
Festival ve vašem mobilu! Stáhněte  
si aplikaci s festivalovým programem,  
mapou a novinkami, která vám navíc  
umožní pohodlnou rezervaci vstupenek.

Festivalový deník vydává a tiskne  
Anifilm jako příležitostnou tiskovinu  
k festivalu Anifilm 2020.
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Kdy jste se o filmový zvuk začal zajímat 
soustavněji?

O zvuk jsem se začal zajímat už jako student 
gymnázia, resp. jedenáctileté střední školy. 
Tehdy existovaly drátové magnetofony, 
takže jsem s tím amatérsky experimento-
val. Můj bratranec byl kameraman, a i já 
jsem k technice tíhnul a uvědomil jsem si, 
že mě více bavilo pracovat se zvukem než 
s obrazem. Posléze jsem měl to štěstí, že 
se mi podařilo dostat na Elektrotechnickou 
fakultu na ČVUT, kde jsem studoval rozhla-
sovou, filmovou a televizní techniku. A ještě 
větší štěstí jsem měl díky tomu, že jsem jako 
jeden z jedenácti absolventů bez problémů 
získal umístěnku na Barrandov, jelikož nikdo 
jiný o to neměl zájem. 

Co vás na práci zvukového mistra baví 
nejvíce? Co je na této práci naopak 
nejnáročnější?

Snažím se při práci myslet hlavně na diváky 
a věřím v jejich vnímání a podvědomí. Díky 
tomu jde se zvukem udělat spoustu zají-
mavých věcí. Např. když v Laterně magice 
máte scénu, kde hoří cirkus, tak ve sku-
tečnosti samozřejmě nehoří, ale někteří 
starší diváci opouštějí své sedačky, a to je 
jedna z věcí, která mě na této práci hodně 
baví. Nejnáročnější na této práci je hlavně 
čas, který jí musíte věnovat. Někdy pro mě 
neexistují víkendy nebo svátky. Zkrátka, 
když je ve studiu práce, tak se musí udělat. 
Ale jelikož mě ta práce baví, tak se to dá 
zvládnout. 

Jaké kvality by dobrému zvukaři  
neměly chybět?

Řekl bych, že je toho dost. Za mých dob  
se jednak vyžadovalo, aby člověk měl vy-
sokoškolské vzdělání v oboru. Tehdy musel 
mladý zvukař také udělat minimálně tři ce-
lovečerní filmy pod vedením nějakého zku-
šeného mistra zvuku, a teprve poté se jím 
mohl sám stát. Dnes už to není potřeba, ale 
naštěstí existuje Katedra zvukové tvorby 
na FAMU, kde se člověk mnohému naučí. 
Jinak mimo technické zdatnosti je potřeba, 
aby měl zvukař umělecký cit, fantazii, smysl 
pro rytmus a pro vnímání sluchu. Tedy aby 
chápal, jak funguje vztah mezi ušima a moz-
kem. Také by měl mít hudební sluch a cit 
pro proporce, a neměl by mu chybět vše-
obecný a kulturní rozhled, aby byl schop-
ným partnerem pro ostatní členy štábu. 

Rozhovor.. Ivo Špalj

TicketingPraktické info
Akreditační centrum — Zámek

Úterý – Sobota od 8:30 do 20:00
Neděle od 8:30 do 15:00

Ceník akreditací

1 den 300 Kč / 12€
1 den zvýhodněná* 200 Kč / 8€
3 dny 700 Kč / 28€
3 dny zvýhodněná* 450 Kč / 18€
Full-time 1000 Kč / 40€
Full-time zvýhodněná* 600 Kč / 24€
KID** na 1 den 150 Kč / 6€
KID** na 3 dny 350 Kč / 14€
KID** full-time 500 Kč / 20€
Basic 50 Kč / 2€

* Sleva platí pro studenty, důchodce a drži-
tele karty ZTP na základě předložení plat-
ného průkazu (index, ISIC karta apod.).

** Dětské akreditace jsou určeny pro děti 
do 12 let, neumožňují vstup na filmy pro 
dospělé. Filmy vhodné pro děti, na které 
lze použít tuto akreditaci, jsou v programu 
označeny.

K zakoupené akreditaci je potřeba  
vyzvednout si vstupenky, pro účely  
programu zdarma je zavedena  
akreditace Visitor Basic.

Zámek
Úterý – Sobota od 8:30 do 21:30
Neděle od 8:30 do 17:00

Cinema City
OC Forum, Soukenné nám. 669/2a
Úterý – Sobota od 9:30 do 20:00
Neděle od 8:30 do 16:00

Infopoint
Nám. Dr. E Beneše
Úterý – Sobota od 10:00 do 20:00
Neděle od 10:00 do 16:00

Fany a pes
11.00 — Lidové sady

Neobyčejný rodinný film, který baví a vzdě-
lává zároveň. Snímek s kultivovanou vý-
tvarnou stránkou funguje jako dobrodružný 
příběh s odvážnou holčičí hrdinkou v hlavní 
úloze, který se odehrává na pozadí reálných 
historických událostí roku 1989.

Teta Hilda
13.00 — Lidové sady

Barvitou podívanou pro celou rodinu za-
ručuje francouzský celovečerní film Teta 
Hilda. Titulní hrdinka – svérázná osobnost 
a vášnivá pěstitelka rostlin – se zaplete do 
napínavého dobrodružství, ve kterém jde 
o záchranu celé planety! Film, zacílený na 
věkovou skupinu 8+, je navíc obohacený 
o ekologické poselství.

Syn bílé kobyly
19.00 — TUL — Aula G

Dechberoucí celovečerní snímek z dílny 
legendárního maďarského režiséra Marcella 
Jankovicse se dočkal téměř třicet let po 
svém uvedení zrestaurování. Přijďte se 
podívat v plných barvách na to, jak režisér 
v tomto mytologickém příběhu naprosto 
nešetří divákovy smysly a sází naopak na 
svůj neuvěřitelně rozmáchlý styl živoucí ani-
mace hýřící četnými metamorfózami.

2. FESTIVALOVÝ DENÍK      STŘEDA — 7. 10. 2020

Letošní Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu dostal od 
Anifilmu český mistr zvuku Ivo Špalj, blízký spolupracovník Jana 
Švankmajera a mnohonásobný nominant a trojnásobný držitel 
Českého lva za nejlepší zvuk. Jako zvukový režisér se za svou téměř 
šedesátiletou kariéru podílel na více než dvou stech krátkých a deseti 
celovečerních animovaných filmech a na desítkách animovaných 
seriálů. Jeden z jeho programů – Napříč českou animací – můžete 
vidět dnes od 17.30 v kině Varšava.



Odpovědnost dodržujte nařízení a pokyny pořadatele
Responsibility follow guidelines and instructions

Ohleduplnost pečlivě zvažte svůj zdravotní stav  
a respektujte ostatní návštěvníky
Consideration be aware of your health condition 
and pay attention to other visitors

Hygiena dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci 
Hygiene practise good personal hygiene, use hand sanitiser 

Roušky do uzavřených prostor vstupujte  
výhradně se zakrytým nosem a ústy*
Facemasks cover your mouth and nose when inside*

Rozestupy pokud je to možné, dodržujte bezpečné  
rozestupy a netvořte hloučky 
Social Distancing keep a sufficient distance,  
avoid gatherings

*Jednorázové ochranné pomůcky odhazujte do speciálně  vyhrazených košů

*Throw your disposable face masks into designated bins

HYGIENA A BEZPEČNOST 
NA ANIFILMU

HYGIENE AND SAFETY 
AND ANIFILM

Odpovědnost dodržujte nařízení a pokyny pořadatele
Responsibility follow guidelines and instructions

Ohleduplnost pečlivě zvažte svůj zdravotní stav  
a respektujte ostatní návštěvníky
Consideration be aware of your health condition 
and pay attention to other visitors

Hygiena dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci 
Hygiene practise good personal hygiene, use hand sanitiser 

Roušky do uzavřených prostor vstupujte  
výhradně se zakrytým nosem a ústy*
Facemasks cover your mouth and nose when inside*

Rozestupy pokud je to možné, dodržujte bezpečné  
rozestupy a netvořte hloučky 
Social Distancing keep a sufficient distance,  
avoid gatherings

*Jednorázové ochranné pomůcky odhazujte do speciálně  vyhrazených košů

*Throw your disposable face masks into designated bins

HYGIENA A BEZPEČNOST 
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AND ANIFILM

Hygiena — Dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci

Roušky — Do uzavřených prostor vstupujte výhradně se zakrytým 
           nosem a ústy*

Rozestupy — Pokud je to možné, dodržujte bezpečné rozestupy 
        a netvořte hloučky

Odpovědnost — Dodržujte nařízení a pokyny pořadatele

Ohleduplnost — Pečlivě zvažte svůj zdravotní stav a respektujte 
     ostatní návštěvníky * Je
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Jak jste se dostal k animovanému 
filmu?

Díval jsem se na krátké animované po-
hádky kvůli svým dětem a moc se mi u nich 
tehdy nelíbilo, že z hlediska zvuku šlo vždy 
o takovou mozaiku. Když si vezmete třeba 
filmy o Krtkovi, jednotlivé zvuky byly pěkné, 
ale celkově neutvářely jednotný rukopis. 
Zjistil jsem si, jak to tedy při výrobě večer-
níčků bylo, a přišel jsem na to, že zvukovou 
složku vůbec neřídil mistr zvuku, ale že ji 
dávaly dohromady střihačky, které měly ve 
střižně šuplíky s kotoučky s jednotlivými 
zvuky. Každý kotouček tedy podle potřeby 
do filmu zastřihly, po smíchání ho opět vyn-
daly a vrátily do šuplíku. Řekl jsem jim svůj 
názor, že pro každý nový díl večerníčku by 
se měl znovu natočit i nový zvuk. Sice se na 
mě zpočátku divně dívaly, ale nechaly mě 
to tak udělat, a poté zjistily, že to funguje. 
Myslím, že první seriál, který jsem takto 
zvučil, byl Kluk z plakátu. Posléze si mě 
začali najímat i režiséři dalších animovaných 
seriálů.

Jak moc se liší práce se zvukem 
v animaci a u jiných audiovizuálních 
forem?

V zásadě se zas tak radikálně neliší, ale 
u animované tvorby je práce se zvukem 
většinou intenzivnější. Udělat minutu 
zvuku u hraného celovečerního filmu není 
moc obtížné – dá se tam jedna atmosféra 
a jeden dialog a je hotovo. U dlouhé sto-
páže obecně narazíte na zajetější postupy. 
U krátké animované tvorby musíte více 
improvizovat, jelikož se musíte vyhnout 
přílišné popisnosti. Uvedu příklad nejčas-
tější chyby. Ve filmu vidíte panáčka, jak 
narazí do stromu. Hned se kolem něj objeví 
hvězdičky, ozve se ruchová rána, hudební 
skladatel tam přidá ránu do činel, panáček 
vykřikne “To jsem se bouchnul“ a ještě se 
tam objeví vysvětlující komentář. Toto ani-
movaná tvorba nesnáší.

Jakými všemi způsoby tedy zvuk 
dokáže animaci obohatit a naopak,  
jaký vliv může animace mít na rozvoj 
sound designu?
 
Zvuk v animaci je hlavně proto, aby vyjá-
dřil to, co nesvede hudba nebo samotná 
animace. Může například napovědět, co se 
na obraze teprve objeví, nebo poukázat na 
nějaký paralelní děj. A co se týče opačného 
vlivu, animace dokáže obohatit zvuk tím, že 
se při práci se zvukem musejí neustále vy-
mýšlet nové metody, jak té animaci vyhovět. 
Krásné je na tom to, že každý animovaný 
film je trochu ojedinělý a vy se mu musíte 
přizpůsobit.

Koho považujete za skutečného mistra 
zvukařského oboru v kinematografii? 
Inspirují vás i někteří současní zvukaři?

Za starších kolegů považuji za mistra 
Františka Fabiána, který nazvučil např. 
Markétu Lazarovou. Nebo Františka 
Šindeláře, který pracoval se zařízením 
Tobis-Klang film. To jsou skuteční mistři, 
kteří kromě mikrofonu na tyči neměli nic 
k dispozici, a přesto dokázali udělat filmy, 
které obstojí i dnes, a hlavně je jim stále 
rozumět. Ze současných filmů mě pak na-
dchlo Nabarvené ptáče, k němuž dělal zvuk 
Pavel Rejholec. Myslím, že mu pomohlo, že 
mohl pracovat s formátem Dolby Atmos, 
což mu trochu závidím. Já už si práci 
s tímto formátem asi nezkusím. 

Myslíte, že právě Dolby Atmos je jednou 
z technologií, která je mezi současnými 
zvukaři oblíbená? Existují dnes v rámci 
zvukařských postupů nějaké další 
trendy? Jak rychle se vyvíjejí? 

S Dolby Atmos by zvukaři v současné době 
asi chtěli pracovat, ale třeba v České re-
publice zatím není moc kde. Hlavní výho-
dou jeho použití je ta, že ať sedíte kdekoliv 
v kinosále, tak máte ze zvuku stejný pocit. 
Jinak se dnes nejčastěji používá stereo zvuk 
a digitální formáty Dolby Digital 5.1, pro 
televizi je to pak 5.0. Ještě existuje kvalitní 
formát Dolby Digital Surround Ex, což je 
zvuk přímo na filmové kopii. Hojně se také 
využívá formát Dolby Surround 7.1, kde se 
pracuje se sedmi diskrétními kanály okolo 
diváka. Což je formát, který mám osobně 
hodně rád, dá se s ním dobře pohrát a vyu-
žívá se i u 3D obrazu. V současnosti se po-
dobné technologie vyvíjejí extrémně rychle 
a trochu se obávám toho, kam to dospěje. 
Já jsem např. předigitalizoval všechny filmy 
Jana Švankmajera zhruba před deseti lety 
a kdo ví, co s nimi bude dál, až bude po-
třeba za pár let udělat znovu kopii – zda to 
vůbec půjde.

Jak rychle se zvukařské techniky 
proměňovaly před nástupem 
digitalizace?

Když jsem začínal pracovat se zvukem 
v roce 1963, tak jsem u jednoho filmu 
míchal zvuk do optického záznamu. Jinak 
jsem míchal zvuk na magnetický perforo-
vaný pás, nejprve monofonní, v pozdější 
době na něj šlo nahrát až šest stop, čtyři 
stopy byly základem např. pro zvuk ve for-
mátu Cinemascope. Ten se nějakou dobu 
používal, a v půlce 60. let se objevila firma 
Dolby, která jednak u magnetického zá-
znamu vymyslela zařízení na omezení šumu 
a jednak víceméně sjednotila všechna kina, 
čímž pozvedla úroveň zvuku při projekcích. 
Také přišla s vlastními stereofonními for-
máty, nejprve s Dolby Stereo A, poté v roce 
1986 s Dolby SR a v půli 90. let s digitálním 
formátem Dolby Digital.

Existují nějaké technologie nebo 
postupy, u nichž vás mrzí, že se již dnes 
tolik nevyužívají? 

Docela mi vadí, že jsme se v ČR zbavili 
optického záznamu. V okolních zemích 
to většinou probíhá tak, že když natočíte 
film, který financujete za pomoci státních 
fondů, tak je vaší povinností udělat jednu 
filmovou kopii, která se uloží do archivu. 
Pokud se to zavede u nás, tak jsem zvědav, 
kde si filmaři ten optický záznam budou 
pořizovat. Také mě mrzí, že zatímco dříve 
nebyl vůbec žádný problém při výrobě filmu 
použít postsynchron, pokud se kontaktní 
zvuk nepovedlo dobře natočit, tak dnes se 
musí zvuk co nejvíce točit v kontaktu, a to 
za cenu kvality a srozumitelnosti. Často mi 
také připadá, že současný zvuk je hodně 
placatý, což znamená, že nerozeznám, který 
zvuk je dál, a který je blíž. Což je dané tím, 
že dříve se zvuk točil a míchal ve studiu, 
tzv. na plátno. V dnešní době se všechno 
zpracovává na malých monitorech, což 
nezkušeného zvukaře k reflexi podobných 
dimenzí moc neinspiruje. Ona placatost je 
také náročnější pro divácké vnímání. 

...

Na čem pracujete nyní?

V současnosti mám rozpracované tři večer-
níčkové seriály, první je Kdopak by se čertů 
bál, dále pracuji na nové řadě Žížaláků 
a Chaloupky na vršku.

Celý rozhovor najdete na www.anifilm.cz

Na chodbách tzv. červeného křídla libe-
reckého zámku narazíte během Anifilmu 
2020 na prezentaci plakátů dvou odlišných, 
a přesto v něčem podobných akcí. Nazývají 
se Prasení a Sós, vznikly poměrně nedávno 
a jejich cílem je sdružovat a navzájem inspi-
rovat animátory i přidružené umělce. Orga-
nizaci těchto neformálních (a chvílemi i pra-
videlných) setkání přitom zajišťují samotní 
čeští tvůrci. Spontánní aktivitou mimo jiné 
dokazují, jak je místní scéna živá a jak zesíli-
lo její komunitní vědomí.

Fragmenty – umělecká 
instalace na Zámku

Prasení a Sós na  
chodbách Zámku

Fragmenty jsou umělecká instalace na po-
mezí fyzična a virtuálna, kterou vytvořil Ivo 
Louda. Pomocí tabletu s rozšířenou reali-
tou stavíte z virtuálních bloků struktury, ve 
kterých se pak můžete ztratit. Kombinaci 
digitálního a hmatatelného zážitku vám při-
náší studenti Fakulty umění a architektury 
z Technické univerzity v Liberci v rámci je-
jich výzkumu budoucnosti rozšířené reality 
ve výtvarném umění a výstavnictví. Přijďte 
s námi tvořit budoucnost!

Včera byly vyhlášeny vítězové národní 
soutěže Český obzor. Ve dvou kategoriích 
zvítězil mnoha cenami ověnčený film Da-
rii Kashcheevy Dcera. Kromě studentské 
kategorie ho členové RAFu zvolili hlasová-
ním napříč všemi kategoriemi i Nejlepším 
českým animovaným dílem. I další tvůrci 
si ale odnesli ceny: Kryštof Pacourek za 
zakázkové dílo (spot Dezinformace v on-
line prostředí), Eliška a Lee Oz za videoklip 
Talya La Lia: Shredder, Kateřina Karhánková 
a Alexandra Májová za seriál Mlsné medvě-
dí příběhy (epizoda Na lanýže!) a v katego-
rii krátkých a celovečerních filmů zvítězila 
Pračka Alexandry Májové.

Český obzor  
ovládla Dcera


