracovat s důvodem, že na něj nebude mít po dlouhou dobu čas. Také chtěl
scénář vyvíjet z pozice koproducenta, aby mohl mít nad látkou lepší dohled. 106 Projekt byl tudíž odstaven do
nečinnosti, což však pro Růžičku s Arsenjevem znamenalo přerušit práci na látce. Pro Růžičku přitom
„Hokejisté“ představovaly ideální projekt pro pokračování v producentské činnosti: zatímco Krajina ve stínu
se měla přesunout do fáze výroby a posléze postprodukce, mohl Růžička v té době vyvíjet již další
celovečerní film. Kreativní trojúhelník tak přestal fungovat zcela harmonicky.

4.3 Potíže s hledáním lokace

Režisér Jiráský trval na tom natáčet jen v reálných exteriérech. Najít vhodnou vesnici jako ústřední dějiště
pro film se nicméně ukázalo být velmi obtížné. Bylo potřeba, aby byla dostatečně historicky zachovalá;
taktéž se zde měla nacházet centrální náves, na které se podle scénáře odehrávala většina akce. Jiráský s
kameramanem Černým navíc zvolili jako dominantní způsob snímání filmu již zmíněnou metodu
vnitrozáběrové montáže. Ta vyžadovala, aby vesnice byla zachovalá jako soudržný celek: kamera měla
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zabírat postavy v průhledech, kontinuálně je snímat v pohybu a volně kroužit uvnitř a okolo vsi. 107
Vesnici hledal lokační agent ze společnosti Sirena, problém ležel především v nalezení zachovalé
návsi, jak uvádí Pavel Muller:

„Celé, jak je to napsané, tak je to vlastně jako divadelní hra. Všichni si vidí v podstatě do oken. Najít
takovou lokaci, která by fungovala, aby byla dobově správně a splnovala nároky na ty vztahy tak, jak jsou ve
scénáři – aby někdo byl blíž a někdo byl dál – takovou lokaci jsme víceméně nenašli. Takže se hledalo… ale
pořád to bylo od Zdenka spíše hledání, než jak to udělat, tak proč to nejde a to bylo únavné.“ 108
V tu chvíli začal být Jiráský s přípravami filmu údajně nespokojen: měl pocit, že se obhlídky
neprovádějí důkladně a profesionálně.109 Později hledal a objížděl vesnice i sám s Růžičkou, vytipované
vesnice však byly vždy spíše kompromisní volbou.
V létě 2017, půl roku před plánovou realizací, se Jiráský ocitl v oblasti rumunského Banátu a po
návratu přišel s návrhem, že právě tam by se mohl film realizovat. Divoká příroda a zachovalé vsi, jež
dodnes nesou patinu starobylosti, představovaly možnost, jak natáčet takřka v dobově autentickém prostředí.
Jelikož se ve stejné oblasti vyskytují české vesnice, mohlo tak natáčení v těchto místech značit symbolicky i
vizuálně nebývalý počin, jenž by film ozvláštnil. Tato možnost se prý tvůrcům jevila jako zajímavá a
seriózní varianta a Jiráský s kameramanem Černým, Růžičkou a Mullerem vyrazili do Rumunska na
obhlídky. Rumunská varianta nicméně selhala: místním vsím chyběla tolik potřebná náves, navíc selská
stavení se svým vzezřením zcela nepodobala jihočeským chalupám.
Hledání lokace se tedy navrátilo zpět do České republiky, zatím byla vybrána vesnice Jablečno, kterou
našel lokační agent. Při přípravných obhlídkách vesnice pak došlo k důležitému rozhodnutí v rámci
uměleckého pojetí filmu. Bližší pohled odhalil, že ves je v mnoha ohledech příliš zrenovovaná, a práce, jež
by čekala architekta při její přeměně do žádaného stavu, by byla velmi náročná a drahá. Růžička se tak
nechal tvůrci přesvědčit, aby byl film natočen černobíle. Takový krok by totiž snadno vyřešil mnoho potíží,
například s barevností fasád či sytě červenými střechami, které by jinak bylo třeba důkladně přemaskovat
před natáčením i postprodukci. Jiráský s Arsenjevem toto řešení prosazovali dlouho, neboť ho považovali za
umělecky odpovídající látce. Růžička takové pojetí dříve odmítal s argumentem, že černobílá by mohla
zbytečně odradit potenciální diváky. Černobílé řešení nakonec propojilo dva odlišné přístupy – snahu o
zajímavější umělecké ztvárnění a pokus ušetřit.
Snahy o nalezení vhodné lokace dobře ilustrují, jak může hledání konkrétních realizačních řešení
měnit tvůrčí vizi způsobem, který jde během psaní scénáře, i prezentace projektu koproducentům, těžko
předjímat. Pokud by tvůrci našli v rumunském Banátu vhodnou lokaci, získal by film nový význačný rys,
jenž by jej v rámci české hrané produkce odlišoval a činil jedinečným. Z produkčního hlediska by tato cesta
nabízela možnost koprodukce s Rumunskem a využití místní veřejné podpory. Příklon k černobílému obrazu
pro změnu ukazuje, jak finanční limity mohou nečekaně ovlivňovat důležitá kreativní řešení.
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Pavel Muller (Sirena): „Byly tam krásné krajiny, krásné jednotlivosti, ten pocit, když člověk do té vesnice
vejde, tak to opravdu může být rok padesát pět anebo třicet devět – když tam odparkuje nějaká auta. Ale
layout té vesnice byl vždycky spíš dlouhá ulice a nebyl tam centrální bod, takže to vlastně nefungovalo. My
jsme pak přemýšleli, že bychom tam udělali příjezdy, odjezdy a nějaké části. Jenže pak jak to člověk začne
takhle odsekávat, tak se ta scéna dělí na dvě – udělá příjezd někde a potom příjezd na náves někde jinde. To
znamená, že musí všechno dublovat: herce, dny, production vehicles [hrací auta] a vozit je do Rumunska.
Takže by se vlastně všechno znásobilo, a to jde úplně proti tomu, aby to člověk dělal co nejchytřejším a
nejefektivnějším způsobem, co umí. Kdyby tam byla ta centrální náves a šlo tam udělat gros příběhu, tak
věřím tomu, že by se to dalo za ty peníze udělat. To by se tam prostě odjelo a celé by se to natočilo. A myslím
si, že by to bylo ve fnále i lepší, protože lidé by byli koncentrovanější, genius loci toho místa tam je, ten flm
by měl myslím úplně jinou duši, než to dělat tady v Cechách, po nějakých rozsetých motivech, kdy štáb vždy
odjíždí každý večer domů.“110

Martin Růžička: „My jsme s tím skoro počítali, čtyři dny jsme tam jezdili po vesnicích a našli něco, co
tady prostě není. Tam se ještě oře konmi, malá políčka, všechno je to autentické. Ale ty náklady, to bylo plus
sedm milionů. Takže tím, že jsme je nesehnali, tak to bylo první, co jsme škrtli.
[…] Mně černobílé flmy vůbec nevadí, ten argument proti byl – protože téma flmu je těžké – že zužuje
okruh diváků. Nechtěli jsme, aby bariér, které bychom nastavili divákovi, bylo příliš. Takže to je důvod, proč
jsem s černobílou váhal. Navíc byla jakási ambice udělat flm umělecky zajímavý, ale pro širšího diváka.
Nicméně, když je flm černobílý, tak okamžitě naskočí člověku minulost, divák je velmi rychle a přirozeně
vztažen do té minulosti. K tomu stav lokací, jaký je dnes, je už tak znovuobnovený, že by stálo velmi velké
peníze to dostat do původního stavu a tam ta černobílá velmi pomůže. Fasáda může být klidně zelená a té
černobílé je to jedno.“111

4.4 Neshody s výkonnou produkcí

Jiráský s kameramanem Černým se dostali do opozice vůči firmě Sirena, když začali projevovat nesouhlas
vůči způsobu, jakým kalkulovala počet natáčecí dní i přípravu natáčecího plánu. Firma zvyklá poskytovat
servis zahraničním produkcím počítala jiným, mnohem velkorysejším způsobem, než jak považoval Jiráský
u českého filmu za dostačující, a její postupy označoval za zbytečně drahé. Firma spočítala dobu natáčení na
mnohem kratší úsek, než považoval s kameramanem za reálné. Oběma přišlo, že v případě mnoha položek je
možné výrazněji ušetřit a že plánovaný servis nemusí být natolik exkluzivní. Střetly se tak dva typy praxe,
jenž se v rámci místního filmového průmyslu jinak míjejí: standardy západoevropské produkce a úsporné
postupy českých filmařů.112
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Na druhou stranu metoda vnitrozáběrové montáže, kterou Jiráský s Černým plánovali, kladla na
natáčení mnohem náročnější podmínky, než bylo dle Sireny vzhledem k rozpočtu filmu reálné. Dlouhé,
komplikované záběry si vyžadovaly důkladnější přípravy což podstatně navyšovalo potřebný čas natáčení.
Růžička s výrobou filmu neměl zkušenosti a rozvažoval, na jakou stranu se postavit a jakým
způsobem problémy správně řešit. Přikláněl se spíše k Siréně, které na základě jejího renomé důvěřoval.
Jiráský s Černým se stali jakousi opoziční dvojicí, Růžičkovo jednání označovali za amatérské a nad
podmínkami natáčení projevovali nespokojenost. Arsenjev hráli roli jakéhosi prostředníka mezi oběma
stranami, aby spolu lépe komunikovali.
Vzájemnou nedůvěru podnítily i další okolnosti: natáčení se rychle blížilo a z pohledu scenáristy i
producenta nebyly režisérovy přípravy dostatečně důkladné. Herecké obsazení ještě na podzim nebylo
nasmlouváno včetně hlavních rolí, přitom natáčení mělo být zahájeno krátce po novém roce. Stejně tak nebyl
připraven technický scénář, který se Jiráský plánoval vypracovat. Z kraje podzimu také od projektu
odstoupili dva klíčoví štáboví pracovníci – pomocný režisér a architekt, kteří museli být nahrazeni. Tvůrčí
tým tak nebyl od začátku celistvý ani jednotný.
113
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Martin Růžička: „Já si myslím, že konfikt je asi silné slovo. Tam byla obava ze strany Zdenka, že Siréna
bude příliš drahá. My jsme se tomu snažili nějak zabránit, to znamená, že jsme návrhy jejich rozpočtů snížili
a měli jsme nějaké stropy, takže si nemyslím, že to bylo ve fázi nějakého sporu. Spíš, samozřejmě, chceme
všichni, aby peníze, co se do flmu dávají, byly vidět před kamerou a nebyly někde v pozadí utraceny.“ 114

Ivan Arsenjev: „První rozpočet byl prostě vysoký. Navíc natáčecích dnů nebylo ze Zdenkova pohledu
dost a teď se to začalo mlít. Postavily se proti sobě dvě flosofe. Tihle [režisér a kameraman] měli flosofi
levného českého flmu, kde se dá udělat za málo peněz spousta muziky, tamti [Sirena] zas byli zvyklí dělat
velkoryseji. Když je jeřáb, tak na celý den, protože když ho bude potřeba, tak tam je. Zdeněk řekl, ale já ho
nepotřebuji vůbec nebo jen na dvě hodiny. Takže se hledala společná řeč, jak to udělat. A pan Růžička v tom
byl někde uprostřed, snažil se plout. Věřil Siréně a chtěl vyhovět Zdenkovi a často se radil i se mnou, jak to
vidím. A stejně se na mně obracel Zdeněk. Takže jsem se snažil věci vyvažovat a vysvětlovat a spoustu věcí
jsem za Zdenka panu Růžičkovi zprostředkoval. A naopak. […] Současně Zdeněk sám nepracoval podle mně
tak, jak by měl. Jednak si vzal ještě další projekt a dodělával Defenestraci pro televizi. Takže toho měl
najednou hodně. Vždycky řekl, že něco udělá a pak se skoro nic nestalo a čas běžel, ty věci se odkládaly.“ 115

Pavel Muller (Sirena film): „Já ho [Jiráského] úplně chápu v tom, že udělat flm pořádně, jak on si to
představoval – on to měl vlastně pojaté jako ságu, dlouhé komplikované záběry – tak chtěl veliký počet
natáčecích dní. Ale to prostě projekt s tímto fnancováním nemůže unést, to je prostě nereálné, absolutně.
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Protože to bylo o spoustě postav, všechno se odehrává na návsi nebo s průhledy, pořád je to o nějakém
velkém set-upu. Já si myslím, že to fnancování může unést nějakých 30, 35 natáčecích dní, ale on vzal za
kompromisní variantu 45 a to je prostě strašlivě moc. Samozřejmě ani my jako producenti bychom nikdy
nechtěli udělat nic, za co bych se styděl, ale musí tam být ta vůle a myslím si, že Zdeněk byl vlastně zaseklý v
tom, že měl nějakou linii, za kterou nechtěl jít a ta byla moc daleko od toho, co bylo reálné, co se
fnancování týče.“116

4.5 Konec spolupráce s režisérem

Přípravy natáčení nejvíce zkomplikovala zpráva, že projekt neobdržel podporu Eurimages. Grant měl tvořit
téměř třetinu rozpočtu a doplnit nutné zbývající finance na výrobu filmu. Vzhledem k blížícímu se natáčení
leželo hlavní úsporné řešení v proškrtání scénáře.
Film se tak dostal do vysoké fáze zranitelnosti, kdy byla tvůrčí vize narychlo nucena ke změnám pod
vnějším, čistě finančním tlakem. Jednalo se o chvíli, kdy se měla osvědčit soudružnost kreativního
trojúhelníku při hledání co nejschůdnějšího východiska v krácení scénáře. Avšak podle výpovědí ostatních
aktérů se režisér Jiráský stavěl ke škrtání skepticky, nekonstruktivně a nepřinesl žádná konkrétní řešení.
Scénář se prý podle jeho názoru krátit neměl, příliš by se tak zasahovalo do již hotové látky. Arsenjev tak
postupoval na základě vlastních nápadů, například vypustil ze scénáře motiv, který se měl odehrávat na
samostatné, a tedy nákladné lokaci starého mlýna. Jiráský prý nicméně nesouhlasil, motiv byl podle něj
důležitý v tom, že umožňoval v průběhu filmu oddych od hlavního místa děje.
V tuto krizovou chvíli nepomohl hledat řešení ani dramaturg. Soukup rovněž nepovažoval škrtání za
správné a během telefonátu s Růžičkou se na něm odmítl účastnit. 117 Tento postoj zapříčinil i nefunkční, či
spíše neexistující pracovní vztah Soukupa s Jiráským. Režisér s dramaturgem se nad látkou nikdy nesetkali,
jelikož Jiráský Soukupa nikdy nekontaktoval.
Ve stejnou dobu vyšlo najevo, že natáčet ve vesnici Jablečno nebude možné. Majitel jednoho z
hlavních stavení na návsi odmítl poskytnout svůj dům k natáčení, a tak lokace nakonec padla. Narychlo byla
zvolena nová ves, Bořice v jižních Čechách, kterou Růžička s Arsenjevem prosazovali již dříve, ale Jiráský s
kameramanem Černým ji odmítali. V tu chvíli svou účast na projektu zrušil nedávno příchozí pomocný
režisér Jan Menšík. Vnímal sílící rozpory a Jiráského nespokojenost a v takové atmosféře nechtěl pracovat.
Navíc herecké obsazení filmu stále nebylo pevně vybrané ani domluvené.
Projekt se tak najednou octil v takovém stádiu rozkladu, že se ukázalo jako nezbytné natáčení opět
odložit, pokusit se ho dofinancovat a lépe připravit. Růžička se sešel s Jiráským s tím, zda hodlá v projektu
pokračovat. Režisér, jenž měl během příštího roku chystat svůj další film, od Krajiny ve stínu během chvíle
odstoupil.
V danou chvíli, v polovině prosince 2017, se tak projekt nacházel v nejohroženějším stavu a nebylo
vůbec jisté, zda nakonec vznikne. Růžička oznámil úmysl nechat projekt měsíc „ležet“ a po novém roce začít
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shánět nového režiséra.
Přípravy natáčení tak postihla krize důvěry a komunikace mezi režisérem a producentem. Jiráský
zjistil, že Růžička nemá dostatečné zkušenosti k výrobě filmu a Sirena zase nenavrhuje řešení podle jeho
představ. Scenárista ztratil nad procesem moc a mohl nanejvýš vyjádřit svou radu či názor. Výkonná moc
nad filmem se rozdrobila a tvůrci přestali „táhnout za jeden provaz“. Navíc Jiráský zřejmě přestal mít v
průběhu příprav o realizaci filmu zájem, neboť dokončoval střih své Defenestrance a s přípravami natáčení
Krajiny ve stínu zároveň chystal i pilot svého nového filmu Kryštof.118 „Režisérova náklonost k projektu
může záviset na načasování dalších projektů, ke kterým je vázán,“ uvádí Bloore,119 a zdá se, že další
projekty, kterým Jiráský dával přednost, a komplikované podmínky natáčení Krajiny jej od filmu postupně
odradily.

Komentáře aktérů

Ivan Arsenjev: „Nakonec Zdeněk navrhl, že bychom měli najít nějakého script-doctora na zkracování, ale v
zásadě byl stejně proti tomu. A já jsem říkal: a co chceš dělat, když nejsou peníze? Pokusil jsem se to nějak
ořezat - a mně prvnímu je to líto – tak pojďme hledat cestu nejdřív my sami, ne nějaký script–doctor. Ale on
vlastně nepřines žádné řešení, jenom tu verzi zkritizoval a neřekl jediný nápad, co by se s tím mělo dělat. A
to už jsme byli někdy v listopadu a mělo se koncem ledna točit a nebylo skoro nic připravené. Pak došlo k
tomu rozpadu… Ale já si myslím, že v téhle době už spíše čekal na to, až někdo řekne, ať to teda nedělá
nebo, že bude nutné natáčení znovu odložit a on bude moci odejít, protože už nemá čas. Že už tomu projektu
nevěřil a nebavil ho. Nevím, nikdy jsme o tom nemluvili. I mezi námi to začalo skřípat… Ale co se týče
konkrétní práce, tak si myslím, že tomu byl prostě dlužen.“ 120

Jiří Soukup: „Od samého začátku byl problém – já už bych se dnes velice nerad pouštěl do práce a v
podstatě to nedělám, že ať už bych psal scénář anebo dramaturgoval látku – u který by nebylo zřetelné, kdo
to bude dělat – režisér. To byl veliký handicap vzniku Krajiny ve stínu. Na tom se ztratila spousta času. V
určitých momentech to nějak zatuhne – protože jak jsem pochopil, do té chvíle, než přišel Bohdan [Sláma],
tak to flmové uchopení vlastně vůbec nebylo přítomné. A navíc dělat flm a ještě takového rozsahu a tématu,
tam musí být člověk, který je rozhodnutý to dělat a který má vnitřní důvod to dělat a vydržet. Nejlepší je –
neříkám, že je to nějaký recept – ale když s tou látkou přijde sám ten člověk, nebo s námětem, když to
opravdu chce dělat. […] Když flm nevzniká v hlavním proudu, tak bez ohledu na to, jak dobře je
připravený, narazí na situaci, kdy to musí mít režisér, který je… pro kterého je nepředstavitelné, že by to
nedělal. Ty výmluvy a tak… to už člověk nějak vycítí, že se toho [režiséři] leknou… že budou chtít honit jinou
práci.“121
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Martin Růžička: „Škrty? No určitě, já si myslím, že tam to bylo velmi reálné. Tak vždycky je to o
kompromisu, který pak Zdeněk už moc hledat nechtěl. Já si myslím, že to vždycky jde. Samozřejmě nesmí to
jít pod nějakou bazální hranici. Což mi ještě přišlo, že ne, že nešlo.“ 122

Pavel Muller (Sirena film): „Snažili jsme se to ještě přepočítat a snížit a možná by se to i nějak
vymyslelo, nějak by se to, když to řeknu blbě, spatlalo – ve smyslu produkce, ne na plátně. Ale nemyslím si,
že tam byla dobrá vůle od Michala Cerného, kameramana, a hlavně od Zdenka. Protože na druhou stranu se
tady točí projekty se standardně nižším rozpočtem, čili mně zas nepřišlo, že by to bylo tak ohlé, aby on
okamžitě říkal, že ne. Já si upřímně myslím, že z toho měl obavy, že je to velká látka, že jí chce udělat dobře
a že si nevěděl moc rady jak to udělat za podmínek, na které jsou fnance a aby s tím byl spokojený.“ 123
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5. II. fáze vývoje projektu a předběžných příprav k natáčení – Bohdan Sláma

5.1 Příchod nového režiséra

Asi týden po rozchodu s Jiráským zavolal Arsenjevovi Bohdan Sláma, zda by si mohl scénář Krajiny
ve stínu přečíst. O pár dnů později zavolal znovu, že by rád film režíroval. Po totálním rozložení
projektového týmu se tak objevil signál k jeho zotavení velice rychle.
V roce 2017 Sláma Arsenjeva přizval ke spolupráci na své autorské látce o svatém Vojtěchovi.
Ačkoliv si scénáře ke svým předchozím filmům psal sám, v případě takto složité historické látky oslovil
dalšího scenáristu jako posilu. Proces přípravy natáčení Krajiny ve stínu se tak ke Slámovi skrze Arsenjeva
od určité chvíle pravidelně donášel, neboť se spolu pracovně stýkali. Po dokončení první verze scénáře o
svatém Vojtěchovi, jenž nabídli společnosti Negativ, se tvůrci rozhodli ve spolupráci pokračovat nad látkou
z období druhé světové války. Ve stejnou chvíli nabídl Martin Růžička Arsenjevovi zpracování námětu o
Karlu Čurdovi, kterého se nakonec rozhodl chopit právě se Slámou.
I když na první pohled tedy působí Slámův příchod – vzhledem k jeho dosavadní tvorbě – jako blesk z
čistého nebe, ve skutečnosti byl jeho příklon ke Krajině ve stínu kontinuální: ve dvojici s Arsenjevem už
spolupracoval, o dobovou tematiku měl zájem také dříve a s Růžičkou se již setkal. V závěrečné fázi příprav
natáčení Krajiny ve stínu Jiráským navíc Arsenjev přišel s nápadem natáčet film v Bořicích, ve vesnici, kde
Sláma bydlí, kam za ním dojížděl a kde se již předtím částečně natáčel Slámův Venkovský učitel (2008) a
lokace byla schválena.
Sláma uvedl na začátku téhož roku do kin snímek Bába z ledu (2018), jenž svým pojednáním
rodinných vztahů, hereckým obsazením i filmovým stylem plynule navazoval na jeho předchozí tvorbu, jež
byla navíc vždy zakotvena v současné době. Přesto měl režisér již dlouho rozpracovaný projekt atypického
rázu, adaptaci Haškova Švejka. Jeho výroba byla podpořena ve stejném kole jako Krajina ve stínu, a to
nejvyšší částkou tohoto kola, sedmnácti miliony korun. 124 Projekt neměla produkovat společnost Negativ,
která stála za předchozími Slámovými snímky, ale firma Infinity producenta Tomáše Hoffmana, jenž
produkuje filmy Jiřího Vejdělka nebo Jana Hřebejka. Vzhledem k obtížím se zajištěním rozpočtu tak
nákladného filmu se výroba Švejka odkládala. 125
Ačkoliv Sláma dále pracoval i na nové vlastní látce, jeho pomalejší tempo psaní a z něj plynoucí
vyhlídky natáčení dle jeho slov neodpovídaly jeho touze věnovat se režii. Producenti společnosti Negativ,
Pavel Strnad a Petr Oukropec si Slámu, v návaznosti na jeho předchozí úspěchy a zahraniční renomé,
pěstovali jako ryze autorského tvůrce a neoslovovali ho s jinými látkami. Spolupráce s Tomášem
Hoffmanem ukazuje, že hledal nové cesty, jak se dostat k režii filmů, které žánrem i rozpočtem nenavazují
na jeho zavedený styl tvorby a producentům Negativu se jevily jako riskantní. Slámu tak Krajina ve stínu
přitahovala jako pracovní příležitost, stejně jako tvůrčí výzva:
„Já už jsem poměrně dlouho pátral po scénáři sám, mám projekt dobového Švejka, i ještě jiné
124
Výsledky hlasování Rady SFK, výzva č. 2016-2-1-2, Státní fond kinematografe, Archiv uzavřených výzev,
d o s t u p n é n a W W W : https://fondkinematografie.cz/zadosti-o-podporu/archiv-uzavrene-vyzvy/vyroba-ceskehokinematografickeho-dila.html>, [cit. 15. 7. 2018].
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rozpracované dobové projekty – takže mě to vlastně vždycky zajímalo, pochopit minulost. Když se ke mně
dostal tento příběh, který navíc ještě není v české kinematografi dostatečně zpracovaný – že to má i ten
obrovský společenský přesah – tak jsem si říkal, jdu do toho. A mně vůbec nevadí, že je to jiný styl, než jsou
moje flmy. Mě naopak baví a zajímá najít vizuální styl odpovídající tomu příběhu a baví mě pracovat s
takovým množstvím postav, to jsem taky neměl nikdy tu čest. Takže ten kolektivní portrét, to mě láká… ten
způsob nahlížení na složitost lidské povahy přes mnoho osudů různých postav.
[...] V Negativu mi zatím nic nenabídli – kromě případu, když Petr Oukropec ještě netočil Modrého
tygra, tak to jsem dostal nabídku, ale přesvědčil jsem Petra, ať to točí on, že k tomu má prostě lepší klíč –, v
životě jsem od nich nedostal nabídku na flm. Protože oni jsou také bytostně přesvědčení, že mě je nejlepší
vycucat, když si budu psát své vlastní scénáře, což je sice fajn, ale moje tempo zdaleka neodpovídá frekvenci
natáčení, abych se mohl živit vlastní tvorbou. […] A přitom každý scénář, který by mně byl nabídnutý a viděl
bych, že má smysl a nějaké možnosti, tak mě to baví, být režisér. Zajímá mě pracovat s herci, protože jinak
trávím čas zavřený víceméně o samotě a přemýšlím nad scénářem a nemám žádný moc konkrétní dotek s
prací režiséra. Takže pro mě dělat i na jiném scénáři je i ku prospěchu vlastního flmu.“ 126

Převzetí režie Krajiny ve stínu Slámou tak mohlo pro projekt představovat zásadní obrat. I přes svůj
zájem však režisér trval na tom, aby před jeho definitivním rozhodnutím práci na látce nejprve schválil
nejužší tým jeho spolupracovníků.

5.2 Obměna aktérů a nová koncepce díla

Na počátku roku 2018 Slámův zavedený tým tvůrčích štábových pracovníků účast na projektu schválil.127
Tento moment znamenal přelom v mnoha ohledech. Arsenjev s Růžičkou se shodují, že Sláma vnesl do
projektu zcela jinou energii a postoj, zejména jasně převzal vedoucí roli. Jako zkušený režisér vyžadoval
pečlivý a promyšlený přístup k látce, který vyzařoval zapálení pro věc. Na rozdíl od Jiráského začal Sláma
hledat a přinášet návrhy, jak natáčení filmu připravit za dostupných podmínek. Do projektu vstoupil s
vědomím, že je uskutečnitelný jen na základě společného konsenzu. Nižší rozpočet tak označil jako
automatickou cestu za úsporným řešením, neboť jinak by se podle něj projekt úplně rozpadl.
Z toho důvodu také Sláma odmítl na filmu spolupracovat se společností Sirena a jako vedoucího
produkce přivedl Pavla Váchu, který vedl výrobu Báby z ledu a byl zvyklý organizovat natáčení
hospodárnějším způsobem.128 Sirena opuštění projektu přijala jako přirozený krok vzhledem k výměně
režiséra, který je zvyklý pracovat s vlastními lidmi, a dohodu s Růžičkou ukončila. 129 Dalšími nově
příchozími Slámovými spolupracovníky byli kameraman Diviš Marek, architekt Jan Novotný, kostýmní
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výtvarnice Zuzana Krejzková a střihač Jan Daňhel. Někteří z těchto tvůrců se podíleli na všech Slámových
projektech již od jeho debutu Divoké včely (1998). Zvukař Michal Holubec v týmu zůstal, neboť se rovněž
podílel na Bábě z ledu. Přeobsazení klíčových štábových pozic „vlastními lidmi“ byl jeden z principiálních
požadavků Slámy pro vstup do projektu:

„Ve chvíli, kdy přistoupil pan producent na to, že do toho jdeme v plným týmu, který mám ověřený, tak
ta profesionálnost jednotlivých složek zaručuje, že tam nejde udělat zásadně blbé rozhodnutí. Pro mě ten flm
neznamená exhibovat, kolik utratit peněz, ba naopak hledáme co nejlevnější a nejúspornější cesty natočení –
aby zůstala síla a expresivita toho příběhu co nejlíp vyjádřena – v podmínkách, které jsou poměrně náročné
a nutí nás k četným improvizacím. Já to tak prostě beru, že je to způsob, jak jsme zvyklí točit, i když
historický flm, že se snažíme točit hodně úsporně. To je fér feedback ze strany režie, že s producentem je
třeba v tom naprosto spolupracovat. Protože mít nereálné požadavky pak znamená, že projekt se rozklíží.“ 130

Výběr Bořic jako filmové vesnice, jež je Slámovi domovem a zároveň zde měl již předchozí zkušenost
s natáčením, představovala podstatnou příležitost k úsporám v rozpočtu. Režisér měl ve vesnici vypěstované
styky s místními a věděl, s kým je možné se přátelsky domluvit na zpřístupnění lokace, dopravu apod.:

„Prvně to [natáčení v Bořicích, ve chvíli, kdy jsem ještě nebyl režisérem flmu] ve mně vzbudilo
nepřekonatelný odpor, protože vím, jak je to náročné, když vtrhne flm do života nějaké vesnice, a taky jsem
se bál, že tím, že to dělala jiná produkce, kterou neznám, aby sem nepřijeli nějací kokoti a neudělali tu zlo –
tak to byla první reakce mě jako vesničana. V momentě, kdy se ukázalo, že to budu dělat já, tak jsem se na to
snažil dívat, jak to udělat tak, aby to sem nepřineslo žádné špatné zkušenosti, aby to naopak těm lidem v
něčem pomohlo, aby s tím flmem byli, vzali ho za svůj.“ 131

Slámova participace také znamenala práci na nové verzi scénáře, jelikož podle svých slov musel najít
vlastní cestu k množství postav a porozumět jim tak, aby byl schopný látku režijně uchopit. Jeho filmy byly
vždy spíše komorní a založené na vztahu několika hlavních aktérů. Podobně si i zde vymezil čtyři ústřední
protagonisty v ději, ke kterým měla „dostředivě“ směřovat všechna ostatní akce. Prosazoval tak zpřesnění
motivací těchto postav tak, aby byla jejich pozice v ději jasnější. Po necelých třech měsících, v březnu 2018,
vznikla nová verze scénáře, jež se v reakci na práci s herci a blížící se realizaci nadále upravuje.
Herecké obsazení bylo až na pár malých rolí koncipováno úplně nově. Castingy proběhly v červnu
2018 a do hlavních rolí byli vybráni režisérem a scenáristou Magdalena Borová, Stanislav Majer, Jiří Černý
a Anežka Kubátová. Záměrně se jednalo o herce, kteří sice již působí delší dobu v divadle, ale jejichž tváře
ještě nejsou na plátně (až na Majera) známé, aby se posílila důvěryhodnost dramatu. Zatímco pro předchozí
Slámovy filmy bylo typické, že v nich někteří herci vystupovali opakovaně (např. Marek Daniel nebo Pavel
Liška) pro Krajinu ve stínu vybral režisér z těchto představitelů jen Zuzanu Kronerovou.
Natáčet film v černobílé prohlásil Sláma jako jediné možné umělecké řešení, navíc s kameramanem
Markem prosazovali návrat k filmovému 35mm pásu. Tento návrh padl z estetických důvodů, neboť tvůrci
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tvrdili, že digitální černobílý obraz nebude mít nikdy ve své tonální škále kvalitu a zrno filmové suroviny.
Film zamýšleli snímat ve statických záběrech krajinných celků a kamerových jízd, v kombinaci s lehkou
ruční, nezvukovou kameru, jež by umožnila kameramanovi maximální volnost při sledování postav.132
Zvuková stopa by se tudíž dokončila až postsynchronně. Rovněž se Sláma přiklonil k návrhu Arsenjeva
použít jen diegetickou, dobovou hudbu, důkladně propracovat ruchovou složku zvuku a obejít se bez
původní filmové hudby. Vynechat účast skladatele představovalo také další ze způsobů, jak ušetřit v
rozpočtu.
Růžička Slámovy návrhy přijal. Volbu vedoucího produkce Pavla Váchy podpořil fakt, že již se
Slámou v minulosti spolupracoval. V otázce castingu producent prohlásil, že nehodlá na režiséra tlačit ani
prosazovat žádná konkrétní jména, nechal mu volnou ruku a nad výběrem posléze projevil víceméně
spokojenost. Černobílé zpracování odsouhlasil Růžička už dřív, nicméně natáčení na filmovou surovinu
představovalo mnoho potenciálních komplikací. Celý proces by byl složitější z hlediska laboratorních
procesů, revize denních prací apod. a samozřejmě v tomto směru nákladnější. Růžička však návrh nezamítl,
vizuálně zajímavé ztvárnění filmu označil za jednu ze svých priorit. 133 Definitivní rozhodnutí mají přinést
plánované kamerové testy, srovnávající stopáž natočenou na filmovou surovinu a digitální zařízení. 134
Sláma nejprve nebyl podle vlastních slov k Růžičkovi jako producentovi příliš důvěřivý, především po
vlastních trpkých zkušenostech s přípravami filmové adaptace Švejka. Nicméně Růžičkova odvaha dál v
projektu pokračovat a ochota realizovat režisérovy návrhy na Slámu udělaly kladný dojem. Navíc Růžička
nepředstavoval autoritativně vystupujícího producenta, ale naopak Slámovi poskytl, snad z úcty a respektu k
tvůrci, podstatnou kreativní volnost.

Komentáře aktérů

Bohdan Sláma: „Já jsem se dostal do toho projektu ve fázi, kdy oni se rozešli se Zdenkem Jiráským, tak jsem
si říkal aha aha, pozor pozor, mohl by být průšvih. Tak jsem si držel, musím říct, odstup, protože moje
zkušenosti s producenty jsou takové, že člověk nemůže být hned důvěřivý. Ale prošli jsme si fází základních
domluv, jak to pojmout a postupně se ukazovalo, že zaprvé se drží slovo, což je strašně důležité při práci s
producentem. A zadruhé, z jejich strany jsem pochopil, že je tam velkorysost a schopnost riskovat i v této
fázi, ve které projekt je, což získává můj obdiv a důvěru, takže hurá dál.“ 135

Ivan Arsenjev: „Přístup, který přišel s Bohdanem, byl výrazně jiný od první chvíle. Ale já až teprve
když jsem začal dělat s Bohdanem jsem si uvědomil, že takhle mě to vyhovuje. Jde se do toho naplno,
najednou se znovu otevřela témata postav a další otázky. Debata byla najednou o smyslu věcí a mnohem
132
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hlubší, mnohem flmařštější, mnohem zásadnější a reálnější vzhledem k realizaci, byl to úplně jiný level.“ 136

Martin Růžička: „To [příchod Slámy] bylo takové hlavní rozhodnutí, proč máme novou naději, že to
dopadne dobře. […] Já si myslím, že se to proměnilo zásadně a zejména, že jeho vklad byl více aktivní a co
se týká práce s látkou tak má daleko silnější názory. To je určitě dané i povahou, tím nechci říkat, že by
Zdeněk byl horší režisér, to nedokážu posoudit, ale je prostě klidnější a více takový fegmatický. Nebyl sdílný
tak, že by dával všechno na stůl. Bohdan o věcech mnohem více hovoří a myslím si, že u něj daleko víc věci
vznikají v diskusi. Je to určitě režisér, který má víc zkušeností, to je bez pochyby. Styl práce je jiný a určitě
daleko více vstupuje do scénáře, kdežto Zdeněk to bral víc jako že ten scénář není jeho, že už je hotový a aby
se do něj už nezasahovalo.“137

5.3 Odstoupení dramaturga

Počátkem roku 2018 od Krajiny ve stínu definitivně odstoupil dramaturg Jiří Soukup. Svůj odchod
odůvodnil prací na novém scénáři s Václavem Kadrnkou, dal nicméně také najevo, že nemá zájem účastnit
se spolupráce s Bohdanem Slámou:

„Já sám to považuju pro sebe za ukončené, beru to jako přátelský kontakt. A taky je to trochu
paradoxní, normálně to takhle nedělávám, snažím se být s věcí do konce, ale pro jinou práci a soustředění
na ní… [spolupráci opustil]. A potom taky mám pocit, že se to nějak změnilo, vlastně se ani nehrnu do té
dramaturgické spolupráce s Bohdanem. Respektuji ho jako režiséra a asi nejraději mám z jeho flmů Divoké
včely, to jsou moc hezké věci a má moc hezké ženské postavy. Ale ten poslední flm… nad dramaturgií Báby
z ledu jsem se tedy dost pozastavoval. Dramaturgie, kterou tady prezentuje, ta spolupráce s Martinem
Danielem, to je opravdu svým způsobem takový dramaturgický cirkus. Já si myslím, že ten flm to zabíjí. Ale
jak je vidět, setkáváme se teď s tím na cenách kritiky a koneckonců dostal cenu za scénář na festivalu
Tribeca, ale tak to prosím, proti gustu… já mám řadu důvodů, proč to považovat za zničující dramaturgii.
To neznamená, že se to bude opakovat, samozřejmě… je to nejschopnější z režisérů, kteří tady jsou a ty další
okolnosti, kde se to má natáčet a jak, to může velmi přispět.“ 138
Z výpovědi Soukupa vyplývá, že nesouhlasil se způsobem, jakým Sláma přistoupil k dramaturgii
svého posledního filmu Bába z ledu. Režisér k spolupráci nad scénářem pozval script consultanta Martina
Daniela, syna významného scenáristy a pedagoga Františka Daniela, jenž emigroval v roce 1969 do USA.
Daniel je představitel angloamerické tradice dramaturgie, která se výrazně zaměřuje na dramatickou stavbu
scénáře a podstatně se liší od české „pocitové“ metody. 139 Soukupův částečně odmítavý postoj ke Slámovi
lze s nadsázkou označit jako ideový spor svědčící o rozdílu mezi filmaři typu A1 a A2 – ostatně Slámu s
Kadrnkou je možné vnímat jako typické představitele těchto dvou pomocných kategorií. Soukup s Kadrnkou
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projevují na film ortodoxní, bytostně autorský pohled. Danielova dramaturgie, která děj Báby z ledu činí pro
diváka jasně přehledným, hraničí pro Soukupa s přílišným příklonem k mainstreamu, podbízením se
divákům, schematismem, zpronevěření se látce, 140 a z toho důvodu nechtěl se Slámou spolupracovat.

5.4 Nová strategie fnancování a přípravy natáčení

Předchozí neúspěch s grantem Eurimages (o který lze žádat jen jednou) se rozhodl Růžička alespoň částečně
napravit zažádáním o navýšení podpory na výrobu u SFK. Účast Slámy přinesla projektu také jeho
symbolický kapitál, který režisér získal svými opakovanými úspěchy s předchozími filmy. 141 Vysoký stupeň
rozpracovanosti filmu a silné režisérské jméno tak Růžička označil za naději pro opětovnou a výraznější
podporu.142
V březnu roku 2018 byla podána žádost o navýšení grantu, spolu s novou verzí scénáře a Slámovou
režisérskou explikací, prezentující inovace v tvůrčím pojetí díla. Růžička zažádal o 19 milionů korun s tím,
že 10 milionů už bylo předtím projektu uděleno. Rada SFK nicméně žádost o navýšení odmítla s
argumentem, že na základě příchodu Slámy bude dílo třeba posoudit v jeho komplexnosti znovu, jako by se
jednalo o nový projekt.143 Doporučila jej přihlásit opět řádně do výzvy na výrobu díla.
Vedoucí produkce Pavel Vácha napoprvé spočítal rozpočet filmu na 52 milionů korun. Rozhodnutí
SFK bude pro výrobu filmu zásadní, neboť projekt se má opírat necelou polovinou o státní subvenci. Jak tato
žádost dopadne, zůstává otázkou, neboť výsledek bude zveřejněn až po dokončení této práce. Podle slov
Růžičky záleží také na tom, s jak silnou konkurencí se projekt na žádostech setká a vyjádřil obavy z již dříve
zmíněného filmu Vyhnání Gerty Schnirch, jenž připravuje Alice Nellis. Účast dvou látek na podobné téma v
jednom kole žádosti by nemusela zajistit Krajině ve stínu nejvyšší požadovanou podporu.144
Rovněž Filmové centrum ČT označilo příchod Slámy za změnu do té míry významnou, že výše
podpory filmu bude muset být opětovně schválena na Programové radě v září 2018. Vedoucí dramaturg FC
Sedláček podle slov Růžičky oponoval plánovanému černobílému zpracování, které promění profilaci filmu,
jenž tak nebude moci být uveden v původně plánovaném hlavním vysílacím čase na ČT 1. 145
Dalším příspěvkem do rozpočtu, jenž teprve čeká na schválení, je příslib věcného plnění (tj. bezplatné
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poskytnutí kostýmů apod.) v hodnotě dvou milionů Kč od filmových ateliérů Barrandov Studio, a. s. Také
vypršela dohoda s distributorem A-Company a zájem o uvedení filmu do kin projevila společnost Bonton.
Její účast představuje možnost nasadit film mimo malá arthousová kina i do multiplexů. Konkrétní podmínky
dohody s firmou Bonton také vejdou ve známost až po dokončení této práce. Bonton nicméně zvažoval
přispění do rozpočtu formou tzv. minimální garance, jež představuje poskytnutí jisté částky producentovi
dopředu, kterou firma očekává z prodeje lístků. 146 Ačkoliv distributoři obvykle finančně vstupují zejména do
komerčních snímků, slibujících vysokou návštěvnost, jméno Slámy je již zavedené a návštěvnost jeho filmů
zatím nikdy neklesla pod 50 tisíc diváků, snímek Venkovský učitel naopak přesáhl 100 tisíc a Štěstí (2005)
200 tisíc.147 Jeho úspěchy na Českých lvech, Cenách kritiky i zahraničních festivalech z něj činí mnohem
přitažlivějšího tvůrce, než mohl být – ač rovněž již oceněný – Zdeněk Jiráský. Z těchto důvodů Růžička
doufá, že Krajina ve stínu ve Slámově režii přiláká do kin alespoň pár desítek tisíc diváků:

„Za mě by byl neuvěřitelný úspěch třeba 100 tisíc diváků. A to si myslím, že nedosáhneme, že bohužel.
Ale pokud bychom se dokázali teď trochu svézt na těch [Ceských] lvech… Nechci se tím nechat zlákat, na
druhou stranu bych byl nerad, kdyby to mělo jenom 1500 diváků, protože to je takové samožerské. Ale to
souvisí i s tím, jestli by se to mohlo dostat na nějaký zajímavější festival a kdyby to mělo nějaký úspěch. Je
pravda, že Bohdan, vedle Svěráka, jsou asi jediní dva režiséři, kteří mají mezinárodní potenciál.
[…] Pokud se nám podaří dostat ten flm na nulu, tak já budu spokojený. A je to vlastně i určitým
výsledkem toho, že jednak jsem vydělal nějaké peníze v minulém profesním životě a zadruhé mám i nějaké
další projekty, kde cítím, že by mohl být nějaký proft. A vlastně by mě bavilo, kdyby se mohly ty peníze
použít i na věci, které nebudou čistě komerční. Takže toto je jedna rovina, kde vlastně můžeme říct, že se
nechceme až tak podbízet divákovi.
[…] Mně by se třeba hrozně hodilo, kdyby se toho chytil nějaký kryptokomunista a začal řvát, že se
tady očišťují Němci, tak to by bylo marketingově super a myslím, že by to pár desítek tisíc lidí do kina
přitáhlo. Je tady fenomén Lidic, které udělaly nějakých 450 tisíc [diváků], což je neuvěřitelný výkon. My
jsme to nakonec uzavřeli tak, z hlediska producentské strategie: dostat to na nulu, nebo na nějaké malé
mínus, to se může stát, dotovat to z něčeho jiného, to je pro radost, a potom zkusit marketing udělat spíš
exkluzivně, to znamená zacílit na to, že to bude flmová událost. Po delší době prostě flm, jaký se tady
nedělá, že to nebude taková ta Hřebejkova vztahovka.“ 148

Zbývajícím potenciálním partnerem – kromě distributora – jenž by mohl film také finančně podpořit a
nebyl dosud osloven, je Rada televizního vysílání Slovenska (RTVS). V následujícím půlroce tak čeká
projekt velké kolo klíčového schvalování. Pokud by všichni zmínění aktéři projekt podpořili, byl by podle
Růžičky rozpočet filmu zajištěn.149
Partneři předchozích Slámových filmů byli vždy vázáni na producenty Negativu, mimo jiné také
významný hráč na evropském trhu s filmovými licencemi The Match Factory, jenž Slámovi zaručoval jako
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jednomu z mála českých režisérů prodej distribučních práv v zahraničí. Kontaktování této firmy, stejně jako
propagační a marketingová kampaň a vyjednávání účasti snímku na festivalech tak ještě Růžičku čeká jako
další významný díl práce filmového producenta.
Společnost Negativ vyhrála dvakrát cenu Evropské filmové akademie, získala množství festivalových
ocenění a po mnoho let si pěstuje cenné zahraniční kontakty. Její symbolický kapitál představuje v českém
produkčním prostředí zatím protiklad Růžičky. Jak ve srovnání s Negativem Růžička uspěje s propagací
Slámova režisérského jména, tak zůstává do budoucna velmi zajímavou otázkou.

5.5 Vize dalších producentských aktivit

V případě, že by podpora udělená SFK nebyla dostačující, uvedl Růžička záměr navýšit vlastní
investici do filmu a rozpočet dorovnat. V roce 2017 se stal jeho společníkem ve společnosti Luminar film
jeho kamarád Jindřich Motýl, vlastník marketingové agentury Motýl media, poskytující servis firmám, jako
je například Pilsner Urquell, Baťa či Bosch. Jak uvedl Růžička, oba muži se rozhodli začít naplno
produkovat a vyvíjet vlastní projekty:

„My jsme se rozhodli asi před rokem a půl se tomu více věnovat, to znamená já jsem ukončil
právnickou činnost a kolega-společník, co má marketingovou agenturu, taky omezuje aktivity. Chceme jít
cestou – když to řeknu nadneseně – amerického producentského modelu, že bychom nechtěli dělat výkonnou
produkci, chceme si držet v ruce jenom fnance a práva. To je určitě zásada číslo jedna, že bychom nechtěli
ty věci vyvíjet z pozice výkonného producenta.“150

K serióznímu vstupu společnosti na trh však Růžičkovi s Motýlem stále chybí kredit v podobě
vyprodukované tvorby. Krajina ve stínu zatím představuje nejprestižnější záměr (jenž je zároveň nejblíž
realizaci), kterým by se mohla společnost Luminar prezentovat. Proto jsou v případě potřeby Růžička s
Motýlem ochotni do filmu ve zvýšené míře investovat.
Portfolio Luminaru sestává zatím z chystané seriálové tvorby pro ČT i TV Nova. Kromě celovečerní
Krajiny ve stínu chystá firma ještě animovaný remake Pyšné princezny. Takový model kombinování hrané
filmové a televizní tvorby je v současné době pro mnohé české produkční společnosti běžný (za představitele
této praxe lze označit např. společnost Vratislava Šlajera Bionaut, která produkuje různé formáty a typově se
pohybuje na rozmezí produktů A1, A2 a K1). Podle Růžičkova názoru pro nastartování firmy důležité uvést
v chod několik projektů současně:

„Ideální model, který vidíme pro cash-fow té společnosti je mít jeden projekt v literární přípravě,
jeden v developementu, jeden ve výrobě, jeden v distribuci. Pořád ten carrousel otáčet, to je ideální stav. Do
toho vstupujeme v bodu nula, musíme to nastartovat. Není jednoduché na ten trh vstoupit úplně zvenku; jsou
150
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tam krizové situace v tom, že je málo dobrých scenáristů, jsou rozebraní, tak s tím se musí bojovat. […] U
vstupu na trh je problém v tom, že peníze se začnou vracet třeba až za čtyři nebo za pět let a do té doby si to
člověk musí táhnout ze svého, takže to je určitým způsobem bariéra… my máme výhodu v tom, že máme
nějaké peníze z minulosti, ale také to není nekonečné.
[…] Nikde nic nenalháváme, je to společnost, která je na začátku. V reálných referencích máme
koproducentský vklad do jednoho dokumentu, hraného dramatu a je tam jedna dánská pohádka, kde jsme
koproducenti. A potom je to mix více věcí, nekomerčních i komerčních. To co je teď reálně na stole kromě
Krajiny ve stínu, tak vyvíjíme Pyšnou princeznu jako animovaný celovečerní flm, takovou celkem netradiční
originální metodou kombinace reálných kulis a skutečné a počítačové loutky. Pak pro CT Ostrava máme
šestnáctidílný seriál na motivy Antonína Jirotky, je to taková detektivní série z prostředí soukromé detektivní
kanceláře. Shodou okolností fnalizují některé další dohody ohledně seriálu pro Novu, tam to bude zase
seriál z právního prostředí. A pak máme ještě další dva nebo tři nápady, všechno je to zatím ve fázi
developmentu.“151

Bude firma Luminar schopná vstoupit na český produkční trh? A pokud ano, bude schopná se na něm
udržet? Mimo navázání klíčové sítě kontaktů záleží také na tom, jak budou Růžička s Motýlem schopni
spravovat tvář své společnosti a do jakých látek budou vkládat úsilí.
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6. Závěr

„Clověk si uvědomuje, že jsme do toho vstoupili tím nejtěžším, co šlo. […] A moje zkušenosti, které mám teď
po těch letech, to se nedá prostě nijak dohnat, než že si tím člověk sám projde. Teď už prostě vím, kolik stojí
půlhodina v Ceské televizi, kolik stojí hodina na Primě, co vám dají, jak vám dají, kdo to rozhoduje tam a
kdo tam. To jsou věci, co se musí postupně projít. Zase je dobře, že to potom nemůže dělat úplně každý, takže
tím pádem se to úplně nerozbije.“152
Martin Růžička

„Samozřejmě mu pořád chybí zkušenost z výroby velkého flmu – protože on mezitím udělal nějakýé
malé věci – ale ten velký flm má pořád před sebou. Ale průběžně se učí, jak věci fungují. Řekl bych, že
některé jeho představy se dost zkorigovaly, a to někdy i dost drasticky.“ 153
Ivan Arsenjev

Výše uvedené citáty ukazují, že stát se producentem nelze ani z pouhého rozhodnutí, ani pouhou investicí
privátních prostředků. Vývoj Krajiny ve stínu lze chápat jako Růžičkovu postupnou cestu za symbolickým
kapitálem. Prvotní Růžičkovou ambicí bylo vyrobit velký, historický film s částečně německým
financováním, režisérem i herci, jenž měl oslovit široké publikum doma i v zahraničí. Po několika letech
však pochopil, že Krajina ve stínu bude docela jiným filmem, co do své prezentace méně ambiciózním:
vyrobeným jen na základě lokálních zdrojů, bez kreativní i finanční účasti zahraničních aktérů. Současně mu
může být i prostředkem k tomu, aby v budoucnu jednou mohl podobný plán uskutečnit. Z tohoto důvodu se
už Růžička ani po převzetí projektu režisérem Slámou nepokoušel hledat podporu v zahraničí, neboť
porozuměl tomu, že aby s někým mohl začít jednat, bude se nejprve potřebovat mít čím prokázat.
Růžičku stále nelze označit za producenta v plném slova smyslu, neboť ho čekají další složité fáze
výroby a propagace filmu, se kterými nemá doposud zkušenost a jež hrají pro viditelnost a kontinuitu
produkční společnosti podstatnou roli. Dokud nedosáhne symbolického kapitálu v podobě úspěšně
vyprodukovaného filmu, nebude komunitou filmařů a producentů vnímán jako plnohodnotný kolega a v
rámci pole tak může být tak stále odmítán. Výsledný film by měl v rámci pole signalizovat jeho nabyté
schopnosti a zkušenosti.
Růžičkova současná snaha dofinancovat Krajinu ve stínu tak již nesvědčí jen o záměru realizovat
konkrétní dílo, ale rovněž o snaze otevřít si cestu pro příští nejisté podnikání. Tato změna postoje
koresponduje s Růžičkovou profesní přeměnou, od zacílení na jeden konkrétní projekt k širší paletě dalších.
„Financiér-podnikatel nemá jistotu, že flm vznikne, a jeho investice je vázána velmi dlouhou dobu bez
jasného termínu dokončení. Nechce investovat do nejistých projektů, zvláště platit práci producenta a režijní
náklady produkční frmy,“ uvádí o postoji financiérů Szczepanik a kol. 154 Růžička naopak pozici financiéra a
producenta sloučil a na rozdíl od klasického podnikatele investoval do velmi nejistého projektu, nikoliv aby
152

Rozhovor s Martinem Růžičkou, 5. 7. 2018.
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Rozhovor s Ivanem Arsenjevem, 7. 2. 2018.

154

P. Szczepanik a kol., c. d. (pozn. 9), s. 16.
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vydělal peníze, ale aby nejprve nastartoval vlastní producentskou dráhu.
Ekonomický kapitál usnadňoval Růžičkovi pozici začínajícího producenta, neboť provoz firmy
Luminar nebyl existenčně závislý na production fee a dosud operovala bez něj. Stejně tak mohl pracovat na
projektu volně bez časové závislosti na veřejné podpoře. To mu pomohlo vytvořit i pro zúčastněné tvůrce
bezpečné podmínky a zároveň si je tím zajistit po neobvykle dlouhou dobu vývoje. Tím, že Růžička neměl
dostatek zkušeností ani pevnou producentskou pozici, také nezasahoval do kreativního procesu příliš
direktivně a ponechával tvůrcům větší míru tvůrčí svobody. Ačkoliv spolupráce s producentským nováčkem
mohla být nepředvídatelná, po finanční a kreativní stránce Růžička dokázal nabídnout tvůrcům jistotu, jež v
českém prostředí nebývá samozřejmostí. Tím si je naklonil i k opakované spolupráci, výsledná podoba jejich
vztahů však závisí na dalším průběhu výroby a postprodukce a na úspěchu filmu.
Vývoj Krajiny ve stínu prokázal, že symbolický kapitál v rámci pole filmové produkce je významně
spjat se znalostí kontaktů uvnitř filmařské komunity. Známosti mimo jiné umožňují snazší přístup k získání
finančních prostředků nutných k výrobě filmu. Klíčovou roli mediátora sehrál v procesu vývoje scenárista
Arsenjev, jenž Růžičkovi zprostředkoval všechna zásadní partnerství, od firmy A-Company, po firmu Sirena,
dramaturga, oba režiséry filmu, příznivý postoj ČT a SFK. Právě důležité kontakty umožňovaly posouvat
vývoj projektu vpřed.
Scenárista i další tvůrci pomáhali Růžičkovi seznámit se se zákonitostmi filmového prostředí. V tomto
směru se mocenský vztah Růžičky s nimi od běžného vztahu producenta lišil, protože byl na jejich pozici v
poli bytostně závislý. Sjednáním většiny kontaktů měl tak navíc Arsenjev v otázce tvůrčího personálního
zajištění nad procesem větší kontrolu, než bývá obvyklé, stejně jako ke konci Sláma.
Vrátíme-li se zpět k prvnímu Růžičkovu citátu v tomto textu, 155 ukazuje se, že studium na FAMU hraje
nezanedbatelnou roli jako vstupní brána do struktury filmových profesionálů. Avšak ačkoliv měl Růžička
významné kontakty zprostředkované, dokázal aktéry zaujmout a vztahy s nimi udržet a kultivovat.
Růžičkovy prvotiny se ujal zkušený scenárista, renomovaná servisně-produkční firma, a nakonec Sláma jako
jeden z nejoceňovanějších českých režisérů. Tato skutečnost svědčí o jeho organizačních a vyjednávacích
schopnostech. Proces příprav Krajiny ve stínu byl navíc vleklý a náročný, ale po celou dobu Růžička
nepolevil v úsilí film dokončit.
Tato práce rozšiřuje existující výzkum především ve dvou ohledech. Zaprvé umožňuje sledovat
formující se identitu začínajícícho producenta, jež odráží specifické prostředí malého a post-socialistického
filmového průmyslu. Podle Szczepanikovy shrnující studie o českých producentech vykazuje jejich chápání
vlastní identity pět typických znaků: 1) pravého producenta určuje kvalitní development filmu 2) naopak
nikoliv business model založený pouze na tzv. production fee, 3) dále je charakterizuje nejistota týkající se
dichotomie mezi producentem a podnikatelem (ve smyslu časté neziskovosti filmového podnikání), 4)
prekarita vyplývající ze závislosti na veřejných subvencích a evropské kulturní politice a 5) vzrůstající
nutnost vstupovat do mezinárodních koprodukčních vztahů. 156
Růžička věnoval dostatek času na kvalitní vývoj látky, ačkoliv zjistil, že development trvá po mnohem
155
„Zvažoval jsem dokonce, že bych vystudoval nějakou školu na producentství, ale když jsem se bavil s lidma s
branže, tak mi řekli, že je to zbytečné, že je to spíš o selském rozumu a o zkušenostech, které člověk stejně získá
praxí, nikoliv studiem. A říkali mi, že nejlepší je do toho nějak vplout - to znamená s někým něco dělat.“ Viz s. 18.
156
Viz Petr Szczepanik, Post-socialist producer: The production culture of a small-nation media industry, c. d.
(pozn. 13).
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delší dobu, než původně předpokládal.157 Postupný proces ho přiměl ke změně představ o množství práce a
času potřebných ke vzniku filmu. 158 Business model společnosti Luminar zatím ještě nebyl plně uveden v
chod, ačkoliv plány Růžičky a Motýla se rozvíjejí a je otázka, zda jimi vyvíjené projekty budou po své
realizaci ziskové. Jejich představy zatím počítají s výdělky z komerčněji orientované produkce, které poté
budou moci investovat do méně diváckých, kulturně hodnotnějších děl. 159 Tyto plány zároveň prozrazují
jejich hledisko na nejistotu týkající se rozporu mezi podnikatelem a producentem: Růžička věří v ziskovost
firmy a tedy nezávislost jejího budoucího chodu jen na production fee. Jeho koncepce nicméně nevychází z
nabyté zkušenosti, ale ideálních představ, které dosud neověřila realita. Závislosti producenta na veřejných
prostředcích už Růžička porozuměl: i přes jeho soukromou investici do Krajiny ve stínu je její rozpočet
značně závislý na dostupných subvencích, což potvrzuje jeho aktuální naděje vkládané do rozhodnutí SFK o
zvýšení podpory projektu.160 Konečně nutnost vstupovat do mezinárodních vztahů byla pro Růžičku
rozhodující už od iniciace projektu a jako potřebná vyšla najevo také při reálném sestavování rozpočtu.
Ukázala se však být nezávislá na pouhém přání vstoupit do koprodukčního partnerství, neboť k vzájemné
spolupráci vyžadují zahraniční firmy producentský kredit.
V těchto ohledech práce potvrzuje mnohé teze o českém produkčním prostředí, jak jej charakterizoval
Petr Szczepanik. Z hlediska financování se ukázala omezenost dostupných zdrojů. Jejich pilíři jsou SFK a
ČT, bez kterých je vznik nekomerčního díla nemožný, avšak jejichž vklad nemůže rozpočet děl plně pokrýt.
Vzhledem k jazykové i kulturně-historické příbuznosti představuje přirozeného koprodukčního partnera
Slovensko. Projekty s nadprůměrným rozpočtem 161 jsou odkázané na koprodukce s dalšími evropskými
zeměmi, zajistit partnerství západních států však není vzhledem k nevalnému renomé současné české
kinematografie nijak snadné. Zapojení do sítě evropských hráčů také vyžaduje od producentů promyšlenou
aktivitu, zkušenost a dobrou orientaci v poli, stejně jako schopnost mít co nabídnout. Významným faktorem
k vybudování a udržení pozice v tomto poli je kultivování recipročních vztahů s koprodukčními partnery.
Zadruhé tato práce doplňuje výzkum o strukturaci pole české filmové produkce, tak jak je členěno ve
Studii vývoje, o případovou analýzu projektu, který představuje hraniční typ praxe. Krajina ve stínu není
typickým případem projektu typu A1, neboť do něj bylo zapojeno mnoho hráčů napříč produkčním
prostředím (Růžička – K2162/A2/A1, Soukup – A2, Sláma – A1, Sirena film mimo kategorie). Ukázalo se, že
vytvořit takové uskupení ad hoc není v místních podmínkách příliš složité, vzhledem k tomu, jak málo je
pole strukturované ve smyslu symbolického kapitálu; každý produktový typ se tak může diferencovat na
mnoho dílčích variant. Takové příklady ukazují odlišnost české praxe například od té britské, kterou popisuje
Bloore, v jejímž prostředí by se Růžička k zavedeným tvůrcům přiblížil obtížněji a jen skrze další
prostředníky (agenty či jiné zástupce). Symbolický kapitál není v českém prostředí natolik určující, aby se
157
Srov. komentář scenáristy Arsenjeva k Růžičkovým počátečním předstávám o vývoji filmu: „On [Růžička]
byl prostě na začátku přesvědčený o tom, že za rok bude scénář a krátce na to se bude točit. Měl dost naivní
představy, jak to půjde všechno strašně rychle.“ Viz s. 23.
158
Srov. komentář Martina Růžičky o uplynulé době vývoje: „To je myslím další věc, která nikomu nedojde na
první pohled, ani mně, že rok není vůbec žádná doba u velkého flmu. Takže dostat se… já si myslím pod 4, pod 5
roků je úplně nereálné.“ Viz tamtéž.
159

Viz komentář Martina Růžičky k vizi dalších producentských aktivit na s. 54.
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Viz rozhovor s Martinem Růžičkou, 5. 7. 2018.
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Tj. nad 25 mil Kč. Viz P. Szczepanik a kol., c. d. (pozn. 9), s. 33.

162
Dílčí zařazení Růžičky do sektoru K2 je zde uvedeno z toho důvodu, že do filmu vstupoval také jako
financiér, což je nejtypičtější praxe právě pro tento okruh produkce. Viz P. Szczepanik a kol., c. d. (pozn. 9), s. 46.
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zavedení tvůrci bránili spolupráci s nezkušeným producentem, pokud jim nabízí ne zcela běžnou a z jejich
pohledu hodnotnou pracovní příležitost. Tato skutečnost dokazuje, že české produkční prostředí je třeba
chápat a studovat jako svébytný, specificky diferencovaný systém a tato dílčí případová analýza dokládá jeho
zvláštnosti.
K analýze procesu napomohla autorovi práce odborná teoretická a metodologická literatura.
Teoretický aparát Pierra Bourdieua představoval vhodný nástroj pro sledování vstupu Růžičky do
hierarchicky strukturovaného pole a jeho pokusu o změny habitu. Také pomohl znázornit pozici ostatních a
pochopit jejich motivace, jež z těchto pozic plynou. Ukázalo se, že symbolický kapitál, jenž výrazně
diferencuje pole filmové produkce, neznačí jen umělecké uznání, ale pojí se také se specifickým kulturním
kapitálem, tedy s know-how potřebným k složitému vzniku filmového díla, a se sociálním kapitálem, tedy s
orientací v profesní komunitě.
Podobu konkrétního pole české filmové produkce pak popsal Petr Szczepanik a kolektiv ve Studii
vývoje českého kinematografckého díla. Tato práce umožnila chápat reálnou strukturaci pole na základě
empirického výzkumu a rozřadila pozice českých tvůrců dle symbolického a ekonomického kapitálu.
Identifikace Krajiny ve stínu jako produkčního typu A1 pak umožnila sledovat jeho dráhu ve vztahu k
odpovídajícím aktérům.
Dílo Petera Bloorea pomohlo chápat proces vývoje díla vzhledem ke vztahům mezi tvůrci,
vzájemnému sdílení tvůrčí vize a úrovni komunikace, která mezi nimi panuje. Jeho teoretický model
kreativního trojúhelníku se osvědčil jako platný, neboť zatímco důvěrně fungující kolaborace mezi Růžičkou
a Arsenjevem se rozvíjí i na dalších projektech, nesoudržný postoj režiséra Jiráského v rámci trojúhelníku
vedl k rozpadu spolupráce. K ilustraci složitosti koordinované participace aktérů na zajištění rozpočtu díla a
jeho posunu do fází příprav k natáčení a výroby pak vhodně posloužil druhý Blooreův koncept hodnotového
řetězce nezávislého filmu.
Nakonec vliv všech zúčastněných aktérů na podobu scénáře a neustále se vyvíjejí představy tvůrců o
díle upozornil Ian W. Macdonald a jeho pojmy screen idea a screen idea work group.
Výzkum byl v některých ohledech limitován nedokončeností projektu. Z práce vyplývají důležité
poznatky o chápání vlastních pozic zúčastněných aktérů a jejich snaze o pohyb v rámci profesního pole,
formulované závěry jsou však příliš omezeny povahou zkoumaného materiálu a nemohou být zobecněny na
české profesní prostředí jako celek. Proces výroby filmu, postprodukce, propagace, distribuce i jeho
festivalového, kritického a diváckého přijetí v budoucnu jistě přinese další posuny vztahů mezi tvůrci a
změnu jejich postojů k projektu. Práce tak ponechává mnoho otázek otevřených: získá projekt potřebné
finance k výrobě? Shodnou se členové kreativního trojúhelníku nad hotovým výsledkem a budou ochotni
spolu i nadále spolupracovat? Jakým způsobem přistoupí k propagaci filmu distributor? Zaručí profesionální
obsazení tvůrčích pozic úspěch v kinech a na festivalech? Jakým způsobem bude Růžička schopen s filmem
nakládat k vlastní prezentaci a formování své nové profesní identity a bude pokračovat v práci producenta v
případě neúspěchu filmu?
Pozorování projektu ve stádiu zrodu však mělo i svá pozitiva, neboť autor práce mohl sledovat
proměny vnějších podmínek – spoluurčujících podobu projektu – i postojů tvůrců v reálném čase. Tento
faktor umožnil sledovat zkoumaný proces v detailnější a hlubší rovině, pozorovat probíhající změny sdílené
tvůrčí vize v jejich postupných fázích a v komplexní síti determinací, a v tomto smyslu se více přiblížit
skutečné každodenní praxi a fundamentální nepředvídatelnosti vývoje. Při zpětné rekonstrukci procesu mají
aktéři tendence uplynulé jednání zjednodušovat a zhušťovat do série zlomových okamžiků, strukturovat je do
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teleologického řetězce a vztahovat k vlastním tvůrčím motivacím, tedy interpretovat minulost ze svých
současných pozic. Mikroanalýza produkčního procesu naopak umožňuje tento retrospektivní pohled vyvážit
„prospektivním“ hlediskem, které činí zadost všem slepým uličkám, konfliktním zájmům aktérů, vnějším
vlivům a mnohosti alternativ, jež jsou pro proces vývoje tak charakteristické.
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Řekni, kde ty obce jsou (David Vondráček, ČR, 2011)
Sentiment (Tomáš Hejtmánek, ČR, 2003)
Smradi (Zdeněk Tyc, ČR, 2002)
Štěstí (Bohdan Sláma, ČR, 2005)
Učitelka (Jan Hřebejk, ČR / Slovensko, 2016)
Uloupená hranice (Jiří Weiss, ČSR, 1947)
V horách duní (Václav Kubásek, ČSR, 1946)
V tichu (Zdeněk Jiráský, Slovensko / ČR, 2014)
Vejška (Tomáš Vorel, ČR, 2014)
Ves v pohraničí (Jiří Krejčík, ČSR, 1947)
Venkovský učitel (Bohdan Sláma, 2008)
Vojtěch, řečený sirotek (Zdeněk Tyc, ČR, 1990)
Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, ČR, 1967)
Zabíjení po česku (David Vondráček, ČR, 2010)
Zahradnictví: Rodinný přítel (Jan Hřebejk, ČR / Slovensko, Polsko, 2017)
Záhada hlavolamu (Petr Kotek, ČR, 1995)
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