
Filmov st ih

Synthesa natočen ch prvkri - Methoda st ihu _ Pohyb obrazua v obrazu
- Spojování a oddělovánt záb& t a scén

Z negativního filmrr se zhotoví kopie (t. z'v. pracovní kopie), která p ijde rra
st ihačriv stril. Nebudeme p edpokládat, že st ihač pracuje u'rr.g"tirr.-. Negativ
1c 1u{ co nejpozorněji chránit, aby se nepoškodil. proro ,. 'st í á v kopii",'st i-žen film se po dokončení st ihu 

-,'stáhne*, 
to jest podle hotové pracovní kopie

se p esně st ihne negadv zvuku i obrazu a ten palt s|ouži za podklad hoto-
vému filmu.

. Nezapomněli jsme na too že st ihač začiná práci od začátku. U něho pokračuje
sice p etvá ecí proces, vzhledem k celkovérriu plánu prá"r, 

^l" 
st ihač dostává

na s:ril surov materiál. a .celá tiha odpo,rědnosti za fiim siočívá nyní na něm.
Vše to, co filma 

.činil až dosud, podob"lo se destrukci. nyr" ," analysa v celkui v částech. Podobalo se to práci chemika, kter rozkládá .Io.rče.riny", ol;..rr';.jednotky, které nikdo dorud neznal - prvky. ž técbto;;''k,1' kt.rj u*ěl. opÉt
slrrčuje, vznikajl nové hodnoty.

l?ilrna roz|ožil skutečnost na prvky. Jsou' uchová ny v zábérech, které leži pted
:' 'l'l*-; 

Každj' záběr má již *uou'rrt"rrrrí hodnotu, svou strukturu, wé určitéosoDltc vlastnostl. ! I

Má svrij obsah v warn a námětov .

Má svou délku.
Nejprve si všimneme , že každ záběr Lze zkrá t' Je proto nutno nalézt jebo

čistou nebo prostou délku. Čistou délkou záběru ro"rr-í-. onu délku, které lze -theoreticky - v hotovém snímlru použit. To znamená, že čix zábér je .zbavenp edevším zaěátku a&once, kter!, i,vá technicky;.J;ď; . 

-Aparát 
se rozbihá,takže něko]ik prvních abrázk je pomalu 

'rtočárro 
a jinak ,rr.hodrro..rro. Takéobsah záběru neb vá na počátku áefinitivní. Jd.Ji;r';:-o t.r..,.1. t eba od-rt ihnout ze záběru část, v níž se herec ,roJ,ehrávaln 'p"ar" 

|orr"lry filmového
rrámětu je t eba odst ihnouti vše, co li němu 

"epat 
í. pl.J.i"rrr jsme mluviiio tom' že kameraman natáčel dlouhou dobu hru áítět., J 

'.iolr."í,r1i^^retopohybu' Úmyslem kameramanov m bylo zachytit j.r, t"rrto zajimav pohyb,kter wo í nyní čistou délku zábiru.

Absolutní a relativní hodnota zábtru

Očistili jsme tecly záběr od všehoo co k němu nepat í. získali jsme absolutní
(na;rrostou) hodnotu záběru. Y znam zábéru však nespďívá jen 

" "E-."*l'',
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irílrrž ve vztahu zábéruk^ostatním. V celém snímku pracujeme s rclativní, vztr'}'*

rr,rrr lrodnotcru záběrtt.

l(clativní hodnota zábéru vzn1kl vztahem všech složek, či vlasmostÍ z"áběru

l všcm ďožkám záběri ostatních, s nimiž dohromady tvo í film'

strir,rt klade tedy k Ji' our"t'y zábéri, l warn vzhlcd záběr a jcjich délky'

Obsah záběru woii:.
l ' fizníÁ" pedmětri v záběru zachycen ch'

z' v"likost p .d-ě' na obraze zachycen ch'

.}. ťrčeln pohyb p edmět na obraze,

+' .y.r,r*i p"t'yt" pi_.a'ourí a) vlastní (p irozená), b) natáčením vytvcr crrá'

V tvarn oihl*d zábéru,lépe obrazu, tvo í:

l. rratočeir p edmět sám,

2. jeho osvětlení,

'1. postoj aparltu k p edmětu

l)élkou zábéru r.",i*i se čistá délka filmového pásu, ji!' |ze vyj{tli'it číslenr'

ilJr'" nébo prostou délku určil sám obsah, kter se po jistou r1obu vyvíjel,

rt.lrt, také kameramanova svobodná volba'

R zná v chodiska st ihu

Vczmeme nejprostší p íklad montáže (viz obrazovou p ílohu):

Zíllčr Y patli mezi zábér X a Z'
7,lttrčr X: hra1ící si skupina dětí na trávníku'

i,lr,u. v' jedío ďtě z celé skupiny si hraje se_stavebnicí'.,
,l,l|l[r Zz áva mladí lidé se dívají směrem dolri a usmívají se.

Porovnávání obsah

.irrrysl těchto tií záběrtt bude, že dva mladí lidé (milcnci, ktc í 'tc rtrzlrrrtlli' le

i,rl,,ií r.odinu) spat í * ik"pi"ě'hraiících'si dětí jedno, ktcr{' ie r'r1rotttlí sttltl 1ltttttr'

i. |,' 1',i'cclobr^ir^ jejich rodičovské touhy'
r rl,r:rlr prvníto ias;.'u srovnáváme , ots"h"* druhého záběru cclkově i v 1ro'

,|t,,| 'rtrtstt:ch. zaae, i ruazuje celkovou situaci, to jest, kde si děti lrrljí, rrlrlzttjc

l|,ll,rrltl, rtl jest, ž. 
'ih;;í'".dortoě 

aukazuje dál9' 1čím si.hrajÍ' V porlrolrnrlsti

ttlr,rrrric té ono "'tité 
jítě, které si hraj' se stavebnicí' Staví vcďe scbc a nlr scl'e

klrthy stlvebnice.
/jl,.1r Y musí b t obsahově pokračováním záběru X: v poclobnéllr rrsvltlerrÍ'

t 1,rlrť.rlr byl natočen záběr X, s charakteristickou, byť neostrou kotrtttrtltl nl 1l '

Lrr*.rtélltr stromu ' ;"-;;Ji tana" attt pátou kostku na čtvrtorr' prottr'\ cclkov

*álrĚr litlrrčil, kclyž ír'Jp"'i.'iro čturtou kostku a uchopilo pátou, lclící rrl trávě'
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Álrychortr nczapomněli, z čeho isme,y1šl.i: z.twahy o st ihu záběrupodle po-lrylrrr v rlllrnze. p iš.dš. l změně 
""_iEr'r.e ,raii,,-.irrlril;-. se p ed problé-

;i:i:l'i* 
polryb (změna) prisobí a co s "''- 't''"íi" "i'.i"* dosáhli .,rčitého

' St ih poďe rychlosti pohybu

Nyní nám prijde o zkoumání rychlosti pohybu v obrazu. P edevším se tedyděti musí pohybovat stejně rychle í 
"ileru^x,' 

j^i, ,-;;;ě;Y' Museli bychommÍt zvlášní d vod 
\. r*1 

"uy.r'"* .l,těli pohyb dětí z p edc házejíciho záběruzrychlit nebo zpoma\it v záběrí d"lš];.
Pohyb dítěte, které 

'*"di 
kostky, je ovšem dost rychl)i. Také změna v dětskétvá i bude značně rychlá. Úsměv'Á^ ,"ari milencri 'b;; 

";. voln , nebudeJiv bec ztrnul '' čímž 
.myďím neměnn j. i, záběr' aorrrrr.-.*-il.rr.. až ve chvíli,když se již usmívají. ÉudouJi 

""'irli*r až když J;;;ru;'dětské tvá e, bude

il} x'#:.1f::|ť?#i.ž' " .-!ji-;,o ,..,e,,É ,l.p*".a"y dojem, že se již

Buclou-li nast iženi.hned za pád stavebnice, bude hlavní dojem z nich rcn, žeto clítč je již delší dobu. zajímal", i.-;. 
"E;'r ;*#i".;r'i] o, možné ukázatv záběruZ, že se 

'nil.".i.'";Lr;i 'Jr.Ť'k;; ffiililďyi! r. r-ějí jen tomu,co dítě provedlo, *h'.j.'! u. pá 
'uoi.J stav.bni. ,'r^rrtiito.-Divák se bude do-nrnívat, že milenci piišíi t ar*ri 
"nr'"i"u. a že je zaujal až sámjeho čin. Změnav tr'á i milencri _ 

:-i.h.* musí pohyb.- ť.";;;; J'pohyb.- na tvá iclčcka' Rekl jsem iiž, že bude p''."J í"r"!;v, 
"il;;-li;du.."u., pohybu. Kdybyclítě měnilo v raz zvo\na., 

'p,:'.ur-., "li'"n'l.r" ,,, tr'á i--i.I'. ,.r.rrrl rychleji.Tím naznačíme, že " atEt" já;;i;í'proces než u aorpety.r,: u dítěte je p e-vážně subjektivní, neuvě ay j, 
' 

j"'ieri."l 
Y"ěq9-ě ;íiilr.r'""E;sr. Něco jiné-ho by bylo, kdyby s..dorpěIí.tvái,;n o""a'"ui'e jrk" ;irě.-ile"iíii 

"rr*z 
tvá e stejně1romalu (nebo rychle; a. aělati by po ,'e- gri,."r,r, .poj.rro' JJ u-i.h.rr,. Pak bybylo vidět, že si milenci nejsou 'gi.-i, llr. na ně dítě prisobí, nebo že si to uvě-tlonrují jen vclmi povrchně. Vidí"';-r_.dy,';.r. *rr.y obsahov v ,znammá rychlosttlvou za sebou následu.,icích pohybri. ri;í"r r. j.rtu zmíniío prip"au 4b: pohyb1l edmětu m žeme ,^'obrn i, zrí.ili, ".l. zno2lit,Tyto p ípad y nastávajÍ ziíd-lra. Bylo by zbyrcčné je.zde 

';;'ádě;.^i;; speciální 
" 

!r".'ár íi-;ich v praksi po_vširltrc sám' Mrižerne-jen p ipom.;;";,;" _ podobně jako Eisenstein - by-t'lrrlrrr nrohli rísměv mí.rr..i **čir;"*.r."e, 
"sy"l'.*'j".rri zvláštního, dri_

llll:ifl,ťhlého 
pohybu na plátně, 

"lrr.'t""írrrí;i._ir,o -nl'r"r."y,' pohybem

tl,1)

3rlrilrě'}.nost dějri

V rltlEt.tvc:i o st ihu podle pohybu musíme uvést ještě několik p íkladri: vrh.rč

asEtÍ tl té1rcrn; první iáběr. Drpnd oštěpu; druh zábér. Pravděpodobně točírrl

Ée*,|* ríl'ťr 
"ulášt. 

Bude tedy prvním požadavkem, aby rychlost oštěpu p i clo-

prlil irrl1,t'v{rlnla rychlosti oštěpu p i vymrštění-

Je rrlr všll< otázka, jak nast ihnout záběry? Vrhač vymrští oštěp l hledí za

l*t '!'e1.ll'vc poté se záběr skončí a objeví se druh , v němž oštěp dopaclrt 1r,ti;
gĚane trť,.r u z.r'ri, slabě se p i tom chvěje. Tento st ih má tu nev hodu,'lc clrrrh

táběr i,l í'lc p íliš rychle dopad oštěpu, takže divák si neuvědomí, že dopatlí. Lé;rc

|É lle,!r'tt ,,',i'}. vyhodit oštěp (tentozábér.je delší, protože zachycuje jistč vrlrnče

ii* pri r.,'z.llčlru) a nasadit hned další záběr, ,skazující místo, na které oštěp clo_

parlite, |'rr ,':lrvíli se na něm oštěp objeví. Čas od vyhození oštěpu do jeho clopnclur

i drrr!'é,,, záběru je dobou, v níž oštěp letěl vzducherrr. Tuto clobu nrusínrc v'},cly

*áehrrvat, alc nerrtrrsíme ji zachovat v její skutečné dé|ce. Zachovánrc ji i tllr, .c

sháilre zdlrěr první vyznit - vrhač se ďouho divá za sv m oštčpcnr a v rlru-

5é* .ál,ěr,' trčí' již oštěp v zemi a slabě se chvěje. Vzpome te oft 'Ivarra Hroz_

áÉhu., V icv se zajatci pied Kazan!. Kursk dá p ipoutat nep átelské z.ajatcc kc

*ě!g'', . 
',,,,tí 

ir, iby pli-uti obležené ke kapitulaci. Kaza ští však zabíjcjÍ. své

Ťlgtrrí li.li st clbou z luk s hradeb. Záběrz pohled na hradby Kazanč z rlállry'

Éálpvrrí,,i sc vztyčují, napinají luky a st ílí. Další záběrz p ipoutaní z,ajatci z"blízlrl.

Hur,t int. sc obraz objevi, dopadají do těl zajatcri šípy, jeden z'a clrulr nt. Jc slyšet

áam.,ré ťrtlcry st el do těl nebo do k lri. Ve skutečnosti by byly šípy ji ' tlrívno

áágrt'' al, ,r'árženi (retardace) letu vyvolává dramatické napjetí. Divák je vzrušctr

Ťida, iob lrojovníci st ílí a je znovu prudce vzrušen, když vidí clopldnt st'cly tlo

ttl +áiar, ii'

lirr,l rríslcc{uje jin v jevz car vyt ká Kurskému, |.e ner,rchl'lcl sc znjntci |i'l

gbr lirlr5k sc na Cara obo í. Car a bojar srcjí těsnč vcdlc scbc' l}ť'lrc,llr ''ilx)rtl vy_

&tlte rrllrlc l(ursk štít p ed carovo tělo a hned nato sc clo štítrr z.tbotlttc šÍ1r,

gtě.tlil rJl.()Vi. Ve skutečnosti učiní Kursk pohyb p íliš pozdč. Bojrr toti'ž rrruscl

tillÉr tt íl,.;íeílro nep ítele již d!íve (nemohl p ece viclět šíp v lctu). Šíp by rrr.líž l'yl

iirlq"l ,l,,l,,ttlrrout později. Ale zrychlená akce zvyšuje dojem z tohoto čirrrr, ktcr'

it!,,lt,,*í ,'l)()l.L:ara a Kurského. Zkracování nebo pi'odlužování rrrczitlrll'í si vširrr'

iit-tttr- ,t:: 1l i .st ihu podle délky.

yi1,,,t111fi1. si' že jsme zaiadt|í záběr s pohledem rta místo, ltattr ,'št,Y1'' ,l,l1r'lttlrrc,

}ll,r lr,ilr ;, ,lrvíli prlzdné a tcprve poté oštěp p iléd. Divák ví, ž',' v tlrllltl, lrrly

*ršt.1, rr,,vitlť.l. byi tento vc vz.duclru. V p"íklaclě s dětmi jsnrc vyvt'l,rli tltlicrrr, žc

llii!.i,, , rt. srrllíli, zadm co si dítč hrálo. Jc to zjcv, kter rrrzvcrlrc soulrčžltostl

4t



hlém.stavlry a odv|d|i bychom jeho pozornost od tvá e ďtěte, kterou jsme chtěIi
r.vlášť ztlrirn,znit, když jsme zvolili deiail.

- Sc stltnrlviska pohybového je delikátnějším rikolem nast ihnout obratně záběrY na zr{bčr Z.Ditě razbije stavbu. To znimená, že kostk| 
'" 

r.riar"í.u'urrl'-"
všnh clítě v detailu, to znamená, že diuák n spurií, io:k r.'torrty rozpadnou.Spat í všalr nov v ,raz na tvá i dítěte. Dítě se -.z'i p"ji"í nebo lekne, nebozjistírrre, že je spokojeno s tím, co vykonalo

. T91to pohyb tvá e ďtěte_- změnu v razu _ mrižeme nechat rozvinout neboji mrižeme p erušit. Rozhodnem"^r. prá to, ii pro ooo poat. smyslu scény (tojcst skupiny záběrt)..Chceme ukázat) že mtad Á ua.* Jtrlil" pouhá energickáalrcc dítčte k tomu, 
'by ''. 

jím nadchli, nebo, ž."j. '"'';;'*j dítěte k jeho činu,lrtcr se obráže|na dětské tvá ičce?
Tady se t'ážeme na něco; co sotva vyplyne ze sledu našich t'Ií, záběr . Na tutootázku dá odpověď buď některá '"éii piedcházejici ,r.uo_r,}rtedující. Ta nám

t l.].:]:ť:i'1u.'' dva lidé. Pozorujeme, tiuatag 
'n'uc' 

iir-' je v nějakém vztahu
l ke vŠcm záběritm ostatním.

. lb':i:..- svrij p ípadnekomplikovali, odpovíme na obě možnosti: pohyb dět-ské tvá ičky st ihneme hned, jalrmit jitu. uhoailo k;r;ky, k;yž těm lidem jde
jcn,,9 .nrojev vnější životnosti jěcka. Necháme j; ,;;;i;,''i,rjJu-t milenci lidmi"krc íjcmně pozorrrií lidskou duši a její vlivy na ínujl.r..

Nemáme však p ed sebou jen dva-milence. Máme i diváky.

Změna divákovy energie st ihem a jejl užiu
St ihem vedeme diváky určit m směrem. St ihem jim eknem e, jaci ti dva mi-lenc.i jsou' Ale vyvoláme u nich i jiné reakce. P edstavm. ,i, Jítě si klidně hrajea náhle kostky shodí. Z.fče!9 nic. To je pro diváky p ekvapení. rorro |r.r.*-pcní musíme nějak vy:tžít.. P}ekvapení 

'vyrušilo 
ai"au , pJ,rhého ,-yrlouého

slcdování dětské hry..Rozvíil" .,, ,rě- spoustu otázekz proč se to stalo?, nebo:co z toho bude? Divák se p ekvapením stal vnímavějšírri. rayuy se to sialo p izábčrrr., ccllrovém, pozornosl diváka by se nám rozt íšíila. pivik by hledal patrněodpověď na své otáz\y,.n_ebo prostě iorr"u.' pro svou zvědavost na tvá ích, nebov chování ostatních dětí. My uE't anu p ed álváka ,l.t"il. j"ho 
Pozornost se ne-lrr žc nikam rozběhnout, je uvězněna na malém pror,o..r. Ň; 
_ž. 

blo.'dit, pro-tožc na obraze není nic, co ještě neviděl, čeho si nevšiml. Ň.rorptylí-e ho anilírrr, ž,c mu ukážem",i.'k'.'. kostky rozpadly. DiYák, k;;;i r.'. 
"hoíli 

leknutírrcllvl{dá, z stane soust eděn na p.ost , známj, obr"r. 
l --

.. Jt'llo zbyst cné pozornosti užijeme t eba tak, že necháme záběr běžet dál, okžetlivÍk rrrá nložnost vzbou ené energie užh, aby 
"'' . P;;;;oval tvá dítěte.
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{yr,í 1'l=csnč vážímez máme neclrt na detailu vyčerpat celou divákovu energii,

'Íál,{r,/, však není oké zce;a nevinn . I on je p ekvapením. Jak jste si snad

vlitttlt, rlczmínil jsem ,.-o ,o-, ž. .', 
""ikorrém 

záiéru jsou ti dva milenci vidět'

ťrltittlrtt' ncbyli rr.., .\riděr. Stáli patrně na místě, odkud se točilo, kde stál aparát'

l,lil';{!l rr tom však .r.rrěděl. (Prosím, abyste si byli stále vědomi toho, že náš p íklarl

iE 1itrrlt a uměl . N.p*;r. r., z!112 yojedin zp sob,_jak p ivést milcl-rc:c clo lrry'

iqJ,,r v ii,ré* p ípajá íam mohli b t írned nra poěátku vidět' Pro našc v vocly

tÉ*l, it. tliilcžité, 
"uy 

.riJu, ,rebyli.) Mil"o.i u" objeví náhle, jako s nebc sprtllí a'}'

t gálrěrrr Z' Nyní uy ,. ",i'" Áot'to stát, že by se p ekvapení,. vzniklé na konci

=áliěrrl 
Y, sečtlo , pr*r,rp.'!Lm ze zábéru Z. Mohío by se však také vzájcmně

*rul!t. Vyruš..ré ,-yrly di'.,ákouy by neměly čas nov záběr p i.imout jako p e_

L-tup.,,í. Diváci by 
-p 

ehlédli zvláštnost'nového zábéru'

'I'errttr p ípad ly "r'i'r, 
kclybychom ukáza]ii reakci na tvá i dítěte lroclně cllouee'

gle Ite tllr, aby všechna divákova energie vyprchala, tedy.aby se.zcela ultlic{nil. No

kpnri t,rlrového ,,".,ršJ'í p1;r:hází,, aiiát r'''" okamžik {rnava. Abychom rrezrušili

á-i-,,, i,l"r.' ^p"ni 
rábé*'ž, dorolí-e, aby se energie divákova uklidnila v záběru

Ť'u i.itč zlorr,.k .,ot. irry iočkáme, abycho* da1i divákovi oddech. Hned nato

pFinelerrrc zábér Z.

Mfi}.crrrcmítvšakještějinép ání:p ekvapenípostupnězvětšit.Zaznamenámc

;6abr,i rrl di,tské tvá l';;i, ;b'';; di;ák do't"l ''" 
vrchol pozornosti, to jest c{o

á=kr,,'lit,u' kcly obdrže1 ojporria na otázku: proč jsem.byl vyrušen? Vtorr nl'sa_

d{nre r,{l'čr Z. Divák p ,r'ré chvíli pozorn jale'rrení ještě unaven' P ijme nov

il;kr;;;.',í [t o porit"i'i p .L,.rp*í 
"pledcházejícího. 

]9 to p ekvape{ yrs1un|o;

;;;i' Á ;"lr ,r.rip ípad: jde rrám o too uvést Áuae nái do hry skutečně rrápadně'

áLryrllrrrrl tak ekli, 

"b.;g'ál.*. 

Nejde nám tedy jiz o {t$ a o.jelro rcalrci na ěilr'

f lrrtrt 1r.ípadě st ihneme"záběr Y hned tehdy, když dítě shodí kostlry l rrnstt"'ilr_

*ietttr- iíllť:r z.PÍ"kvap-r^první splyne s p ekvaperrím drulr m' znísobí sc lr z1rti-

*ll,í 1,ít'kvrpcní hodně ostré.

Vr;,,,1;1c rn.,ohoto "| 
rob,, v Eisensteinově filmu olvan Hrozrr n' Na lror'rei

tvgl.l'rlílrrr v jevu ror-iorr'á car s jedním ze sv ch milcri. Po rozmluvě ttpusd

tt+l,,",.tr číši, ta zriiněta v tom se změní záběr: do síně vnikají vzbou cnci' 7'vtt-

t,",,, ,],,,,, rrl'scbe n^riÁny, a|e zárovrť, jako tečkou za větou od scbc odděleny

r|v'r ,l,!ic, litcré spolu p íčinně rresouvisejí'

l,i1,.rrr rr,lítě, rr"bJo |o*u' milencí k chování dítěte musínlc ovšcllr rrč'ilk

*i,,,lrt ,,,.z,ájlrrcm o "íJt.-"?.turp.rrt. 
Chceme-li ukázat, že nrilenctirrr jtlc' o z1rfi*

e'l,' 1,r|,' rrr ,títě ,eag;je ". *t'; !irr, *urí'. se vzclát rlčinkrr z tlvcrjílrtl 1l'elrvl-

1isttí Mrriírrlc však ; l; dbát toho, aby clojem ze zábérv Y clozněl tl'íve' ncž'

+tJit!lill!í rlllLr Z.
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Álrychortr nczapomněli, z čeho isme,y1šl.i: z.twahy o st ihu záběrupodle po-lrylrrr v rlllrnze. p iš.dš. l změně 
""_iEr'r.e ,raii,,-.irrlril;-. se p ed problé-

;i:i:l'i* 
polryb (změna) prisobí a co s "''- 't''"íi" "i'.i"* dosáhli .,rčitého

' St ih poďe rychlosti pohybu

Nyní nám prijde o zkoumání rychlosti pohybu v obrazu. P edevším se tedyděti musí pohybovat stejně rychle í 
"ileru^x,' 

j^i, ,-;;;ě;Y' Museli bychommÍt zvlášní d vod 
\. r*1 

"uy.r'"* .l,těli pohyb dětí z p edc házejíciho záběruzrychlit nebo zpoma\it v záběrí d"lš];.
Pohyb dítěte, které 

'*"di 
kostky, je ovšem dost rychl)i. Také změna v dětskétvá i bude značně rychlá. Úsměv'Á^ ,"ari milencri 'b;; 

";. voln , nebudeJiv bec ztrnul '' čímž 
.myďím neměnn j. i, záběr' aorrrrr.-.*-il.rr.. až ve chvíli,když se již usmívají. ÉudouJi 

""'irli*r až když J;;;ru;'dětské tvá e, bude

il} x'#:.1f::|ť?#i.ž' " .-!ji-;,o ,..,e,,É ,l.p*".a"y dojem, že se již

Buclou-li nast iženi.hned za pád stavebnice, bude hlavní dojem z nich rcn, žeto clítč je již delší dobu. zajímal", i.-;. 
"E;'r ;*#i".;r'i] o, možné ukázatv záběruZ, že se 

'nil.".i.'";Lr;i 'Jr.Ť'k;; ffiililďyi! r. r-ějí jen tomu,co dítě provedlo, *h'.j.'! u. pá 
'uoi.J stav.bni. ,'r^rrtiito.-Divák se bude do-nrnívat, že milenci piišíi t ar*ri 
"nr'"i"u. a že je zaujal až sámjeho čin. Změnav tr'á i milencri _ 

:-i.h.* musí pohyb.- ť.";;;; J'pohyb.- na tvá iclčcka' Rekl jsem iiž, že bude p''."J í"r"!;v, 
"il;;-li;du.."u., pohybu. Kdybyclítě měnilo v raz zvo\na., 

'p,:'.ur-., "li'"n'l.r" ,,, tr'á i--i.I'. ,.r.rrrl rychleji.Tím naznačíme, že " atEt" já;;i;í'proces než u aorpety.r,: u dítěte je p e-vážně subjektivní, neuvě ay j, 
' 

j"'ieri."l 
Y"ěq9-ě ;íiilr.r'""E;sr. Něco jiné-ho by bylo, kdyby s..dorpěIí.tvái,;n o""a'"ui'e jrk" ;irě.-ile"iíii 

"rr*z 
tvá e stejně1romalu (nebo rychle; a. aělati by po ,'e- gri,."r,r, .poj.rro' JJ u-i.h.rr,. Pak bybylo vidět, že si milenci nejsou 'gi.-i, llr. na ně dítě prisobí, nebo že si to uvě-tlonrují jen vclmi povrchně. Vidí"';-r_.dy,';.r. *rr.y obsahov v ,znammá rychlosttlvou za sebou následu.,icích pohybri. ri;í"r r. j.rtu zmíniío prip"au 4b: pohyb1l edmětu m žeme ,^'obrn i, zrí.ili, ".l. zno2lit,Tyto p ípad y nastávajÍ ziíd-lra. Bylo by zbyrcčné je.zde 

';;'ádě;.^i;; speciální 
" 

!r".'ár íi-;ich v praksi po_vširltrc sám' Mrižerne-jen p ipom.;;";,;" _ podobně jako Eisenstein - by-t'lrrlrrr nrohli rísměv mí.rr..i **čir;"*.r."e, 
"sy"l'.*'j".rri zvláštního, dri_

llll:ifl,ťhlého 
pohybu na plátně, 

"lrr.'t""írrrí;i._ir,o -nl'r"r."y,' pohybem

tl,1)

3rlrilrě'}.nost dějri

V rltlEt.tvc:i o st ihu podle pohybu musíme uvést ještě několik p íkladri: vrh.rč

asEtÍ tl té1rcrn; první iáběr. Drpnd oštěpu; druh zábér. Pravděpodobně točírrl

Ée*,|* ríl'ťr 
"ulášt. 

Bude tedy prvním požadavkem, aby rychlost oštěpu p i clo-

prlil irrl1,t'v{rlnla rychlosti oštěpu p i vymrštění-

Je rrlr všll< otázka, jak nast ihnout záběry? Vrhač vymrští oštěp l hledí za

l*t '!'e1.ll'vc poté se záběr skončí a objeví se druh , v němž oštěp dopaclrt 1r,ti;
gĚane trť,.r u z.r'ri, slabě se p i tom chvěje. Tento st ih má tu nev hodu,'lc clrrrh

táběr i,l í'lc p íliš rychle dopad oštěpu, takže divák si neuvědomí, že dopatlí. Lé;rc

|É lle,!r'tt ,,',i'}. vyhodit oštěp (tentozábér.je delší, protože zachycuje jistč vrlrnče

ii* pri r.,'z.llčlru) a nasadit hned další záběr, ,skazující místo, na které oštěp clo_

parlite, |'rr ,':lrvíli se na něm oštěp objeví. Čas od vyhození oštěpu do jeho clopnclur

i drrr!'é,,, záběru je dobou, v níž oštěp letěl vzducherrr. Tuto clobu nrusínrc v'},cly

*áehrrvat, alc nerrtrrsíme ji zachovat v její skutečné dé|ce. Zachovánrc ji i tllr, .c

sháilre zdlrěr první vyznit - vrhač se ďouho divá za sv m oštčpcnr a v rlru-

5é* .ál,ěr,' trčí' již oštěp v zemi a slabě se chvěje. Vzpome te oft 'Ivarra Hroz_

áÉhu., V icv se zajatci pied Kazan!. Kursk dá p ipoutat nep átelské z.ajatcc kc

*ě!g'', . 
',,,,tí 

ir, iby pli-uti obležené ke kapitulaci. Kaza ští však zabíjcjÍ. své

Ťlgtrrí li.li st clbou z luk s hradeb. Záběrz pohled na hradby Kazanč z rlállry'

Éálpvrrí,,i sc vztyčují, napinají luky a st ílí. Další záběrz p ipoutaní z,ajatci z"blízlrl.

Hur,t int. sc obraz objevi, dopadají do těl zajatcri šípy, jeden z'a clrulr nt. Jc slyšet

áam.,ré ťrtlcry st el do těl nebo do k lri. Ve skutečnosti by byly šípy ji ' tlrívno

áágrt'' al, ,r'árženi (retardace) letu vyvolává dramatické napjetí. Divák je vzrušctr

Ťida, iob lrojovníci st ílí a je znovu prudce vzrušen, když vidí clopldnt st'cly tlo

ttl +áiar, ii'

lirr,l rríslcc{uje jin v jevz car vyt ká Kurskému, |.e ner,rchl'lcl sc znjntci |i'l

gbr lirlr5k sc na Cara obo í. Car a bojar srcjí těsnč vcdlc scbc' l}ť'lrc,llr ''ilx)rtl vy_

&tlte rrllrlc l(ursk štít p ed carovo tělo a hned nato sc clo štítrr z.tbotlttc šÍ1r,

gtě.tlil rJl.()Vi. Ve skutečnosti učiní Kursk pohyb p íliš pozdč. Bojrr toti'ž rrruscl

tillÉr tt íl,.;íeílro nep ítele již d!íve (nemohl p ece viclět šíp v lctu). Šíp by rrr.líž l'yl

iirlq"l ,l,,l,,ttlrrout později. Ale zrychlená akce zvyšuje dojem z tohoto čirrrr, ktcr'

it!,,lt,,*í ,'l)()l.L:ara a Kurského. Zkracování nebo pi'odlužování rrrczitlrll'í si vširrr'

iit-tttr- ,t:: 1l i .st ihu podle délky.

yi1,,,t111fi1. si' že jsme zaiadt|í záběr s pohledem rta místo, ltattr ,'št,Y1'' ,l,l1r'lttlrrc,

}ll,r lr,ilr ;, ,lrvíli prlzdné a tcprve poté oštěp p iléd. Divák ví, ž',' v tlrllltl, lrrly

*ršt.1, rr,,vitlť.l. byi tento vc vz.duclru. V p"íklaclě s dětmi jsnrc vyvt'l,rli tltlicrrr, žc

llii!.i,, , rt. srrllíli, zadm co si dítč hrálo. Jc to zjcv, kter rrrzvcrlrc soulrčžltostl
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dčjrl, v našem p ípadě, |o]'{| . Na jeden obraz nelze normálně vtěsnat dva para-lclllí dčje' Ve filmu násiedují po ,obÉ. P i tom cítíme, z._;Jo" ,oul"rr'l.P i pohybu toho docilujeÁe p íbuznou rytmičností pohybri. Na tennisovémclvllr'ci létají míčky se strany na sffanu. v dal!ím záběru;iJil obecenstvo, kteréotíčí hlavy zleva do praYa, protože sieduje let míče. Di"ák;?, že zatlm,co viď' jen hlavy obecenstva, \sají Áí:čky. ob' p;y;"i;;;''"j"j- tempu. (Ve zvu-ko1{y filmu slyším e tány míčL, o ,rr.ir.)
Ještě jadrnější p íklad: *Y'|;e-.zachází za mrak. V dalším záběru vidíme, jakstin zak*vá pole' oba,'-acj;";a-"o-cetr"r -,ve'"fliuťe."'rri'r""l.sně. Na plátněJ'* ,: znázornili poslo'upně a'p ece 1r-. u"suaili p'.;;;;;;," . ,. dály současně.Dojem pohybu v jednom ,!,, ěry s'e prolíná " di;;k;";;ii;.* n"r,ruu z násle-dujícího zábéru. V mnoha p ípadeJ '. *15 stává, že vjem pohyb u v záběrunavazuje zpětnou p edstavu pohyb" v minulém 

"uá"-rJr'" jsme docílili , kdyžjsnre p idali za záběr.dítěte usmívající se milence. Divák r. aá'eaEr a jistě taképocítil, že se usmíva\i již diíve.

Nesprávné naznačeni souběžnosti

,,S3ubč'žnos1 
pohybri.lze ovšem vyjáditi po lopatě tak, že namorrtujeme dvazáběry do sebe' Na jedné čásri záběru uiJí-., jak prst otáčí voličem na telefonnímaparátu a současně veďe. vidíme, jak v rist edně'se o,ati ..irir, uzavírající čís;a.Žetta šije u stolu a do obrazu .. |'"r."pi.q.-'7rrE' il;rk .il''ohou, chodícíchsem a tam. Tím se praví, že v té_chvíli *j.ki..-:ž ;h. . 

.á;;;. 
Tohoto zprisobusc používalo v době, kteri,1e-znal" 

"pourtu 
st ihačsk ch obrat a v nížvnímavostdivákri a jejich schopnost číst eč fi 

" ;;Iy , zároák .Kromě toho je to zprisob,ktc* vyžaduje p esné ..y'rr".nia.i 
""^zJraa, protože";Ň;ě ,tož.r,é obtazy najednu plochu tvo í neiolilro změt sk*rr' " Ťr : 'n 

,brž zp sobem nad jinécrrergick m a bezohledn m rítočí i na dojem hloubky filmového obtazu a činíz obrazu pouh plošn stín..Sotva.ti..y'tlo.r'uogí^Íi;'| iě.h, kt. í uživajíjc'ště dnes. tak zvan ch ,,montáží,,, dov.dá se těmto nebezpečím vyhnout a učinitz nich p ednost. Montáži totiž dnes užírali zpravidlajen ti, kte í si nedovedoupomoci p ísn nr st ihem. Montáž jim všaír pomriže jen zdánlivě.

Márne všalr nejvyšší čas vrátit se s těchto odboček na hlavní cestu. Odbyli jsmeli 'str;ínlru obsahovou a její vliv na st ih a promluvíme si nyní trochu o tom'jlk sc provác1í
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St ilr podle v tvarného vzhledu obtaza

L} lrrrclrrotě a rlčinku obrazunerozhoduje jen to, co je na něm zachyceno, n brž

i luu i. to zachycen o. !Ýtv7Lyit h'9{1oie.-obrazu. není j'1,'"no okrasou' " \'?
it't,,,,,'-1...t,'ou ,l.ho ,i,#r;i,rt ďo{ek. Potvrzovaly to záběry star ch nčm clr

GuÉi'r,i.r,, film . nyly''íta*"í, krásné a prisobivé. Rozvržení tvarťt a světcl na

Lrl,.le,,, l' t[,ch obrazii mělo však funkční vitah k obsahu a cíli záběru, scény l cc_

!ěi,l, lll,.,o. Ti, kte í je pouze napodobovali, objevili' ž9 sele neobvyklcjší postoj

,!,.is,,, r. fil*or,"oéÁu"p edmětu nedodá obruzg té síly, kterou rněl jelrrr vzor

Ť lirvĚtskérrr filmrr. To píárr,ž" si Rusové pro své zv|áštn^ináměty našli sou aclrlé

í rvar.rré prost eclky' Ňapodobitelé užlv;,i ;";ich v tvarn ch prost edkri, alry vy-

|árl ili zrclr běžn obsah.

V tvarn vzhled obrazu

Llr.lr lírrre se opět k svénru p ípadu's dětmi: záběr X zachycuje skupinu.lrrr*

|lclch si tlčtí. Smysl ,rt"v ina) "ťt !{b. v záběru patrné místo, kde ď dčti hrrrjí'

ii[i''rri, si hrají'a čí; r. zab vaji' P edstavte si skupinu dětí..na trávníku. Malé

Ěartaviťkv se batolí oo lo,r... ŇeÉt..e seď, jiné k1ečí, jiné pobíhají. Možná, ž.c.nn

á'r,i;i "1''i 
oi"'#-1.,rl;r,i' patrn mi' PÁtavímeJi t"*.- do normální v1šky'

Bevyiítl í obraz ani aíouo*, áěri, 
"rri 

okolí. SnížímeJi se k zemi, zakryjí náln

pi*j,,i 
'r,,-.r'il1., 

auti ' p"zadí. Postavíme 
.tedy 

kameru.hodně vysolro, rrn nčjrkérrr

lelerrí (Ííká se mu praktir.aur). Vybereme si louku, která je vzadu ohraničctrlt stro'

;;;; 'i; ,. ,,á,,, pr"J" i""íy Á"rozblha|a.do nekonečna. Skupirru clčtí nri}Lerrre

**lrt.*r tnlr, že bude * oarrr", pozaďí, nebo v pop edi' Nejv raznější však bude,

!iiío,í,,'. li ji tak, l" r'*x 
'r."pi." 

.,ryp1rrí celé pop edí obrazu. Zísl<áme tllr rlo_
-Ě*,, l. .lÚtí je *rroho " 

,orrč"*ě boáá" děti patrné, p"otože trcl:tttlrrtt vztldlelry

ati rlrvJhr.
Nyrrl itlo o osvětlení. BudeJi světlo doparlat zpí'cdu, .brlrlou. 

svčtlé tví'c r hty

*iěrí n1,l, u.t. Současně se budou bílé skvrny prodc" odrá-ct ocltrr1vy, ktcrrt vyjtle

E|ttlvě lt 5rl.omy , por^-iiiodo,, mizet v záplivéslunce. osvětlcní 'sc strilny z'piistrlrí'

l, r,l,t,rr, [.,,r,]e rozt íšiu., p'.r"l" r. rr'ě- budou st ídat drobné světlé 
'r 

tttrnv/'

Elt i rrry. '/.voline pr".i'"urťa. Hlavy dětí budotr ozíleny, děti budou vrhlt sttrěrettt

h u1,.,,,1trr stíny a stromy v pzaďí vytvo í tmavé ohraničení olrraztr' lltttlc trt

te,lv v 1r,,1r.cdi žiuá 
'oáo.oáá 

plocha, p erušená v pozadí svjrl nri' trrrlv rlri

u l,i,,l,, i',i'sl<vrnami strom (zv š'ení dojmu hloubky). Chcen'e.vširk lrl'ejít ;r'ir'tr

=urrě 
,, r.r.llru rra detail záběru Y. To p edpoli!ádá, že v cellrovéllr zltlrěrrr X ttttl'

=*iitl" tt,t ,lítě rrčjalr'"rríprdně.rpororrrir. tr,lyby.ho* tak ncučilrili, zpiisobili [ly-

r!i,itri 1,li py.cchoclu na detail "-rt.k. 
Mo'}.iá, že bychom tírll vyloučili dítě z'c

e1rrrlečrrrrl ví s ostatnírni.
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t}ylo by banální a p íIiš nápadné" umístit dítě cloprost ed. Spíše je umístíme ně-kanr do strany' ale do pop edí, necháme kolem ,r8no ,ro.t.' volnějšího prostorua 1l isvčtlírn c je odrazn,mi deskami zpledu, aby se oaisito oa ostatních, zptedutnlrv ch dětí.

. Z'lbě' Y je detailem dítěte. Zachováme směr osvětlen í zezadu, takže světlo sebtrclc zachycovat o wětlé, načechrané dětské vlásky. {i^ra, umístíme bilzkolr zemi, aby sedící dítě bylo asi v rirovni.čoček, 
".b"j;";;;znániv še.obličej

c{ítěte p isvětLíme oďrazno:,d:kg": aby dostal 
"*r."r.i"1 "Jr,r.a, 

jako by z něhovycház-e|o nějaké slabé, měkké světlo.
Pro záběr na dva mladé lidi (Z-po|odetail) postavíme kameru nízko a nato-číme je zespodu. Nepostavím. jL 

"l't 'rá{i 
ik 

^p^laÁ,- 
ngbrž z plovičníhoprofilu, aby se dívali asi tím směrem, v němž ,. .'riérá ail.u ,, záběru Y. Budouosvětleni se strany' ale tak, že část obličeje k nám obrácená bude jasná. Budernemoci sledovat jejich rlsměv na tvá i, a!, obr^, bud. pl"ru.k ,-zčást:i ruětl , ,čiriitnlav ' Nad hlavami bude jemně odfiltrované, ,r.p íliš ,^n'é, čisté nebe. Budousc tedy jalioby vznášet ve vzduchu, jejich vztfrčená tě.ra budou smě ovat do neko-rrcčtra. Neužijeme však.širokorih|ého'obj$tiu,r, protož. ,.íly zprisobil; že bylnčli.malé hlavy a velká 

.tě]a' Užijeme bl't'nét'r, olj.r.ri"",-r.kněrne o ohniskovévzclálcnosti 
'l. 

*-, kter kreslí dostatečně hluboce, 
'r. ".'t'.'r";..'Íakto natočené záběry mriže st ihač použít v p edepsaném sledu. Mriže ovšemdostat na stril i spoustu jin ch záběr ni tytéž pr.ar'uiy, , irnyněkteré mohoub t vhodné, jiné méně- Vybrali jsme tyto t i, ilteré ,. áo ar.ré soustavy nejsnad-nčji hodí' Všimněme si, že jsme .'važorrali o všech ,r."r, u *rrn ch vlastnostech

z'áběru současně: p edmět, jeho osvětlení a postoj aparátujsme aranžovali současně.Dálc podtrhuji tu dri|ežitou okolnost, ž" podl. fa,roho ," rii Áaea,se ídí ostatníclva, a to jak v plošném rozvržení, tak v'osvětíení a směru záb,ě:ru.Mohli bychomz.ačh kter mkoli z nich. Vzali jsme- pro jednoduchos, ,.rr, k*y bude na filmuprvnírn v po adí. Stejně bychom mohii komponovat tuto scénu podle záběru dru-hého nebo t etího.

Jednota ohsahu a formy

. obsahové požadavky 
7|běr , slučujeme s požadavky v,tvarn,mi. Nem žeme

.ic oddělovat. V našem p ípadě.nesmime jeden porryšo.,rrt'.r"J-J*r,1r. Pro obsahncm žeme potlačit v ,tua.:n 
.zájem' pro hrzk,'obiázek nesmíme potlačit obsah.Mtl}'nÍ' že bychom docílili pěkniho oLrázku, r.iyuy.r'"-'ii|"'reaurrr Y natočilikrllrtttl slrora dolri, s aparátem nad jeho hlavou. Tento zá,b&by však zatajil celoutltltslilltl llrci a kromě toho by po'.ršil plynul směrov |r..r'Ja všech t í záběr .Mrrlrli lryclrcrrn docílit zajírnavéio ob.*.', káybychoÁ "r. ii,'rodé lidi ze zá-

4,4,

EÉrrr 7 Ěilrnro zdola. Tato zvláštnost, či e vnější, by však odvedla diváka ocl lrlav-

El|i,, 1á,ll..r sc ny, které je velmi k ehké a vyžad,,lje plného soust edění. Divált by

Es rltvr! zvláštnimu nep irozenému postavení lidí a nevšímal by si jejich v razu'

Nyrrí t,i'iclrázlmek nejsložitější části, ve které jde o

lr ilr podle délky

i]-ict,i rr,,lro prostá déIka záběru je ta, j!žlze ce|é ve filmu použít, jí'l vštk ncní

Ěgl|ill t,,luu Ážitkovat.IJžití dé1ka záběru je ta, s níž se shledávátnc v lrr'trrvť'tlr

fllrrrii. .|.rk rrrčuje st ihač délku užitou?
!télli;r zítlčru se rovná vvánízáběrru na plátně. Zábér trvá, na plátně tlk cllotrlttl,

pehrrrl lc lta něm neodehraje to' co se má divákoví ukázat'. To je zák|adlrí l rrej_

pfilltší 1',,ržlrclavek, ktel nám však mnoho ne íká'
= 

7,,,,:,, se má v zábéra divákovi ukázat, mriže se odehrát rychle, nebo pornttu.

Edvl,v, ltrrrtr na tuto rychlost akce neměli vlivu, pak by vnější skutcčnost ttrčo-

lpll tr v,írlí z'áběru.

Jllrě 1stc si však všimli toho, že v někter ch záběrech se rric neděje. Co v ttlnr

p {pa,le trrčr.rje trvání zábéru?
'' ÚL,,l, ,,rč;t délku záběru, nelze ešit jednostranně. Jde se na něj s několika sman,

p ellev Írrt však ze dvou: první jsem již prozraďl. Je to obsah zábéru.

Vrtď,ná délka záběr

[lrrrlr rrr v chodiskem je délka filmu, k tomu se vztahující délka scérr l z tčclr

rPl o,,iÍ,'í dí|ka zábérťt beu.u zábéru určuje jeho vztah k dé.!: ostatníclr zíběr

i'i irer.. cclého filrnu. Scéna, uwo ená z našich znám ch záběr& XYZ rrclrut|c,

F t,,ě,,,., ,lclší než 15 metr . To je odhad, nikoli norma. Něktcr st ihlč lry 1ro"

É sl,,'u.l, ;rlly byla 30 metrri dlouhá, v krátkém reportážn'írn filnru ji tttlllrrr st'ilr=

t*l u,t () rrrctrri.

t ll,:.rlr ,lvlivrluje délku jen do určité míry. Mnohcrrr čirrrrč,ii ji rlvliv11tljí .Yltstrvé

él=1,,,o,,,. ,'clélro áit". 1. to trk' hru dětí na trávníku |ze zaclrytit' i rtl 2 ttttltret'lt'

Ali,n r',k krátkou jobu nikdo-nepochopí, oč jde. Určitě si žácln clivák rrcvy

bF.. ,',,,, rvlíšť námi osvětlené dítě jako st ed své pozornosti. Ani osvčtlcrrí,, jcltlrr'}'

|=il,c t',,tr,lv;tli takovou péči, ani komposice plochy s tmav mi stromy v 1rrlzlrtlÍ sc

=a 
t,rlt lirítkrlu chvíli neuplatní. Na dvou metrech pochopí diváci jcrr trl, žc si rrť'

l+l.e,|;rl rrť'kilc hraií. I ter'to rnj.* by mohl v trrčité situaci staěit, lle v urlší rrc

etaf i lrl,,ll,ť, rozvrž.cní světel a stín , svislé zakončení plochy, na ktcré si 
'lr.Yti 

lrl''rií'

ilálrtit nl ,t'.tzrr s cJětmi, to všechno má vytvo it p ípravu pro z{lrť'ry tl:rlší' Ncjcrr

;'Fii,r'llrr l'()7ttll-lovoll' n br|i citovou. Poznatck diváka o rlmyslcch lrrilcncii rrrltsí

L1,, ,l,,1',.,,uí7ťn Pocitem harmoničnosti, klidrr, rozmyslu. K torlrrr 1rrlcirtr p'ispčjc
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v tvarrr{ strárrka záběru. Na dvou metrech z v warné lrodnoty záběru X nemá
clivá'k nic' Řckl jscm, že v reportáži by se dala scéna st ihnout na 9 metrri. od-
tltyslcrltc si, že tato scéna se pro reportáž vribec nehodí a zkusme ,". žiae, x
lrychom rrcchali 4 m dlouh . V záběru Y by si ďtě pospíšilo a shoclilo by staveb-
niei rra 3 metrech. Pohled milenc na dítě by mohl b t 2 meffy dlouh . Je. |lrtxt l reportáž by nestavěla diváka po.rze pl.d obraz, z něhož -.'rí ,rš..hio
vyčíst, ntbrž by mu patrně k obrazrim něco pověděla.

Ve filmu hraném b1 mus'el obraz vysvětlii všechno sám sebou. Nechali by_
chom záběr X 7 metr ďouhfi záběr Y 5 metr , záběr Z 3 metry. Byla by to
hodně rychlá scéna..která by nzunesla p íliš těžk citov rrebo i ,or,r*áo1i jkol
Myslím, žeby ji st ihač umístil do filmu nejraději na 25 Áetre ch (72 - s _. s *).
Tcnto rozměr by nebylo s11dné již proďužor^i r^ p edpokladu ioho st ihu, kter
jsnle jÍ p edepsali, to jest, kdyby se skládala z dan,ch t í postupn ch záběrí. pro-
c{loužit by ji bylo možné, kdyby se motivy záběrívr"..Iy.

Za clobu, určenou 25 metry, mohou lidé pochopit vše, oč nám šlo. Prvni záběr
je situační a náladovi1. Musí b t delší než oitat.rí,_aby

1. vyvolil'náladu, -------' --]

2. rrrčil situaci,
3. p ipravil _ jako klidn rívod - diváka na následující.

.,' 'P išli jsme tedy na nové určení clélkv: jríeJi o začát'ek(ívod), st ed, nebo konec
( clrněme pointu). I to určuje délku záběru.

Delší než dvanáctimetrov{J zábér by diváka unavil a rozt íštil by jeho pozornost.
Zlbér Y mriže b t sotva delší než 8 m, aě je zajímav . Stal by ,. ,r,,'o,íčeln m.
Divák by se začal o néj zajímat pro jeho obsah do té míry, i, by zapo-'ěí .r"
cclkov obsah, kter mu ukazuje film. Totéž lze iíci o ziběr, z.
. . 

Všechny tyto míry jsou p ibližn é. Lze mi narnímou t, že záběr X je p íliš dlou-
Ir '.Souhlasím. odpovídám jen, že není nemožně dlouh vzhledern k déIce násle-
dujících obraz . Všechny tyto m!.ry lze však korigovai.

Nyní se zeptáme, j1k clocílíme délky, které si p ejeme? Záběr Y jsme ohra-
ničili tak, že začal, když dítě stavělo pátou kostktr ,ra čtrr.tog a skončil, když
dítě kostky shodilo a nějak se na své dilo zatvá i|o. Tento obsah určil p ece clélku
záběrr'l! Dítě provedlo sv j rikon buď za vte inu nebo za t i čtvrti minuty. Ne_
mtižcme p ccc jeho obraz na plátně zpomalit nebo zrychlit!

Zajisté, nem žeme nic jiného dělat, než p inutit ditě, aby nám tento risek své
hry p edveďo talr rychle, že vyjde na osmi metrech.

Sami cítíte, žeby rc byl kol velmi,nesnadn ,ikdyž eknu, že by nám nešlo
o nčj.rk ten centimetr. S dospěl m hercem by-bylo lzé rcnto i íkaz'splnit snad--
rlčji' Sl<utcčně, herci musí často hrát rychleji'ne o rozvláčněji poa. ioto,-i't ul

rt ih si rcžisér pro onen risek filmu žádá. 
:-' '--' i
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Nělrtcrť. ťrliony však zrychlovat nelze. Nem žete žádat oď herce, aby snčcll

tieiiry rrl,LYrl za pr3l minuty. Neize docílit, aby kri objel závodiště za minutu'

V.-á1"ii,rrč na sebe prisobící obsah a délka scény žádaji si ďožitější st ih. Pololrn

séll}, ve lilrrru vyžaJuje, aby se závod odbyl na plátně na desíti metrech. (Na_

;gf511 tltl zlčátku do konce by pot eboval, ekněme, 40 m.)-.St ihač uk-ážB, za_

!*reL ,',1u,,,lrt na 5 met1qgh, vest ihn9 záběr publika na'2 metrech a ulrážc hnccl

Ěil,,l,,,ílc na 3 metrech. Vsunut záběr p sobil jako zkratka.

Něholik funkcí záběru

l'ettlrl vsrttrut zábér na diváky mriže však plnit několik ťrkolri současttč'. Jt:

e tváirl lxrpisn . když ukazuie hlediště, jp_v a'r_l.am.n"ě dr"aq1fgk , lrdyž trkí ,c

iL,, 1,,l,',il,,' , áirrák'i', o jehož onjd ve filmu jde, je dynamick ,lsdyž. zc{ťrrirz.rrí

ear,Ěri ,livíkt] rrebo iváka, vztahujíc! se k v sledku závodu. T' L v|olcn z'íběl'

x_ál. ul.,t, současně hrát d ležitou rilohu v soustavě záběr , ktcré p cclchdzely

GÉ*,', ,. zívocliště. Na p . rnuž, kter doufá, že p|i závodech vylrrrjc l zirt:ltrítlí

L p 
=,t 

ti1lltllrem, sleduje závoď. Jeho nervoí a tělesn stav.j9 tak osllbcn,'}.e

áii* ,,,',,líí tl ív než koně doběhnou do cíle. Historii muže vyjácl ily zábčry p'erl-

Ehá=eií,'í. Vyvrcholením soustavy těchto zlbéri je právě ona vsuvlra nrcz'i dvn

iábr'' l,.Y 'ících koní, které jsme použili jako zkratky. V tomto záběru sc muž

ihr,111rí. Vzlrleclem k pledcházející soustavě hraje však záběr startu roli vsrrvky.

Y *,r,,r,,, p'ípadě všaťnejd. o to' aby se děj zkrátil, n brž rraopak, llry sc' iclro

=*árr{ 
trr,r,lloužilo. Muž mohl omdlít již d íve. St ihač vytvo il na1rčtí tínr, },c ic

g$tl4lrl'lr.rr.rcrn koní. Tieti záběr, běh do cíle, plní dvě hlavní funkcc (Irrorrrě'rrě'

}alii.l 1,,,.lr|. -nj,ch); je dozněním dramatické scény s omdlevším nružctlr l vy-

Ťfchtrlelrllrl scény dostihri.

Vt+ťttrr se, nyní k našemu p íkladu s hrajícími si dětmi. Reži.sér rrcbo st'ihnč

}l*,l,,,r v,Ytší tl raz na celou tuto scénu a zvláště na zrod novélrrr cittt rtrilcrteii.

V,.lérrr lilrrrtr by měla scéna zaujimat delší místo ncž potrh clr 25 tlletrti. St 'iltnč

fE= r,e,l,' l('lls[írvu záběri Y a Z.

1'1, ,lítť. stlví pátou kostku na čtvrtou. Zr: milenci na nč lrlcc]í sc zťtjrrrcrrr.

1','' ,lílě ;,rlstavilo věž a shodilo ji.Z2z milenci se rozesmáli. Yr_Y:r nttrrclil kl-
ailt'l.llll.lll i,llrtl záběr jeden (Y). Neměnil postavení kamery ani nep crušil rrltítlcrrí.

li iri'rr,:i t.tk 'Lt a Z2 jsou záběrem jedín m (Z).
Érl tlt,t,! ic rozdělil na čty i zábéry a vyst ídal je. Musel p i tonl 1rtrcYítlt[ s t!;r'

,á|,Ěr \', illr jcj natočil kameraman. ukazoval, žc dítě klacle opntrrtč 1lítrltr ko.rt:

L,' i'.' ,-tvr.rrltr, chvíli vyčkává, zda se stavba nezbo í, pak se na tll|cr s uspokojcrtílll

=atlivJ 
l,lvilrtrc ruku, mí í a uhodí do kostek, Kostky se zlrroutí.

lFri I
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Z{h'ěr7',jali byl natočen: milenci se dívají se zájmem směrem dolri, zájem roste
a rráhlc se rcrzcsrnějí.

St ilrač z.l nclil záběr Y až k okamžiku, kdy ďtě vyčkává, zďa se stavba ne_
r,boYÍ' Zclc zábčr st ihl (vytvo il z něj záběr Yrf a p ipqii| )aa!, Z, v němžvidíme
zíjcrrl na tvá ích milencri. Po dvou merrrrhiá,bě, uiri'ht 1r.yr.rro il tak záběr Z)l ptllrračoval v záběru Y' Jenomže zde musel vyjmout čárt, kt..á odpovídala -1p ibližnč - tomu' co dítě učinilo, zatím co se na ně milenci dívali. ddst ihl, jak
sc dítě zadívá na stavbu' Nechal am z této akce jen 

"ěk.lik obrázkttj.k' ,#;Ja hned nato clítě stavbu zboÍí. (Y2). Ze záběru z'vy,'1y'r61 onět část, v níž se zá-jem zvětšuje a nast ihl ost e až onu sitrraci, v níž s" milerrci rozesmějí. Y záběru22 se v-šak nesmějí 
'milenci. 

hned od počátku, 
",brž ;; ;ijrrra ,. rozesmějí. Toproto, že jsme viděli pÍím popud ir smíchu, ,o* plJ 

'i*.brri...Touto soustavou.zá!ě{i.'1; nejen prodloužila scéna, n,brž se i děj rozčlenil
a dojem z něho obohatil. St ihač užil jmyďně tenď- raaer"', a{y vyjádlil souvislost
akce. Mdil ovšem místo záběru Zz zaiadtt' nov záběr a;_í. kterém bychomviděli současně dítě nad rozházenou stavebnicí i usmívající si'milence. Tento záběrby rresl znak zakončeni rynthesy všech složek, a. poirr;ii ty ,.,rrri"dění divá-ltovy pozornosti na 

'.akci milencri. P i tom je dlužno, abychom si povširirli, žest ihač respektoval čas, lrdyž vyst ihl ze 
-záběr 

, o"v'p*í;i v nichž se rozvijisoučaur děj. Počínal si.právě talr, jako když st íhal;'t-;!;rěp.* a nechal chví1irnísto, kam oštěp dopadne, prázdné..

^, ']Yš:"::'í 
st ihu Yr Yz a Zt Zz je, že opakuj e t ž záběr po stránce formáW,

alc meni srtuact.
Lze najít p íklady Pro to' že se situace opakuje, ale záběr se mění.V našem p íklaclu se situace změnila velmi jeÁně. Y záběru 21 milenci se jen

dívali, v 22 se usmívali.
V'ezmeme nápadnější p íklad: .
Záběr Az lafeta děla v klidu, po chvíli vyst elí.
Záběr B: věž kostela v klidu, po chvíli se zhroutí.
St ih: lafeta děla v klidu _ .,rěž Lostela v klidu _ lafeta vyst elí _ věž sezbroutí. Situace se změnila velmi nápadně, záběr byt ,9ž, sďihač jej pouzerozčlenil.
Lze uvést p íklad, kdy se nemění ani situace, ani zlběrz žena se ďvá p ekva-pcně na muže _ muž hledí chladně na ženu 

'_ 
,orli;. j.š; jednou opakuje.

I když se situace nemění, mění se děj

V p'íkladě s dítětem po.kračuje děj mal mi krričky: od postavení kostek k jejich
slrozcltí, od zájmu lr směvu. v p íkladě , *už.m 

" '. 
z."ou norrračuje děj témě
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áE=iistrirrtl. Ale pokračuje, protože p i tom plyne čas. Vše, co je zapo,1eno na čag,

* tirérrí, llilrrr probíhá v čase a proto se v něrn všechno mění.
.itle lryrrí jcn o to' v jak ch intervalech změnu zachytíme, což pro diváka zna-

.Fsná' 1,rh ryclrle se děj vyvíjí.

l{ychlost pohybu - rozklad a sklad

i'ltá;h;r r'ychlosti děje si žádá drikladnějšího vysvětlení. Vezrneme rrcjprve rrcj-

}é*ltl,ltr4{í p íklad děje, prost pohyb. Ruka se pohybuje shora dolri. Ililrrrov

ip*rá! tellttl jev zachycuje. Nezaznamenává však pohyb ve všech jcho fázíclr,
} jrrr v někter ch. Některé vynechává. Filmov aparát nám vytvo í cclou
l!!,l|!tctttclt, okamžit ch obraz , kt'eré zachyril během toho, co se ruka po-

tv a l a, C] i rr rrost aparátu |ze vyjá,dit čárkov anosr'risečkou.

EaE|'t, ,'.' sc pohyb ve skutečnosti děje plynule, jak naznačuje riscčka, filrnov
t jei zlz.rramenává jen občas (čárkovaná risečka). V délce jsou obě scčky
lé, 'l',' 1rroto, že aparát p ijímal tak dlouho, dokud pohyb trval.

tá li sc filmov pás, složen ze statick ch momentek, spl vají v <Jivá_

alrtt tyt<.l obrázky opět v plynul pohyb. Na tomto klamu, zprisobcn m
vátlÍtrr zrlkového počitku na sítnici oka, spočívá celé tajemství filmu. Z něho
plyrrt' rrcsčíslné množství poznatkri o pohybu a o rychlosti.

ět st pohybuje po určité dráze. oď začátku této dráhy dospějc k jcjírnu

v tlt'rYité c{obě. Součin dráhy a času dává rychlost (V : T X s). Měrrírrre-li
11eltrl člrs, měníme rychlost.

pg|i'rt' r'rrky po dráze dlouhé jeden metr trval jednu vte inu.
ilglrrr'ilr jslttc tentopohyb. lezaznamenánna24 obrázcích, protože tcnttl 1ročc[

hi- 1'rr'l'ť'lrrre aparátem za 1vte inu. T ž počet obrázk sc zl l vtc'inrr tllré
!!r-, N;t ;llátně se bude tedy obraz ruky pohybovat stcjrrotr ryclrlrlstí, jlrlirlrr

psllt,l','v,rl,r ruka p ed aparátem.
Ni,tt! .'l,ltrírrrc měnit mechaniclry hodnotu jednoho z činitclri.
FFi tÉt,' lrir je však t eba dodržovat t i pravidla: rychlost skutcčného p ctlrrrť'trr

$ tleirrerri.;",lr1,[l filmu v apárátech je naprosto pravideln a rychtost prorrrít{rrÍ

f t,rir,;' ',r.il,'i.

l|tr,1lt.t rychlosti natáčerrí

iririr, rrr,rl pol<ns:

iá- ..rl',rr;ir rrrz|rlžil polry[: rr.rky, ťryající jccinu vtc inu, na 24 [i\'t'c. Snlržttttl sc,

+a,lr1'trI l.1zí víc, elrnčmc za stcjnou dobu dvakrát tolik.

I



Pohyb ruky jc t ž. ,!ni délka dráhy pohybu, ani doba, v ďž pohyb proběhne,
sc ncmění. Musí se tedy změnit rychlosg jlž Íilmov pás proběhne z-a vte inu
p ecl objektivem. Za vte inu musí se nyní owětlit +s obrLk . Dostali jsme z labo-
ratcr c již vykopírovan pás, na němž je pohyb ruky zazstemenán na 48 obrázcích.
Vcdlc máme pás o polovinu kraďí, na kterém je t ž pohyb zachycen (nebo roz-
ložcn) na 24 obrázcích.

.. Dám1 je oba do promítacích strojri. Promítacímu stroji je * jrk jsem ekl --
lhostejné, proběhl-li film 

_v 'p 
ijímacím aparátu rychle rrebo pomalu. V pro;iekci

se odvine rychlosď 24 obrázki za we inu. Kdybychom promítali ob" pt'y ,r"
dvou synchronních promítacích strojích veďe sebeo-pak by první pás byl ,i kárr..,
zatím co z druhého by tam byla ještě polovina. Tedy na jedď proikčjploše bude
za vte inu ruka již dole, na veďcjší projekci bude za .rnr. irr,' tÁž ruka r.pr1r. .1, po-
lovině svého pohybu. 

'N" druhé projekci se rukr (obraz ruky) pohyb,rj. drr"k.át
pom'a|eji než na projekci první. Tcdy obraz pohybu p-" zpoL'lÍi, íayl pme
zrychlili běh Íilmu v p ijímaďm aparátu, to jesg-kdf pme v konstantním čase
prodloužili dráhu (film), po které se obraz pohybu koná.

Vezmeme opačn p ípad: rozhodli jsme se rozložit pohyb ruky na 12 fázi. To ,

znamená, že jsme p inutili film, aby proběhl v p ijímaJm aparátopomaleji. Místo,
*y ,l vte inu proběhla 24 okénka p ed objektirr.*, prob8hne jich t^^' z^ t též
dobu jen dvanáct. V projekci ovšem proběhne těchto Jva.'áct okének p esně podle
p edpisu za pouhou pril vte iny, Zatlm co normálné p ijzt obraz^bude irávě
uprost ed pohybu, bude tento t etí obraz již na konci. Pohyb obrazu ruky bude
na plátně dvakrát rychlejšÍ. To proto, že jsme dráhu obrazu - tit'" - á polo-
vinu zkrátili.

Počet natďa ch tázi

V těchto p ípadech měníme rychlost obrazu relativně _ to jest poměrem mezi
rychlosd p ijímací a promítací.

M žeme však wo it rychlost pohybu i vztahem rycblosti promítací i p ijímací
ke skutečné rychlosti p edmětu. P edstavme si dráhu pohybu jako p íÁku. Na
této p ímce.se za dobu_čtvrt vte iny odehrál určir pot'yu. cÉ".*.-li jej nafil_
movat' musíme jej rozdělit na Íáze. Řekněme, ž.e jej ioziěljme na flzez

ebcdG

I eždou tuto fázi zachytl filmov aparlt na jednom obrázku. Učiní tak za čtvrt
vtc iny_. Promítací lp,nlt promítnc na plátno tytéž {áze za stejnou dobu. Bude
tctly 

.všcchno v nejlepšÍm po ádku. Áparát p iijal 6 Íázl za čtvri vte in y, Eo zne-
ltrcrrá, žc by p ijal 24 Íáze za vte inu. My máme všrk aparát, kter 

'piijme 
za

j'r0

FE vte|riry jcrt 3 Ílze a tolikéž jich promítne. Uvidíme tedy na plátné flzi a,

al hnerl 
-f{ei 

c a po níÍázi e. Co se dálo mezi dm, nevíme. Ruka skďila z a

Elr ť il tlrltrrd hned na e. P edpokládáme, že n zázračné doznívání počitlrrr

éett ,ilrré, llry i tyto fáze spojilo. (Mrlže se to iž stlt, Le dospějeme k tako-

H ělerrěrrí. ici| zrek již nebude p,ovažovat za souvislé, protože změny buclotr

i! aá1,a,lrré' Ncbude je lze plynule spojovat. Pak nastane okamžilr, kdy uvi-

is kglrl' lilrrázek zvlášť, jako momentku. Film poběží trhavě, jako acla foto_

M žetc to zkusit na ručních biogrďech' Mal not'sek' na kažcl rrr listrr je

eeita jctlnir fáze pohybu tvá e. PouštíteJi listy dosti rychle, spl vají foto-

t 1,lyrlrrl pohyb. PouštíteJi listy p íliš pomalu, vidíte každ obrázck srtlto_

,) li etl;lokládáme, a to zcela právem, že oko spojí t i obrázky za vtc intt

t 1rirlryll. Jenomže ten pohyb se vám bude zdát'nép irozen . Ačkoli se na

oilel,.a|. v téže'době, v jaké se odehrál pohyb ve skutečnosti, budc sc vám

taa rra rtllr'irze v kinu zdlt ryct á'. Dojem nep irozené rychlosti vzniknc z toho,

Řěuvírlítc Ílze blízké, časté, n brž Íáze od sebe p íliš vzdálené. Zrak vám burlc

val, ,e ruka vykonala cestu od fáze a k flzi c takovott rychlostÍ, 'lc jstc

*Ěprt erri ncpochytili.

tlo|cm nep irozené a p irozané rychlosti

rle!}í bude dráha, po které se pohyb p edmětu bude konat v konstantní

ěili čím větší bude rychlost p eclmětu, tím nápadnější budc ncp irozen
g rttrrrzu.

|{g rlv}errr jcn o dojan rychlosti, a to o dojem nep irozené rychlosti, nikoliv

*rrteťrré zrychlování obrazu, protože se pohyb ste'ině rychle ?.aznamenal jrho

t|, čili jcho dráha i čas byly zachovlny.

Etttlut,,,ot tlklza|a, že rozložime-li pohyb nejméně na 12 Íár,l zl vtc ilrrr, je

Ée ,'l,, u iiž. pro diváka p ijateln . Za němého filmu se p ijímalo n pronrítllo

i tlhiá:kii ze vte inu a pohyb byl p irozen . Dnes -_ vzhlcdcm k poclmínliárrr,

Egtlrfltr ;,r-,r promÍtání zvuku _ béLl film v aparátech rychlostí 24 okénka zn

í*= i,,,,. i','hyt je p irozenější. Asi u t iceti okének začíná však p sobit opačrrě;

*itlr!áv{ rltrjcm, jalo by se zpomaloval. Tento zjev nemá však v znamu v tviirtYí

f|io,,,ué 1,ríci. Uvedl jsem ho pro r1plnost. Nutno s ním počítat p i strrtlitr star

l-r I



lteÍln , rcnlistick a ideální čas

. - 
Vrltťttlc sc rtytrí zpčt k naší scéně z korisk ch dosdhri. Řekněme, že závod vv.itíl0 vtr"'in' Z hlavního, děje (pohybu) ukážerne jen to nejdri1ežitější _ start a cíl.|)l'i tlrlr.ovém radikálnírrr.u.''.,'t'rg,ri au;. "a- ,'* ,r"., í"'i6-"* in, na cíl 15

:l'ii::' Y{-. zb'vajicich 35 vte in uyptl, po}rledy na diváky p i závodech?tjvížíme-li nyní, že divák se ,.d^J prÍik' ,,idě, to hl"r..rí na filmu, totiž běhkoní,vzdá se jistě i toho, prožít'..i"'i'r.'i.tnou dobu, po nížkoně běželi a dívatse zatím na ty šťastlivce, kte í běh koní doopravdy.viděli. od nápadu p istoupímerychle k činu a zkrátíme dobu 35 lrr. irr-n" pouh 'ch - ekněme _ 20 nebo

i#r:"fi;Á co diváci? Nic. J'* Jil t*'"^"r^!u^u.nrr.',ii. 
" se dověděli,

?ri"ff?'*:",",iT.']'í,]:.Ť"1^::r'"'1li pi záběrur ve.Íunkci zkratky. Nyní
r'::i ::']':1-: 

jako na činitele..časového' Tím, že jsme divákovl "#iiiilTJčekání na v1isledek, jsme

Točíme start běžcri. Ř"d" běilc$-č. 
-; 

pÍlznačné posici na v st el startér v.

iii*: ': ,::::^:::níci _vyběhn*, 1."1. i*7* *,:zJ'". 
"*"li. dvojím zp so-bcm: v jednom záběru,.,.bo u. t ."h__Apr.át postavím. o .o1'áJJfl'L?;:''';

': "!.) 3\. "by byli všichni vidět a ,oučrrrrě aby byl vidět muž se startovacípistolí' Točíme tak dlouhq 
Yž.padne v st e' a závodní,ci vyrazí a vyběhnou zezáběru' Řekněme, že od v st eru r.. r.o''.i záběru uběhnou ,ri -.r.y. Tato délkapŤť"i.":l.. skutečn ča1. v 

'1ě3ž 
,. .r j.v odehrával u. ,k,ri.č''osti i v němž seodehrál jeho obraz na plátně. (Yi, ,yábr^zrní.1

Skupina t í záběr : celkov po'ád na p ipraven é závodnlky, následuje detailmuže s pistolí. Muž vystelí.'.Ňásledu1e ,iuu )eí"á;i ';; i-mž vidfine, jakse vymršťují od startu. a ubíhají po dráír. Řekněme, z"ay'*"J )aar', url v zobra-zení prostoru shodn s jedin m záběrem predešiého piita"a,r, kromě posta\rymuže s pistolí. Nyní by íl"r. áeir." 
"J'"rrrla" ke konii ,aiurrbyla delší, byloby tedy delší i trvání celého v jevu. Detail muže s;il 't 

i čtvrti Ínetrucllouh . Řekněme, že.oistole 
"y'á.Í rrlo. 

^..rr.i-.t'u, 
t.dy áo ko.r.. záběru ječtvrt metru. Palr se objeví záběr rr" 

"árroJ.ríky "'.ri.. 
;;;:,p'li ,. ,arr.d., íci vy-nrršťují od startu. Ve skutečno*i 

'. lny-Áiiu ,e*er s.oučasně s v)ist elem. Posloupn rrr st ihem však zdrirazníme p íčinn.'i -*i v st elem a startem. Kromě tolrozvlášť podtrhneme čas, a sice ,o"por.- -."i d-,'co divák .'riď ,ra plátně (r st eli tcprve po něm start) a skutečností, již divák dob . zrri 
"._rtrrs.rrorti. Posloup*ností však prodlorržíme skutečn ělq'protože tiur, .".*o"_'i}..r.r" závodníci

;:il;:;:T'rjllj*žto 
v prvnírn píkladu čtvrt rnetru po.,, ,t .lu by'i jíž".,*nu
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z 1i'íkl,rclrr z korlského dostihu a z p íkladu startu běžcri zjišťujemc, že v kinu
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Fá*e tlarir jin čas než ve skutečnosti. P i pohledu na ko sk dostih rn žcme

ifit*L'','l hlirlllč vsugerovat' že za 10 vte i'rr, po které se díval na pu'blikum z.á-

ét!#' 1rrrllrělrli koně značnou část dráhy, lépe ečeno, že ď,ch 10 vte in bylo
rl|váli,r slrrrtcčná doba závodu. P i pohledu narozložen smft - v st cl v de-

s c rklshrrh běžc v jiném záběru vnutíme p edstavu souběžnosti jevri,

rrlrrr, l|c 1rrodloužen čas mezi v st elem a stertem'se mu vribcc ncbtrdc jevit

édĚt n.} jc vc skutečnosti. Proti reálnému času, po kter film skrrtcčneY [rěží,

hlad.,,,= lt ilrcnr vytvďen čas ideiílní nebo dramatick , to jest oncn čas, ltter

fdyrtrr| 1xrtllc tlivákova dojmu, nebo jeho cítění. Máme ještě t ed čas, toti}, tcrr.

Ť eĚ*tr ae v jcv skutečně odehrál p ed aparátem, nebo p ed člověkem, p i filnro-

lai * rr.rlézajícím. Nazveme jej časem reďistick m. Čas realisrick z.nímc ra

Hcnorl!,
Ěao i,|cálrrí nelze hmotn mi mě idly zjištovat. Je jen v clivákově porlědoml

l t*nihá rirrrvnáním p edstavy, navozené st ihem záběr , s divákovcnr vr.pomín'

*Eu nu rc.rlistick čas, kter je p irozeně p esně změ iteln .

l *cvrrě'} reíln čas je p esně mě iteln _ délkou záběru nebo skrrpirry r.ltběril

Ěle t.t' rrelze srovnávat ani s realistick m, ani s ideálním časem. Re{ln clas

á rt iltcm, divák si ho však neuvědomuje. Pracuje s ním jen st ihar..

U*rél , idcální nebo dramatick čas filmu muď probíhat za okolností, shod-

H r .,h,,t,rostmi, které doprovázeji čas skutečn , realistick . B pdcvšÍm ideílnl
murí lr t pravideln li kratší rrež čas skutečn (realistick ),

ri ro divák uvědorrri mii pďii' -e by| ďizen. Pozoruje-li nělrdo ně-

děl prostě, nějak pohyb _ na p . běh koně na závodišti po dobrr jcdné

y, s1lot'ebuje k tomu určitou energii. Tu energii vydt na slcdování clějc,

a ttl jirré, do tohoto pfocesu se mísící city (na p ' netrpělivost)' Z tolro plync,

Hlěiré Irrrrožství energie a zpťrsob jejif,q Pv'qJnění,odpovídá pocitu určitélro čacu.

áEii ltrlrlttrrt,n je nesnadno mě itelná; mění se podle nálady člověkl a po,ltc t,'Ilrl,

iakérrr hrlrrrplexu dění se člověk ocirl'

\rllricktivní vědomi času

l.=rlttlir.však ijakási subjektivní hodnom pro míru času, což poznánrc z lr>

htr, i,- lrrqktly sc nám něco, co trvalo p l hodiny, zclá onekoncčné- a iirrtly
náirr ti ,l.llllr lrteče ujako voda". V prvním p ípadě se energie pclrlrnltt ttvrrlrtrl
-a!a,r,,;lrti'cbovali .isme jí mnoho, v druhém se ryche uvolnila n vythli isrrrc jl

É*ttÉt rl,' ltlíltr.
i',rlr' vietro si musí b t st ihač.vědom. ChceJi zkrátit závocl rrl někcrlih vtcl"irr,

'ittt+i 
e,rlrrť'ltttlrt cliváka po kraďí dobu talr, aby měl dojem, .c zn ttr clrvíli rrtrčhl

Éal, ,',11x'vírlající skrrtečnému času, pot ebnémrr k vykonánl poltylrtr'



Zprisobri je několik: nejjednodušším je ten, kter m diváka poněkud zmatemg
Místo jednoho záběru vložíme dva' t i krátké, bezv znamné zibéry na publikum;
V každém novém záběru pot eboval se diválr znoYu orientovat a musel roz7to-
znávat oě jde. Jeden vjern se mísil do druhého a než se roztídi|y, již je zde znám
obraz koní běžících do cíle, na ktery se divák soust edí. Vložené zá.5ěry nesměly
ovšem vyvolat nějaké nové, konkretní zájmy divákovy, abychom jeho pozornost
rreodvrátili od běhu koní. V tomto p ípadě uplynulo hodně energie, a|ebez obtjžl.
'fento p íklad je nejobecnější. V dalších musíme uvážit, co je hlavním motivem
ďedu záběr , které se p ed diválrem právé rozvíjeji.

Hlavní a vedlejší motiv

Ko sk dostih m že b t do souvislosti filmu vložen jen jako pom cka. Režisér
chtěl změnit prosďedí filmu' nebo se rozhoď charakterisovat hrdinu tím, že ho
umístil na závodiště jako diváka. Závod není tedy hlavním dramatick m elemen_
tem, n brž podružn m.

Jin p ípad: hrdin v osud závisí na v sledku závodu. V tom p ípadě se ďvákťrv
zájem ztotožní se zájmem hrdinov m a závod se stane stěžejním motivern nej_
bližších chvil. Budeme si formálně počínat v obou p ípadech shodně: po začátku
závoďu nast ihneme záběr nebo záběry na hrdinu a ukážeme tePrve konec zá_
vodu. St ední Íázi béhu vynechánre. V prvním p ípaclě rra v sledku běhu koní
nezáLeží. Divák je napjat tím, co hrdina dělá. Uvedeme však i pro tento p ípad
dvě možnosti:

a) p ed závodem se hrdina sešel se ženou, která se mu zalíbila. Než na ni mohl
promluvit, zača| závod. Hrdinu závoď nezajímá. Píše lístek, ktery vloží dámě pod
kabelku' zatím co dáma i její okolí je soust eděno na běh koní. Po skončení zá_
vodu dáma rychle vstaÍ}e' nevšimne si lístku a odejde. Divák je napjat během
záběrtt staru koní dm, co hrdina provede a během záběra cíle tím, co učiní dá-
ma. oba záběry na závodišti mají roli obsahové i časové vložky. Záběr na hrdinu,
píšícího lístek, nejen že nezkracuje dojem času a nezjednodušuje vnímání, n brL
jej zdržu1e a komplikuje, protože je s\ožit a diváci se bojí, aby se závod mezitím
neskončil a dáma muž v pohyb nezahléďa- I oba záběry na zívodiště zdržu
(retardují) děj' divák je vnímá jen zbéžně a nerad. oddalují rczuzlenr nebo za-
uzlení. Jde však jen o zdánlivé zdrženi, protože celá scéna je i s vložkou s lístkem
kratší než by byl záběr na cel .závod.

Vezměme p íklad téhož druhu, ale trochu jinak zahrocen :

b) muž, kter se chce již. delší dobu domluvit s nějakou dámou, navštíví závo-
diště, protože vI, že tam dáma chodí. Činí si naděje, že dáma mu poskytne slu_
t:hrr' |)i'crl závodern je však žena velnri rozčilena, takže k roznrluvě nedojde. MuÍ
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i k t|átrrg t trÍllr bude ochotna promluvit, vyhrajeJi kri , na kterého vsadill
'ts=puh, lr rl lt,l nevšimne, prohrajcJi. Zljem divák se v tomto p ípadě clělí

tyv{;eiít í gc vztah mezi mužem a ženou a mezi v ďedek závodu. St ihač

=áo,',t' 1,rrrrože divákovo napětí z ačekávání koncc by vyčerpalo jelro

,ltlei,,lt lrrrclc pot ebovat, aby sledoval v ďedek závodu a ženinu reakci rtl

s:i lálrěr- startu a cíle vloží st ihač záběr na muže a ženu, p i čcmž žcrrlr

tt*;ri,ltě slttl<rvat běh, kdežto muž bude sledovat netrpělivě i běh i'}.cntr'

=4liěi 
lrrrtlc krátk , aby v sledek p išel co nejd íve. Retarclncc, ktcrtltr

n *l!rěr. 1l'ccc jen zp sobí, bude rlměrnl v znemu celé scény, ktcrá jc sicc

lEá, *le rrcrrí vrc}iolná. Hlavní zápletkebude teprve Po #to scéně násleclovirt.

tytrr 1rť=í1lrdy pat ily do skupiny, již jsme charakterisovali tÍm, ž"c y.lvorl

pr|tri1. k,'tt rcži#ra.

U4ltlerrl lronce s p ekážkou

EÍ Yelttttltttc druhou skupinu, v t ž, zlvod je hlavním nrotivclrr' llrtlirrl
trlrrár, '|clro osud p ímo na tom závisí. Divák je závodem plrrě upclutálr'

i 1=1 ,,1,!, z,kráti, aby uspíšil rozhodnud a zbytečně rrenapínal diváka. Celá

tv* erter'p,itl tíhne k v sledku. St ihač ji zdrž| tlm, že vloží nrezi start l cíl

.iq rrrtt',c, ďedujícího závod. Tím spád divákovy energie podchytí, alc

v rlllck závodu ptlblríží.

h*r1 ae rrriižc odváLit ještě jiného zprisobu: na místo zdrLenÍ dá p ckvnpclri'

3{yrrrlrt s1xlií p írno s jeho koncem, bez vloženého záběru. Ncnriiže to

iir1irrit tlstr m st ihem' to jest bez p echodu' Divák by sc v <llrrarcclt

E*l, Nťí lly se orientoval, že jde o cíl, kter nečekal, byl by cfekt z.trl

štflhať 1rrltržije stíračky: konec záběru na běžící koně od startu sc !icL'ť

Ge tiělrrl-sc objeví obraz běhu do cíle. Stíračka bude patrná, clivák ,si jí zccl,r
tllltltrc. Nc'ž stíračka skončí, bude každ v kinu vědčt, žc zde llyl vyst'i'}t'rr

==ávrllrr .r s rirclostí uvítá konec, Energie se p elijc prudcc rrt závěreclrr eíl'č'r,

=; 1rfcv.rlillr p es stíračku, jako voda p es jez. Efekt zvyšujc pl'ckvl1rcrrí

E{bl;!i,' Lorrt'c.

!ktttctu:tt ztlržcní děie

!iiá:,- t.rlt, ,,tktr rn žc st ihač zkrl t děj (uspíšit jeho pr bčh), nrtižc jcj i 1'l,'

ail?!t :'iirt.rrrcl||c na dostihové dráze.Y americkém filmu "Anltl Klrrcttirr'r" rlt'

Ji 
= 

!,,,,r,', rlctlrlvcclc sc již p cmáhat a o<lběhnc. Pohlcdy na z.ávotlištč sc V t()lIlLl)

'ltt:t i,l'rly s polrlcrly nt Annu Karcninu a jciího manžcla v lrleclišti' St'ilr,r.i

&i= i',,l'rrl,,r li,rl"tsk dostih, v němž jede její nrilcnec Vronsk . Jcjí záic'llr rr 1rl'iillť'lr

$tu.l,, i':llrr:rrit.rrrrnžclovo ploclez cní. Když Anna Karenina s1lltri'í, '}.c Vrrlrrslr '
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vkládal rrizně dlouhé záběry na závodiště. Delší záběry napovídaly zkušenému di-víkovi, že se na závodišti něco tragického stane. Krjtké'záběry zrychlovaly déj, 
,zvětšovaly rozčilení. Všechny záběry na závodiště i na hrdinku , ryi^^startu a pádu

1 
koně, rněly smysl retardační. Nejen, že se smvěly mezi diváka a v sledek o idár-

livč jej oddalovaly, n brž slrrrtečně prodlužovaly pr běh závodutak, jak by ve sku-
tc;čno-sti nikdy netrva|. Kdyby byi st ihač ,'..h"l na plátně j.n j.airr1i záběr na
závodiště' byl by s rrím d íve hotov než když jej p.ákHal li"1'-i záběry. Zďe
tedy' st ihač.p idával fáze pohybu (děje) a ,"o ií ia.ar,í (dárnatick ) čas delší
než byl čas skutečn .

S1íbil jsem, že promluvím ještě o st ihu vrhače oštěpu. První zátběr: vrhač se
rozbi'há.1_v1há oštěp - sďih - záběr druh , prázdni místo na h išti, po chvíli
''1 "{. 

p iletí oštěp, zabodne se a chvíli s. j.itě .t'uuJ.. Dokud bylo -ísto prázd-
né, oštěp letěl. ChcemeJi naznačit, že oštip letěl díouho 1čili aaleko;, necháme
místo delší dobu prázdné. Chceme-li vyjáá'it rychlost .š;ě;;, vletí do obrazrtbrzy po začátku záběru. Totéž m že-" íčirri, pli a."ne- 

-rffiobu 
st ihu: vrhač

hodí oštěp a dívá. se 1ní1. Druh záběrz oštěp trčí v zemi a chvěje se (což zna_
mená, že právě dolétl). Vrhač se mriže dírat ia oštěpem delší, nebo kratší dobu'

Prostě hmotná délka filmu mezi vrhem oštěpu a jeho dopadem značí dráhu
g|těnu, Čím je tato dráha delší, tím oštěp letí dál (podle díakorry p edstavy),
čím je kratší, tím letí_ oštěp rychleji. Všimneme si, že divák automaticky pova-
'uje hodnotu onoho ,íkonu, ki.' áu nedáváme p*ko,r-rr, za optimální, v na-
šem p ípadě maximální. V prvním p ípadě, kdyi ,ra aou osiup., dlouho čeká,p edpokládá, že letí co nejrychleii. Jinak by si nemohl p edstavit, že za ru dobu
doletěl nejdále.V dru|ré1 p ípadě po'ažuj. dráhu za 

".;a.tv, 
jinak by nemohl

mít dojem, že oštěp letěl co 
''ej.y.hl.ji.

zdrženi p sobí komicky

ovšem, naznačí-li vrhač zprisobem svého počínání, že je špatntm borcem, pakč:\fol na dolet ďtěpu vyvolá dojem komici , protože'aivák je p esvědčen, že
oštěp lcd pomalu. V druhém zprisobu st ihu vyrrolá se dojem, ie ďtěp letěl jen
kousck.od.vrhače a proto .akbrzy dopadl. Vidíme opět, že hoánom záběru i st i-hu spočívá na mnoha vlivech 

'orrč"r.rě. 
Nyní jde o to, abychom si cel tento

opravdu složit problém ujasnili co nejdrikladněj'i:
t' !ím více fází pohybu se na film zachy v určité clobě a v téže době také

;:romítne, tím bude pohyb na obraze prisobit dojmem pomalejším. Čím méně
se jich layhy a promítne,_tím bude dojem z pohybu ,r" plátně rychlejší.

Nyllí šlo o jeden nerozdělen filmov pás!
2' 'l'c<l' jde o souvislost záběr : čím početnější skupiny fází pr:hvbrr vyrrechánrc
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l==F ě.iilvi!l('sti vypustíme), dm bude děj na plátně rychlejší. Čím jich ukážcmc yíc,

tlttt l,rr,lt. 1,r'rrlalcjší' Na tomto principu spočívá st ih podle pohybu.

1'e Irlrllrr ,, l;rigo kamleramanepo: Frigo teleÍonuje ze své kancelá c dívcc, lry

d!l,i il.l,,l,' rlr okraji velkoměsta. Smlo'uvá si s ní sch zku'

f ál'Ér: lirigo u telefonu žádá o schrizku'
E3|',=1: llívl<a svoluje, aby k ní p išel.

lál,Ěr: lrr'igo zavěsí sluclrátko a odběhne.

=;l|,;r: llívila u rcleforru je p ekvapena, že Frigo už domluvil. l)ochtlpí, z.nvě-

štl;e alrr,llltko, ale v tom již ud chan Frigo vpadne do dve í. Ve Íilmtr je vyrre=

rliáir,r lir ll.l()v.t cesta -ěrt.-. P iběhne do domu d íve, než to je v bcc lrttržrré'

Ťelttir cti.ilr. lrt'er je v rozporu se skutečností, zprisobí komičnost v jevu.

l ( )ll trr|loto stanoviska musíme p ísně odlišit tvo ení rychlosti pohybu uvnit

Hbt,a;rl l lidyž jsme urychlili pr běh závodu (děj), nezrychlili jsmc btlh korrl

Ea ierllr,,rlivé,r', rábě.rr. roně neběží proto p ed divákem rychlcji. Avšlk lrri ktly-

|F 'iivál{ 
lrcvii{í, nedomnívá se, že běLí rychleji. Toho se dociluje tínr, že se nn

lfiier*, lul,, jclc o zkratku, vkládají zábéry, k_te1f yy1ovnávají encrgii tlivíkovu

á lv''íl r,rlt tlojem, že čas byl zachován.
{ Mérrir rychlost pohybi uvnit obrazu m žeme jen tímo že měnírrrc tlélku

flinlii, lrrcrd z.a určit, čas proběhne p ed objektivem p ijímacího aparátu. 'fcltrto

áE,,tt u. t ká v hradně rratíčerrí' nikoli st ihu. Divák vnímá změnu pohybu uvnit

Ebi*:lr;l írtlo a chápe ji jako změnu ( íká: pohyb je zrychlen, zpomalcn).'/,ryclt-

leai ,lě1e st'ihem si naproti tomu divák nzuvědomuie'

Al ,lllstrtl js-e praiovali s nejprimitivnějším materiálem. Používlli jsmc icd-

áplt1 lrl.rvrrílro záběru, do kterého jsme vložili jin zibér, nebo' nancjv š slrtr1rinrr

ttál,, r'l's,lhcrvě v znamn ch záběr$ jin ch.

V 1, ílrlltlrr s dítětem a s milenci byla celá soustava st ihu YrZr-*Y2'/".'. vytvtl

Fu,,o , ,Iv,rrr 7áběrí Y a Z. Na závodišti jsme jeden záběr, v nť'rrrž kltltcrnltt,rtt

=ar 
!r1,rrl ,c| běh koní od počátku až. do koncc, proložili z.Álrěrcru rrl rliv:thy

{!!rl',, r',ikttlil<a vedle sebe jdoucími ziběry) nebo zábčrcm rll ttttlžt:, 1íšít'íltrl
3rl; .rtrI

/'illť'r poimov

lrl11:i, .1; jsrrrc provedli s jedním záběrem na závodiště, mťtžclrrc ;rrrtvtlsl . ,lvč

ill,l l 'it, zlílrěry. Jeden kameraman natočí smrt koní s jednoho rrrístlr (s trilrrrrry

il]ll !l'llr,.rlr). St-cdní část závodu, navazující na začátek, natoclí jirr 'li.lrrrcr';lrll,rrt,
:lrr;i' i r' ;rrtzlrtlí z,ávodiště. Cíl natočí t ctí karrrcraman, stojíc:í rr lrlrriť'r'y, r;rkžc vi

,lirr,, l',,,,,Y lltlcltlč z.l>lizkl' I'{'pc však jcj natočí opět první katlt.'rltlllttr s tril'rrlry,
.r!. r.l,-,,l,jt'litivctrl, alry koncY byli hodnč patrní' První zábčr, stllrt' rtrčil lt;rrrlcrlr
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llltlll objcktivcm s maloLl ohniskovorr délkou, pak natáčení p erušil, změnil ob;'ek-
tiv, počkal, až lroně doběhnou k poslední zatáěce a odtud je slecloval v novétmz{-
bčru tclcobjektivem.

St"ih:rč br'rde však nakládat s těmito t1eml záběry jako s jedním. Vynechá st ední
eríbčr (od kameramana č. 2) a mezi záběr první (kter možná na korrci zkrátí)
.r zíbčr tieti (jehož začátek také možná odst ihne) namontuje záb|;, vložen
(obccerrstvo). P esto budou diváci pojímat t etí zábér jako pokračování prvního.
Iakov záběr budeme nazrvat záběrem pojmov m, ačkoli jde vlastně o ,.érr.r'
Kdybychom je totiž spo;iili a neproložili cizim záběrem na publikum, p edveďi
bychom vlastně souvislou soustavu záběr&, tedy scénu. Y r^z po!^oi., ,áb;,
volírne Proto' že několik záběr nám nahrazuje jederr záběr. tvlusíme .1ršal dá""t
dobr pozor a zacházet s tímto označením velmr opatrně. Na p . v americkém filmu
uDobrá zeměu jev jev, v němž ro"zběsněn dav pnrazi hrdinku filmu a šlape po
rrí. Divákovi se zdá,že jde ojedin záběr.Ye skutečnosti je to mosaik" kr"tič-
k ch záběrri, z nichž na někter ch je jen h|ava ženy, ale nejsou na něm nohy
c{avu, na jin ch jsou opět jen nohy liď, ale není na nich hlava ženy. Dojem, že
.cna je ušlapána, vzniká vlastně optick m klamem. Áčkoliv všechny ty-krátké
riscky tvo í jeden celek, lrter se t ká jeďnoho námětu, a kter by bylo'- ,h.o_
reticky __ možno natočit jedním aparátem, nejde zde o pojmov zátě.. st ih.*
byl vytvo en dramatick ,, bohat celek, jehož ,ičin spo8írrá ve st ídání zábér&,
jcjich délek, jejich obsahri a v tvarn ch hodnot.

Tato soustava obstojí jako samostatná dramatická jedirotka. Naproti tomu sou-
stava, již chceme zvát pojmov m záběrem, dává sice - spojlli se všechny záběry* jak si smyslo ale neposkytuje žádné jíné kinematografické hodnoty a není
schopna samostatně existovat. Někter pojmov záběr skláďá se ze záběr& na
včci, které v bec k sobě ve skutečnosti nepat í. Na p . závod v 'Anně Kareniněo
byl jistě 'natáčen na mno,ha nrístech a v r&zn,ch dobách. Některé demilní záběry
byly zvlášt nahrávány. Ba ani hlavního hrjinu v tomto rozhodujícím okamžiťu
rrcp eclstavuje Frederic March, n brž jeho náhradník. P esto pociťuje divák
všcchny ryto záběry jako jednotu, kterou nemohou porušit žádié z v|ďzen ch
'sc n. P icházíme touto zkou a nebezpečnou cestičkou k novému požaclavku st i-
htr: musí tvo it jednotu, aěkoli pracuje s rriznorod mi složkami.

St ihem vzniklí jednota

Vědomí, že jeden záběr pat'ií k druhému a ještě víc: jistotu, že jeden záběr 1e
1xllirlčováním p edcházejícího, musí st ihač v divákovi udržovat r zn mi prá-
sti't:rlliy' Jedním z nich je pohyb a jeho rychlost vnější i vnit ní. Vnit ni.y.hl*t
rlllt'ltztt, chná skutečností (pokud ji kameraman nezměnil - ale o tom p ípadě nc_
rrv;ržrrjt'rrrc)" nrusí p echázet Ze zábéru do záběru. Tedy ryc|rlort Lo.,i z prvního

5Íl

*#=, (lrart) r z. posledního zábéru (běh do cílc) musí b t shodná. i[o znanlcn ,

$g ari tlltrrví, ;akou ji divák očekává podle zkušeností ze skutečnosti' Pravdě'

$=brre l,tt,lr větší, když obraz ukáLe, že se koně blÍLí k cíli. Porrese však iiné

&ue vlrě;{í z'llaky' uuá. se konat na témže závodišti, budou to ddž koně, rrebo

*|{ l,,,,lt'rrl'itlnL p edstírat c o obojím diváka p ewědčí, ačkoli tomu patrnč

* erl ttll,ítYcrtí ''.bylo. Jednotu záběr& zprisobuje ovšem i obsah záběrf}

terf ,u r Lí t{'hož námětu _ nebo i v warn styl'

lia 1,|. vrlrnč oštěpu byl natoěen jindy' a dopad oštěpu také jinc{y. Mii},c iít

I g |rui .,!rě1r' l)iváťvnimá oba záběry jako jednotu, poněvadž 1de o t, rr'1lrrět,

ditlrlrt tvtl|'í i sm& pohybu: jde-li o jeden rnotiv, není t eba s': t to z'ásrrtly

*lllet. |tlcJi o drr", vnějškem p íbuzné motivy, je t eba ne.ní buclovrt:

i{'=l ,- ,,.ur,í na pláni s ilndiány. Dva shluky lidí na koních ritočí proti so[lč"

L*|t,,rc u.',(ttč se divák dob e orientuje. Pak p ejdeme na-detaily, ryclrlost ťrtcl

re rvětšrrjc (vnit ní rychlost záběrri) i rychlost st ihu sc zvčtšujc, tlk .r:

tJlil,r rrcroze inlt, ok'teré z nep átel jde. St ihač montujc. pak vojáky, jnk

r*tly r1rrlva doleva a Indiány vž'ďy z|eva doprava. S l m rytmick rrr opl"

rlnr iě,.írto směrri vštípí divjkovi, Le levá strana je v chocliskcm Indiárrii

tJ vrriíhti. \re vhodnJ chvíli tohoto poznatku využije a směr náhlc (v dc'

} ol,lálil vojáci ritočí zleva. Divák pochopí, že vojáci prorazili a žc nyní z.ir_

ii{ lrrrli'rrly cloprava. Chce-li však st ihač p esto vyst ídat snrěr ťrtočcní _ to

g!Ír ,ílrěru, pii ''ě-ž kamera stála na druhé straně bojišď - pour '}.c si po_

B. Na 1rl'. háry v pozadí, které divák spat il p i celkovém.1ábč1, jsou proti

i v ,ict.rilu' Postaví-li se kamera na druhou stranu bojiště, čili obrátÍ-li ec

ltrr1rlvrrílrťr, divák hory nevidí a pochopí, ž.e jde o nov zorn rthcl" V ttrrrr

|ě lrllltrrtu zábéru tvo í pozadí.

*ttěr l rlráha kamery

Íllri!rr,,,l,l,lltt, že jednotu záběr rvo í i směr a dráha, jíž se kanrcr;r lllí'}.í h pi'c,l

ftĚtrrrl Virlírrrc, jrk ov" lidé spolu rozmlouvají. To jc cclck. Lid k rr]lrrr

ii"|t , ,,,,rliltr. Nov záběr je detai1ern' Kamera se p iblížila k jcdnrrmu z. lti,':lr

i} p,.ri,,,,,1' Ncz.abrala jej však s místa, které je na spojnici mezi st cclcltl ollr'tztl

* E'.*,,.,,,rr, rr lrr'}, uh.,rla ď této osy poněkud doleva a otočila sc cioprnvlr, t'rlr}r

*i,!t,,'. t,{rr,č. . 1l.írrro do obličeje muže, kter stá.l na obraze vprevo. [J'}.il;r sit'r v l.i

t!aJ; t' ,u.{,,rtt polrybu dráhy, po lrteré smě uje divákovo oko k ilítlrrr rlhr.tzrr,

*l= ,l.u!,.,l,,u.,l,r ji p-csně. Kdyby tak byla učinila a prostě se pl'ctl rrtrv rrr z,tlrť'rcrrr

$*Ěriirirl,r "1,í,',l 
lrtllrrlo na rovinu qbrazu l zvlíště, kclyby sc tcllt() 1rrllryll vc l'ilrllrl

-ÉĚE,,!il'rit 
,l;r.rktlval, vznikl by dojcnr rril<oli spojitosti, n lrrž rrloplk tlrljcrtr tlc:

3+t|alÉlrl,, t r ll,rrr/'ho pohybu.
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Kamera zvolila wou vlastní dráhu (a po ní ji užil i st ihač) a sice nikoli dráhu
ncjkraďí a nejríčelnější ve smyslu geometrickém, tti,brž nejkratší a nejríčelnější ve
smyslu kincmatografickém. Divák toto p emístění ani nepociťuje, ba ani si je ne-
uvěclomuje, protože rra plátně se p ed ním objevují pohledy, kter ch si právě p ái.
Sanro sebou se rozumí, že divák si p i celkovém zábéru na mluvící lidi ne ikď:
a nyní bych chtěl vidět toho pravého zp edu. Když se však tento záběr na plátně
objevil, divák shledal, že je to právě onen, kterého si p ál.

Drivod , proč právě tento záběr je ten nejvhodnější, mttže b,t mnoho. IJve_
deme p íklad: mezi dvěma muži se rczvíjí dialog.

Muž vlevo potkal p edcházejícího večera náhodou muže, stojícího nyní y zÁ- 
,

běru vpravo, na temné ulici. Muž Ypravo ho nepoznal. Druhému je divni, co jeho
p ítcl v tuto dobu v oné ulici dělal.

Muž vlevol oVčera večer jsem tě hledal v kavárně. Nebyl isi tarn. . .*
Muž vpravo: "Byl jsem cel večer doma.u
Muž vlevo: uCel ?"
Muž vpravo: ,'Ano, cel večer. Nechtělo se mi vycházet do té tmy...u
Muž vlevo: "Noc byla ale p íjemná. Když jsem se vraael z kavárny, šel jsem

delší cestou. Zabočil jsem do Valdštejnské ulice ' . .*
Muž vpravo: (mlčí).
Muž vlevo: "Byl jsem na ulici sám. Člověk by myslil, že v devět hodin je již

cclé město vym elé.u

Muž vpravo: "To dělá ta tma. . .(
Muž vlevo: ''Když jdu tak sám v pusté ulici a náhle někoho potkám, myslím

si o něm brihvíco. .."
Muž vpravo: >Ano. . . Proč mi ro všechno vypravuješ?*
Muž vlevo: nProtože, když jsem šel včera tou Pustotl Valdštejnskou ulicí, potkal

jsemtam--*tebelu
Muž vpravo: (po chvíli) ,Anoo potkal jsi tam mne...* atd.
Divák ví o onom setkání již p ed rozmluvou. Má muže vpravo v podez ení.

St ih mriže vypadat takto (viz nákres):
V cclkovém záběru se odehraje rivod až k větě M. vlevo: ,Zabočil jsem do

Valdštejnské ulice." (1.)

Dctail rnuže vPravo' témě z profilu: muž mlčí, odhodlání, z stat klirln)im
v něm bojuje s pocitem rodící se nejistoty. Do tohoto detailu zazni s|ova druhého:
oByl jsem na ulici slm." s{ p2 muže vpravo prv,ranl1e v tu chvíli uklidnění. (2.)

Polocelek: muži jsou k divákovi obráceni opět bokem. Aparát stojí na téžc
straně jako v prvním celku. Je však posunut doprava od p vodního postoje (vi_
dčno od diváka), takže divák vidí lépe do obličeje muže vlevo, kdežto muž vpravo
jc zalrrán trcrchu zezadu. Záběr zristane od slov: "Človělr by myslil" až 'To dělá

60

ÉBta " 'i'ltrl slova pronese muž vPravo nejist m, vyh bav m hlesenr, v nčnrl

ť!e yrrrlel 'rrrí ncž jistoty. (3.)

Felti,l=rai| tt,t trruže vlevo. Je ďměI z profilu, ale hledí ven s plátna směrent,

-stiiií ttrtrí vl)ravo. Muž vlevo Iíká7 "Kďy:ž 
jdu tak sám..." až: "b hvíco..."

tá =e 1,i1 t',rlr p ísně na p ítele, jako by ho chtěl dorrutit k cloznání. (4.)

lletail ir,r ilrttž.c vpravo: témě zp edu. TváÍ je trochu otočcna dolcva. Mu .

tbpi ,l,1i ftílií: oAno... Proč mi to všechno vypravuješ?. P i poslcdrrírrr sltlvtt

#t!!:rru rlrlví ,rrč oěi na muže vlevo. (5.)

Ll=teil rr,l rrrttž.c vlevo. Je témě z en Íacel 'Protože" až: otebeln (6')

*r,,|r! rt ilr rra detail muže vpravo' t ž jako byl p edcházejici. Muž. vl)rlvo

eiehrre, r lrvíli zltotrmá, m že-li dále zapirat a pak jasnějším hlasern, dívajc sc

Hr}rip vl,'vrr' prohlásí: ,,Ano.. ' potkal jsi tam mne.. ." (7.)

Li5neolI1rrji, '}.c jsem volil tento st ih tak, aby poskytl několik p íkladťi součmně.

G=gelrir aklrrlcrnick , nám však dob e poďouží.

P e,levlírrr si ujasníme na p dorysu pohyby kamery.

T|éln,=, }'c lranrera cestovala k ížem krážem. Kdybychom neznali vnit rrí ltirrc-

rgf ir ké tltivody Pro tuto cestu, mohli bychom soudit' že je zbytečně slcržitá'

Ťeltí lrlrrrcry by se mohlo také zre-

Ét tra tlvtl z.něny. První a rletí z-á_
py re tr,rulčil s místa č. 1., ostatni

, 1e} jsrlrc na obrázku označili pís_
r"r.vi" Qd

2 I Q M.rn.

R, ()tltrrcl by se obrátila buď vle_

á tlrr v1't'lvrl, podle toho, kdo právě

3i, '!'eIrlrl tlruh záběr a st ihu by
v ecltlrtl oclpovědnost na hercích,

|s lrrttttl v clivadle. Náš st ih však
lll',rtlr;ttičnost scény r zn nri po-

|l:l .lNt||)y n r zn m jejich unrístě-

1t4 rlllr,tze. l(ozebereme jednotlir'é

l it'trrrctrlc si, které drivody nás

,,,',Ilv' Zlíllčr č. 1 určuje celko ou
u, ,1,,y. l'o1ríšeme prost edí. Je tofiÉiia''i

pb,'i,
**c*rl.
pai -.

tf*'' '' ,l,' rrl'ličcic nružc vlcvo pai:lá plné svč

}rt= ,.1,r .'v,' t,t,t svčtlo témči" z'cŽlc1u, co'ž trttt

oktro

rr'rrrrrčjší kout, v nčrnž se

1,,,'r, i .;tiil, v pozadí, trochr'r clo-

,,|,tr,,' lrI'ťs rrčž. visí zácIona. Za oknen-r jc chladné plošrr svč'tlrt. 7. trllrrr
., ,l,, rtllličcjc nružc vlcvo padá plnť: svčtlo' obličcj jc 1rr';rvitlclrtč'.rsvčtlctr

krcslí na obličcii t rrr:tvší skvt'tly,

flFŤ*ií :,il,,.r rlrršr:l lž tlo místa, kdy nruž vpravo čclí prvrrínrrt ťtttllru svť'lrtl 1l'ít'cle'
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|)os11vi .rc do obrany, alc prohraje ji, protože místo, aby odpověděl, mlčí. To
ie rliilcžit moment' kter divák musí vidět. Postavili jsme se p .d -,rže vprevo
llko abychom ho pokud lze vyloučili z okolí, nechali ho ,"-ot.réh o. Záběr totiž
ntztltirazrtuje nápadně po1oj rnuže vpravo vriči muži vlevo. Toho jsme docílili
tínr, ,c jsme se k němu dostali mírn m obloukem. Divák m&že pozorovat reakci
nružow gamu o sobě. Fllas, kter do záběru zazni od, partnera' p ipo-erre o$t,žc idc o dialog mezi dvěma muži" Zaiad! muže 'pr*o opět do staré sifuace.
Protože slova partnerova ncpokračují v ritoku, -rrž .rl.rro se uklidní. To bylo
záhodno divákovi ukázat, abychom zdrželí rozuzlení.

Současně jsern volil záběr, v němž nevidíme toho, kdo mluví, proto, abyčh
urpozornil na onen druh st ihu, kter nesleduje vnější dráhu motivu (že ji na-
značuje Y tomto p ípadě zvuk, je pro nás ny.,í 1.šrě veďejší), n brž vnit ní linii
tlramatickou" Zlběr dává od okamžiku, kdy muž vl.vo ,,,l,rrrí,'dirazna tu část
dramatické stavby, kterou bychom " hrrjbě nazvali doprovode-. Proďužuje
obraz. což prisobí podobně, jako v hudbě koruna. Proďoužení prisobí *.rčrríě
lako spojnice, jako most k dalším záběr m. Nárrr totiž pror"J- nejde o tq
oba mluvící oddělovat, "í,\ držet je v celku, jak vyžadutje exposice. ostré,
stáIé st ídání detailri by prisobilo jako saccat o, jež každ!, t n jasně odděluje,
crdsekává od ostatních.

Dostali jsme_ se plynule na záb& č. 3. Vidíme nyní, jak m zp sobem' podniknc
nrrrž nbvou ofensivu. Zabiráme }ro z dálky, abychom'zmátli áioak". kter1r viděl
naposledy muže vpravo, jak se uklidnil. odstoupiti jsme od námětu, jako b,y..ho.r' 

'souhlasili s ďm, že napětí skutečně povolilo. Potože nechceme učinit na ďvá}a
dojem' že muž 

"v"levo P|onese větu vrcholně driležircu, 7abíqá.me-ho e dálky.
Na lroncl téhož záběru promluví muž vpravo vyh bavou větou, ale my nevi_ ,

díme do jeho otličeje. Zvět$ujeme tak napěti " &"at""i, k'terf, se ptá: iak se
asi nyní tvá í? odep .*. -., áá, .r" to odporruc, pioroi.';'r^r:ir," í.;r'rJ""E;rj
bude teprve náďedovat. Jestliže' jsme p e] ďm vyhověli divákovi a p edest eli
p ecl ním detail, kterého si v hloubi duše p ál 1ziau 2), nyní jsme se zachovali
podle svého rozumu. Kamera nešla tedy á.aho,' 

".;'.t'iiaíu6i a nejp íjemnější,n brž jaksi 'proti srstio

. 
N1ní sj však počínáme, iako bychom toho zdržování měli již dost. Skočíme

t mě giírno (po geometricky nejkratší drlze) k obličeji muže vlevo. Již d ívc
ismc ekli, že ryn skoky v p ímce pusobí ,.o.i'o jako p eděl. Jsou divákovi v jis-l{ln smyďu nep íjemné, potože ritočí frontáne. 

-oaajtiti 
jsme tedy skupinu zá-

lrť'rÍi, jež se vyznačovala jist m váháním, od následující skípiny, která bude roz-
htlrlnÍ a povede p ímo k věci. Postojem v či muži "l*" ,a 

^riíujeme, 
že muž

rrrlrrr'í 1l ílno na Partnera. Dívá se na něj (záběr a). Vyčkali jsmc, až'dojcm zvěq
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s vlevrl vyrrrěl a obrátíme se prudce na muže Ypravo. (Záber č. 5) Opťlt sc

i!,r,,, ,,,,u,ruílrrc tak, abychom ho osamotnili, nechali na posPas diváktinr,

erili li,,,lttrlr,t' Dívá se jen poněkud doleva, ale kamera se p emístila t:rk, že

*lk 
',-uí 

,l,,, cllr p esně, kde siojí partner. Teprve na konci druhé věty zdvihnc

ful ,,,=l a irr..lí iinli srněr, kde je jeho p ítel. Muž zdvihá. oči již během slovn

ítip.u*,,i.;l,,, lrlc lrončí pohyb, až když umlkne. Jakmile spočinc očirna rla

*e=i', ;lttěttíttrc záběr (vznikla tedy malá prod|eva, opět běží o .iakousi kclrrr'

Eur E:ál,Ě, ť o hledí témě p ímo do tvá e muže vlevo. To protcr, llryclrrrrrr

iti*e' vlltlr ,lrl postaYení vinníka. Muž vlevo mluví témě do publilra' Nl lrortci

lEt, c-álrěr,, ," .{oprrr'íme jemného zkrácení času. Neq'člráme, aby tlttt'žtlv't

á ti.itělt (rlilioli dozněla), to jest, aby jejich ričinek vyprchal, rr brž |lrrctl sc

{ llrle tta |r:l|'tncra. Zvo\lme záběr totoLn se záběrem č. 5. (Tvo í tccly zábť'r

ill l ť.7 * a zábér č. 5 dohromaďy záběr pojmov ') Nechccmc totiž' g>

iti,liráll', 1ll'cd novou formu ob'razu, abychom jeho pozornost rrcoclv':r'lli rltl

:*htt;álrěr'tt' Sor'rčasně tím docílíme dsnějšího spojení záběru 5 sc zábclrcrrt 7,

telttrr 1loslední je pokračováním a vyvrcholenírn záběru č' 5'

3p+et,,1.t., 'c vlc než s osobami na plátně jsme si hráli s divákcnr'.|cclrrclrr

# *,,,, uyl,.,učli, po druhé jsme mu odep eli posloužit, tu jsme bo p ipravili rra

ca 1, ii,le (spojení čísla 1 s č. 2), jindy jsme ho p ekvapili. I.osvětlerrí [:ylo

,a,,'t'l , rlry ,íi',rák" naladilo. Prosté osvětlení muže vlevo odclrnalo ocl rrč'lro

rrh 1x,rlcz.cní. Trochu mysteriosní, složicější osvětlení mtržc vprnvo tll)070r-

dltáh,r rrlr jcho vinu.

*iiet' uyrčcrrotl drahou'a nedovolíme-li mu, aby se rozptyloval' Musírrrc vrllit

}",,; . 
j1',,,y, |iteré ho neuvádějí v omyl, leč tehdy, když si tolro p cjcrrrc. l' i'

i1!*oi,'í 1, ,:.l,'rčtu k divákovi nemá tedy jen funkci v tvarnou vc vnějšírrt slrlvl

Ellelrr t,,l,., všcho bylo docílit jednoty scény a sice její vnit ní jcclrroty, lrtcrtrtt

vyl,,,,l,,u,rli rozložením v jevu na četné složky a jejich nov rrr slo .crtílrr'

ylltrrttl rrcclrali cel v jev uplynout v jediném záběru (celkovénr), ncclocílili

,r,, ,l,,j,r,tr jcclnoty - 
jakby 

'.'"ad 
zdá|o _ protože divákby .bttlrrtlil ;ro

ittí u.ru,,l,y'.ru or'obo, nedostal by však odpovědi na své otízlry, llyl lry l'.r.. 
[,

f, 1.lr,r 1'or.o.rro$ by byla rozt íštěná. tednoty scény docílímci vcdclrlc*lilll
L-_ ^^ _^-._+-'l^..^l Í\,Í,,.'í.'''. .,..r;, ll

5ir'u!,,, ,,yl,,'ž ,,ílc,',', jeho je, zahnat diváka do zk ch, do koutlru, or-llrrr'l rlcrrrti'}'c

ád=ilt,,,,;'ttrtr ccstou, kt..ou mu určíme' Cesta diváka s p eclměttl lra 1' 'c'lrrrť't

f$! =.,,,;l,., lrrrrlá ve skutečnosti kamera), je-li rtčelná, wo í slttrtcčtttttt jt''ltl'lltt

šérrl' !rrcr,,rr 1loďcbujeme. Je to jednota tírn ťrčinnější, žc tliv{lt rtrl/r rlrrlr'rtt,

iáE*, l,1. 1,,'.,trtt rpcllutío il. Jc m jednota -ivoucí, protožc jc prrlvÍtlť,rr:r }'iv rrri

Iidr*,, 1'Íl,,,,, u kluu' Zdc se z.noVu objasr\ujc, proč za hotov l'illrr ;xlvlr rricrrrc

fi|i'l 1,, r rlrrít ;rlt .
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Jak dlouh záběr?

A ' dosrrd jsme určovali poměrnou délku záběru a naznačovali jsme, čím je
délka záběrrr vymezena. Čekáte možná, že vám dám radu, jak mají b t rťtzné
r'lbéry dloulré v metrech' V této naději vás zklamu. Záběr inť .e b t dlouh

' 200 nretr stejně jako 2 metrY. Celkov záběr m že bft delší než nás\eďujíci
dctnil, jdeJi o to, aby divák rozpoznal v pestrém obsahu obrazu všechny podráb-
trosti, ale mriže se objevit jen zcela krátce, máJi st ihač nebo režiséi na myďi
vtisknout do divákovy paměti jen hrnn ráz obrazu'

o délkách zábér rozhoduje nejen obsah a forma, n,brž i funkce' kterou má
v jev, nebo zábér, ve stavbě celého dramatu. Na p íklad rívod celého filmu, nebo
nějaké episody v něm, b ,vá stližen tak, aby se rozvíjel pomalu. Záběry jsou
dlolhé. Stejně však najdete ťrvod, nebo exposici velmi .ycŇe odbytou. N.;pr't-
nějším pravidlem je, že scény v t deníku se st íhají tak, aby ," od.hrály .o''.j-
rychleji. operují většinotr se such mi fakty. Divák je na to p ipraven a v repor-
táži snáší velmi těžce každé zbytečné prodloužení záběru. Pr_rirněrná délka re-
po'rtáže v t deníku činí 40 metr , nejčastěji však jen 30 m nebo i méně. Dle
toho se ídí délka všech záběrri.

.-Ce|nvečerni hran film, dlouh , 25ao metr , obsahuje zpravidla 3oo-7oo
záběr ' Je-li jich 5O0, je jeden záběr hraného filmu asi 5 m dlouh . To však
ncodpovídá skutečnosti, protože záběry brvají sto, dvě stě i více metrri dlouhé,
jiné jeden metr, t i čtyrti metru, či méně. Disney v kreslen film 'Sněhurkaa sedrrr trpaslíkri* je 23OO m dlouh . Má na t ináct set záběrí. Nejdelší z nich
ie 15 metrri.

Vzrušení není změť

Obecně se má za to, že rychl st ih, to jest slučování krátk,ch záběr , plisobí
dojmem vzrušení. Musínre však dob e odlišovat vzrušení vnější a vnit ní a p'k
musíme dob e uvážit, není-li některá jiná složka obrazťr tak vzrušují cí, že prudké
vnější tempo nem že se jí v ríčinku rovnat' Vzpome te si, že ve Smetanově
Irvartetu "Z mého života,, je vrchol celé skladby vyjád en jedin m, neustál rn,
vysok rn t nern. Jindy vyjad uje skladatel nejdramatičtější rnísto díla ,yrhi,^
st íclárrím t nri, které trvaji krátce. Podobně je tomu i ve fiimu. Boj vojska
s Indiány |ze vyjádlit stejné záběry krátk mi, jako dlotrh mi, které mají hlubok
parlro's: v pusté krajině, v pozadí vrou,beném horami, svádí se bitva dvou odclílri.
l{lcr{íme na ni s v še. Prisobí na nás klid, s nímž proti sobě postup,ují mužstva
v lrtrst ch adách. Pak se oba roje stazí, obraz bitvy se mění vnit ní silou boje.

Str:jrrč mohutně bude na rrás prisobit soustava krátk ch záběrri, která nánr
rrrtlslti|rtrvě vylíčí urputn boj muže proti muži'

íl l,

Y r-etl.érrr lilmrr 'Písničká " chtěl režisér vyjád it dramatick vrchol Snrctr-

*BTl, -Vtl;rvyn obrazy. Užil k tomu ilustrace, což již samo o sobě je hodné zr-

'Ťrěeui Mlttllrcm horší chybou však bylo, že na va|ícÍ se t ny montoval rychlc

* stfí,|''tí, í rlllrlzy eky a hudebníkri. Čím byla hudba rychlejší, tínr šly obrazy

tsg}ile'l ;,t rclrclu. Byla z toho změť, která nedovolila pochytit mohutnost SmeB-
pgty lrrr,ll,y. I{cžisér si neuvědomí|, že zde vzruch p sobila již. jiní složkr _
hrrdbu ,r žc tecly rychl st ih byl zbyteěn a škoďiv '

L-lpět ;lrrrllll ečeno: mohutného dojmu lze docílit krátk mi záběry jcrr tr:lrtly,

lérj,ylll |\()l'l sv m obsahem jednoduché a ovšem, když vzrďení, kter m prrrtlké

$iáá,,, v1crrrti p sobí, nep ehluší dojem, zprisoben obsahem nebo jinou horl-

itÉrta, hrcrá by mohla b t v nějakém filmu z Dalekého zápďu z prvníclr lct

iÉ=nir=, vl,rk vyjel ze stanice. Teprve po chvíli se tam dověděli, že most, p cs

vlah 1,rrictlc, je podemlet. lezďec na koni chce vlak dohonit, aby sdělil stroj-

i' iglii rr,:bezp.8í -r, hrozí. Rychl st ih zdd naznači', jak prudce sc nebcz.-

!r Fll y.

blÍ*{, Krrrtší a kratší zábéry na jezdce se st ídají s krátk mi zábéry na jccloucí

. Je:t|ec vlak nedohoní a nastane katastrofa. Nyní následují dlouhé zlbtry

. v ltetlek rrcštěstí p esto, že jde o scénu vzrušující, o vrcholn obraz cclé

ltlt.

Vyzlrěllí záběru a scény

iliÉLtei zíllčr se proďužuje proto' aby vyzněl. O vyznění jsme se již zmlnili

p}lh!'r,lrr ,r,lialogu dvou muž . Uvedu doklad'o tom' ja|-:ábŠr a-celá scéna

d' iicrre..lrí_li sc vyznít. J. A. Holman ve wém filmu "Minulost Jany Kosi_

é" 1xrrr 'clrl správně, že urěitá' skupina scén pot ebuje ostrého zakončcní,

ilf ( )l,rirlt sc ny s pointou stojí u Holmana i u jeho vzor pončkud stranott

gli,rlrrt lrllrvních scán. Cílem těchto scén je změnit prudce běh divákov ch

ée|;rrit, vytvtli''it p eděl mezi scénami a vzbudit pocit, že jistá ěást dramatu sc

iberr,:i|, N,r p .: nájemník, kter byďí pod pokojem student ' je ka'}'dé rltlro

fg=Éllr:ir, i,'lroši se budí v st elem z pistole. Koupí si rovněž pistoli a clrcc rl(rrt'

*ť=*f,-|it 'rl'y sc jim pomstil. Ale zbra nefunguje. Mužík pistoli oclhcxlí .r t,r

*aá a=.rrr ,,.r 1rtlcllahu spustí. Režisér nebo jeho st ihaě zakončili z,alllěr lristtrlc,

|=*i,i li,, ..,.,',i 1u, v st elu p íliš rychle, takže dojem z něho v hlcdišri rrcvyzrrť'l.

1=lriE.rri, lrrcr.ť. rltczi diváky nastalo, se nevyčerpalo, n brž se p cncsltl tlrl clnlšÍlro

eábcrri .i tÍrrr itlo další scény a oslabilo jcjí násrup. Stejně mk oslabilo tlojcrrl
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É ptlilrt1, 'l'tltrl clryby se dopouští vc jnrctrovlném filmu st ihač cliislcclrrč'



-rl''-

|tylltrttr vc filmu a jeho užitečnost

l)ě1 lálrr i zábéry, které jej nesou' rozvijeji se v časc. Časov sled musí
;rravirlelrlě učleněn, rytmisován" Tato členitost času umož uje divákovi
rrlatlrrě n užitečně vnímat. Čas, jeJi členěn, p estává b t arnorfní,
a rrrčnÍ se v jev, kter lze nějak m zprisobem zachytit. Rytmické dělení času

Rytmus nějaké v čase postupující ady vzniká pravideln m st ídáním v
určité síly. V hudbě je to pravideln sled p ízvukď na tak 

'u"rroo 
těžkou c

Totéž nacházíme v poesii.

.,,'$ytmus..'namená' opakglá9i ale nikoli monotonnost. Obsah i melodika
v_básni bojují s rytmem tak ďouho, až rytmus zvítézi. V hudbě častěji než v
obsah p emriže rytmus. CéIá skladba jako by se vzpírala držet se v stejném
mu. Rytmus je něco, co divák velmi rád a snadno pochopí a co si dob e :

matuje. Lze proto velmi často rytmus porušovat, 
'.'iž '.- 

riplně z dojmu di
kova vypudí (mluvíme o agogice, vnit ním vlněni skladby).

Ve filmu je problém rytmu velmi obtížn . Zrak reaguje velmi bezprost edn
na,každou změnu obrazu. Chci tím Ííci, žekažd záběr, ikdyž je velmi p íbuzn
pigdcházejícímu, je pro oko v základě něčím zhola nov m. A právě ,tidáni zi.
běrri určité délky se záběry jiné, rovněž stálé délky, .,nyrvo í rytmus filmové scény.

V hudbě neruší pravideln p ízvuk kontinuitu melodie, kdežto ve filmu každ
nov zábér ruší souvislost obrazového motivu. Z toho plyne také to, že p!ílíl
pravidelné vymě ování záběrtt stál ch délek p' sob i na zrak tak bezprost .r]ně,
že vyvolává dojem monotonnosti. oko se brání pravidelně pÍicházejiiim rro1r m
vzrucÍr m a p estane vnímat jejich obsah" Vznikne dojem, 9. ,. ,'" plátně ojvi.
nuje pás stále stejn ch hodnot.

St ihaě se musí vyh bat tomuto nebezpečí. P esto však rnusí tok obrazri i vjem
pravidelně členit. Pomá|1 

'i -tírrr, 
že rytmisuje st ídavě obsah obraz& a záLěry,

Kromě toho se snaží wo it delší rytmické ,ourt"rry. RytmickJ k.oky 1teiké doby,
alrcenty) ve filmu nesmějí b t tak četné jako v hudbě nebo v básni. Musí budlt
dojertr pravidelnosti, ale nikoli shodnosti. Délky zábértl1'"" rJěr,i'ťHrtt.;
v urěitém poměru, ale nikoli v stái ch délkách.

Ncní t eba dodávat, že právě tak, jako se v hudbě dociluje tak zvaného p ecl-
ltcstt, tedy oživení tim, že se pravidelnost rytmu prodlužováním nebo ,ki".o-
vánínr clob jemně porušuje, i ve filrnu zacházi st i}lač s časovorr mírou do jist
lrríry volně.

6íi

*evltálrl r lrutlbou

bu,|l,ě, ;rií'}' skladebn proces se tak neobyčejně blíží procesu filmovému,

*ra* ,yttrrtt closti snadno sledovat. Na p ehledné partitu e vidíme ncjcn

té ělsirěrrí člsu na takty, ďe pozorujeme tam i na tomto podkladě vybudo-

t|srrěrií lrrrrzikální v podobě hudebních pe.slží a vět. U filmu je tomu po-

|eittrrttle obrazce rytmické stavby díla jsou širší ve ejnosti ncp ístupné
'i 

1rr,r ty, kte í pÍijdou s filmem do zlrého styku, jsorr ncp clrlcdrlé.

,u,,uí,,,i p iznat, že theorie {ilmu není closud tak uzákončrra, rby se

pr,lle ní ídili, jako se hudebníci ídí napsan mi zákony harmuric

rr r h t,rr.

3lmn,l rytmisace

; ilrlči pracují spíš citem než rozumem. To, co my naz vántc rytn]enl'

rrtli r;r v sledek- p'ouhéhci uspo ádání záběr (aby ncbyly roz,hltzcné

ilrr inť se íká-. Vodítkem je jim p i tom dějová fabulc rrclro délka
'e 

i,) 'l;.to prlce je právě tak bezprost ední jako primitivní. Jc často

*ěbá. nl,ly.,l y uš"k '["*a a vlastně neustále objevná. Často sc p i podí-

* ěellr 
'|'il,n 

divíte, proč některá část filmu je zajímavě st ižcna a proč

Él , lryl,,r,,,i proti duchu filmu. St ihač vám ekne, že je toho vinen rcžisér,

pr|tlrr ťíst rlatočil dob e (nebo; dal mi z ní hodně materiálrr), jiriotl šp;rtlrě

tllrrĚrrí j,,,rrr jcrr podkladem pro další experimentování. FIutlc1llrí trrrrčttí lrtí

i J,,ll,,,,'tl,,tl tlrcorii, která slouží k zák]Ladni pr pravě žáki], alt ttctttttcz'rtjc

llelrsér.s.'vymluví opět na st ihače. Ve skutečnosti je to d slcclclr tolro,

arri st.ilrači své zkušenosti nezaznamenávají, nehledí z niclr vyvozovxt

y l rrlrlevrlvat na nich všeobecné zákony st ihu a režie. Mnolrcr:r reději

É*lt rgií. terlrrÍrr, z ríkol této studie jeukázat, jakou cestou by sc rrrčlt tvo'it

tHruri- |iilrru, jaká metoda by mohla vést k tomu' aby dnešní 1lrlksc tlť'krr'

Eallt lr ,l,,l,r .'lr st ihačri p ineďa užitek budoucím generacíln čcsk clr lilrrrlrlaii.

le ttctrí zllkonem. To znamená, že theoretické v slcdky pr:rhtit'hť'llrt tvrl

F . |!_|l( lr tisilí objevovat stále nové a neznámé sestavy vc vcsrrrírtr Lťllri|.

13 t.l, ltt',,,,vlt thcorii nebude koncem hledání, n bržzačltkcrrt ccsty lt rrtl

' !i!rrl,.irr, rrl,icvtitrl, k nimž se dnešní filma , pracující bcz všcclr tllt'r'l'clit'

, p,,.,,.''l'ir. icšrť. rrcclostal. Theorie objevuje normtlt umělcc n()rllltl 1xlr'rr{rric.

Ltsl,r,li, lr.i st;tvlra scén

*a..,lt lrrl z:tklaclní včclomí rytnlu. Urrrělcc clovet|c vtislrtltlttt l'ytlllll$

l_,i,.lovť' písně, skládruté bez zrrnlosti tltctrl'ic' }sorr v r'lzrrě
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rytlllick . Rovněž i naše filrny, pokud na nich pracuji lidé s uměleck m citem,
rrrají rytnrus, kter st ihač nebo režisér vyhmátl. }vly se snažírne ob;ektivisovai
str"'ihlčovo subjektivní cítění rytrnu. Řekli jsrrre v še, že ve filmu neize rytmické
dčlr:ní zd raz or'at v'krátlr ch a pravideln ch intervalech' Chtěli jsme:ukázat,
'}'c huc{ba si počíná obdobně. Udržuje sice rytmus v doprovodu (zvlášť v ,znamně
to činí v tak zvaném "baso continuo(), ale nad tímto drobn m rytmenr *
l't:h tak ekl * se Jlesou volné a nespoutané melodie, které dofovod p e_
hlušují. I rytmická stavba hudebních vět je .,, stálém poměru k rytm.r doprorrodo,
ale těžké doby _ jakési pilí e věty - isotl od sebe značně ,riál"ny.
. Podobné stavby pot ebuje film. Jenomže filmov obraz je pro diváka p íli!
kompaktní. Zrak sotva rozlišuje doprovod a inelodii na témže obraze. J.., ue
v jimečn ch p ípadech lze se spolehnout na to, že divák tento dvojit proud
rytmu na plátně pocítí" Na p . na obraze jedou tryskem dva jezdci. něhem_jízdy
sehrají nějak v jev" Tgnto v jev mezi osobarni na koních je d,oprováz.r, .rrír,ráí_

ním rytmem béžícich koní (st ídání kopyt). Podobně je tomu p i tanci (jenomže
zcle rytmus naznačuje celé tělo).

Nahrazovat drobn rytmu st ihem je'_ jak jsme již ekli - témě nemožné.
Je to p ípustné jen ve zcela zvláštních scénách a ve scénách krátk ch (na p . bitva).

Hudba jako rytmisační prvek

Již něm film nalezl zp sob, jak vyznačit drobnou rytmickou adu, souběžnou
s adou obraz ' V něrném filmu zastávala rílohu obasso continuo< opět hudba.

Ve zvukovérn filmu tento ríkol plní nejen hudba, n btž zvuk vribec. Témě
každá scéna v dnďním filmu je podložcna z eteln m a nikoli náhodně zachyce-
n m zvukem. Pravdivost tohoto poznatku si musíme ově ovat ,ra am..i.k ch
filmech. Hollywoodští filma i snažíce se dosst k standardní v robě a k tvorbě
v ričinu co nejekonomičtější, dospěli k nejp esnějším zákonrim filmové skladby
a peclantsky je uplatriují. Dospěli tak spíš k čistému emeslu než k bou livérnu
uměleckénru hledání, lrteré je vlastní evropsk rn filma rim, p edevšim sovětsk m.

Pro naše studium je však americk film v této chvíli dobr m p íkladem.
Američané se snaží každou scénu a každ záběr rytmisovat zvuke m. Žádn

zvuk nenechlvají piirozen , neníJi souěasně rytmick . I zvuk deště rytmisuji.
St ídají čistou hudbu - které pužívaji kromě toho jako náladového ,^bar-
vcrrÍ * s hlukem a s mluvou. Někdy tyto t i druhy zvuk rníchají. Ve scénč,
lrtcrtlu doprovázi hudba, se jistě velmi v razně rytmicky mluví, nebo slyšírrrc
iirr , člt:rrčn zvuk' Amet"ičané panratují i rra pausu |ako hudební hodnotu a velnri
rrllt'lrttlť: 1i u'Í'ívají.

íl tl

ltá|á 1,ťír,,rrrtlost zvuku, urněle členěného, vede k tornu, že 'moderní film sc

ibii*r'i= ié z:íkonité jednotě slova, hudby, zvuku a visuálního jevu, ktcrou sc

áétile rr1rern. Ale o této p íbuznosti promluvíme aL později.

lirrlll,r ;r něm film

iebi iru,,,, žc v němém filmu členění času obstarávala hudba v orchestrtr' l}yla
'hti,lt'* 

větlirrou náhodně s|ožená ze znám ch, již hotov{7ch skladcb. '|'ťllte)

vrlrl l,yl tccly velmi primitivní, ale p esto plnil svorr rllohu clokorrrlc. Jc
-u ,.jr,rr, p.oč huJba, která nebyla zvlášt k filmu složena, nerušiln?

tt,él,,, ,''í,'ční nerušila právě proto, že k filmu komponována nebyla. Vše-

|e;í llrrrlehrrí a zvukové kvality se v divákově vnímání zredulrovaly nt trt

, 1lttr tttYltrr pot ebnou. Touto p evažující hodnotou byla rytmičnost' I lrItllru

érri litrrrrr jste si uvědomovali jen tehdy, když se náladou ncbo stylelrr

vgla r)lrslhu nebo náladě obrazu. V takov ch chvílích ovšcm vstrtprvnlrl

drr tliv:{lrova vědomí, aby se zde spojila se sou adn mi vjemy obrlz.ii. 7rrlč*

c 1rak n,thle nálada scényn orchestr nebyl schopen se p izp sobit. }lastal

f b,irrllihr, v němž zvitězil' obraz" Vzpome me na začát'ek oNicbclunsťrn

'Ě*acu l lrlrlellní doprovod Pro tento filrn stanovil režisér. Filnr začínd

rr vě í,':ích do hradní ku|le. rod těmito scénami zněl Gricg v oSlavnostní
'|'rttrl lrudbu jsem vžJy vnímal současně s obraiem. Později se lrudba

rrlv,tl:t olrraz m již méně vhodně a proto se na ni nepamatuji. MyslÍrrr,

141'i'ttt 1rtrznatkem, kteď máme z dob němého filmu, jc, žc témč' každ{ l
J rvrlkrlvá ada poslouží témě každé spo ádané obrazové adě jako clopro- 

|

fa rllrlr;izrtjc, žc se nemusí pojit zvuk k obrazu ani ilustračně ani rcrlisticky' Kc

rlráilr, v rri,.,lrž p evládala rrizně rychlá jizda na koních, hrály snltl všcclrrry

,11.5y=t'r v,rlčíky. Nezdá se mi, že koně běhají v t íčtvrtcčnínt tnktrr. l' 'cs

b*i vgl,-íl, vclltri vhodn rn doprovodem těchto film . Z toho plync, žc lrrl-
El ,'|,,,,,r.,,l,.ovšem i zvukov rytmus vribec, má v základě zl kol, z;rrn-

at .rr. tYirrit iei,lze-li to tak nazvet, skladn m.

Ťep,.'. ,,,r ,lr',tlr{m místě plnila hudba v němém filmu rikol, kter sc jí nc'ič:rs=

I pri;,i,,r;,'' trrti|', |'e zahinéla ticho, které je pro uši velmi nep íjcnrrrť'.'l'rlte'

rr=i lr,r,ll,1' rrclzt: podce ovat, ale nesmíme z ní dčlat drivocl hlrvrrí. ()st.rtrlč

tsa *,,lii,.,,,l :1ll ví s naším v kladem: ticho je ncrytmické, ncnÍ v rrtYrrr 'átlrr.

F*$ti.tli t'.'llll riclto ruší, protože sluch, obklopcn tichcm, hlcrl,t rt;rtlr'rl ;r clrytí

thti.,e li.rž,11. 1l'ílcžitosti. Diváka by bylo v nčmém kinu vyrrrši|rl li,r'}.tlť'z;r_

ri, Llš,ly ,',.irrrcrrší ruch v sálc.Hudba ncjcn žc p chlušila terrtt, lrčžrr rrcklitl,

* tlalg i *villrt ryttnenr uchtt vodÍtko.

(r(,



Rytmus sjednocuje dění

Zvukov doprovod, jako nejrytmičtější ada hodnot, je tím nejstálejším,
současně i nejpružnějším poutem všech složek filmového díla. Klade ďlo i ďv
na společného jmenovatele. S'rytmem obrazov'.frn tvo í kontrapunkq jehož
sledkem je dynamické napětí v ďle. Stvo ení rytmického sledu sluchov ch i
kov ch vjemri, jejich časoprostorové sepětí je posledirím a rihrnn m činem r
čiho slučovacího pochodu, jejž st ihač s analytick m materiálem podniká.
jsme dokončili stať o slučování visuálních složek filmu a po kráiké pozr
p ikročíme k p edpokladrim synthery zvukově-obrazové.

Spojování a rozdělování záběrrl

Ještě d íve, než opusdme st ižnu, všimneme si zprisobri, jimiž st ih spo
zlběry. Nejčastěji následují za sebou zábéry bez p echodu. Činí_li jejich sled
diváka dojem obvyklého pokračování, jde o st ih běžn , klidn . Někdy se
za sebou ocitnou zlběry, které spolu na první pohled v ničem nesouvisí. I

{me-li je bezprost edně k sobě, vznikne prudk dojem nesourodosti, kter
bídne diváka, aby hledal nějakou skrytou 

'ouoislo't. 
Tak se nejčastěji užíiá

běrri kontrastních, aby jejich vnější rozpor nutil diváka hledat vnit ní

nesourod ch záběrri za sebou íkáme ostr st ih. Někdy však viďme, že jě mezl
nimi nějak viditeln p echod. B ..rá to buď prolínačka nebo stíračka, nebo ko.
nečně zatmívačka a roztmívačka.Každátz těchto forem má jin ríčinek na diváka

Prolínačka má rikol spojovací. Jeden obraz mizí' a současně se na plátně druh
obraz objevuje tak, že do p edďlého vniká jakoby z hloubky. Právě proto, žc
se_to děie současně a po celé ploše plátna - jeden tvar se mísí do druhého - prl-
sobí prolínačka na diváka jako nejt&nější spojení dvou záběrri. A protože zlbéry
jsou nedělitelnou částicí scény, prisobí prolínačka, jeJi na začátku ,rebo na koncl
skupiny zábét&, jako těsné spojení dvou scén.

Rťlzné užití prolínačky

Prolínačka mivá v znam časového označeni >zatirÍl cou. Žena sedí na zahradě
a p em šlí. Záběr se prolne do obrazu silnice, na níž jede v z.

St ihač chtěl naznačit: zatím co žena vzpomínala na svého rnuže, pospí-
clral silrricí k ní (nebo k té druhé). Něco jiného však zrračí toto spojení: žcne
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*.itty-llerra rr,r z,ahradě, do obrazu se prolne pohled na silnici, po níž jedc

il EĚl1 iF ,,1*rt prolne do privodního záběru na sedící ženu. Y znam tohoto

I lu' =- 
i.,'* ri p edstavuje, jak její muž k ní v tu chvíli spěchá'

laečLl t1,r,jrrjc p edměty prostorově: 7ábér Y z našeho p íkladu s dětnri

fyg|y,,,,,',' ," iÁbéru Í prolínačkou. St ihač vybral z mnoha dětí jerliné

a*il i,ál,l jc rrablízko. Cítíme souvislost ďtěte s cel m kolektivcm' Kdežto

éÉ 
= 

, rlkl,vť.lro pohledu na děti k detailu ďtěte by měli diváci pocit lktivní
áec (vylrtctllli si to dítě sami, nebo poďe režisérovy vťrle si k něrrru tlošli),

áE 1r I 1,r-rrlírračce pocit, Le kolektivum nebo dramatická situacc clítě vy

de lelrrr l,|írkosti.

tr*,=Lg l. zrračně nepohybová. Je také neprostorová. Dítě se k nánr nep'i-

; |1|irtt!llry, n brž ziodiio je samo plátno kina jakousi magickol proměnou'

se 1,rrrlrrtrl demil ďtěte do celku, měli bychom pocit, že kolektivunr dítě

árlrir,, rllrr:rtťrm' Tak na p íklad je plolínačka užita literárrrě, kcly}' sc zd=

É 1= p íkl.rtltr s dětmi) p'ol.'ul do záběru Z, aby se naznačilo, žc nrilcnci

Fa tllrě

iielllr '}c se dítě do množswí pohroužilo.

rtl sc musí zacltázet nesmírně opatrně. St ihaěi ji často pou[Ivrjí

Ehvtllré tlž,ití prolínačky

y lr,á r. Á ;.n8 
''in 

: herečka sPat í s jeviště někoho známého v lrlctlišti.

trei.ilry sc prolíná do tvá e muže a z stane tak delší dobu, neln sc lrtYlrtt

l1li ;.,.,tr to lrrubé chyby, které se však velmi často objcvtljí. Vc slrtr

i ll| |r|,rr litt:rární obraty p eložené 'doslovněo do cči filnrrr. (7rrrrtlí: "jejiclr

===,1,,r1tly,, - nebo: "vpíjela se zrakem do jeho očí* atcl.) Mnoltcrrl lé1rc

llacčLu j. vžcly špatně použita tam, kde jde o to, vyjldlit těsnou souvislost

$e,i,,,ě,n, jciiihž- vzájemny poměr.je. vyjád_en.náp"{* P'T,o':uě:,Nl,!''":
|= ,,,, ,.[.,. dívají. St ihaě prolíná detail hlavy dívky do dctailu hlavy

i'rr je t.llylll! Jin omyl' .'','ž pah|íží na květinu. Květina sc prolnc clo

[] ===:1'rt1tly,, - neDo: >vpuela se zraKcllr uu Jsrlu uLr(< 'rLLr'/ rvr

EJl*, ,"1, í1,,,,lč.s lrcrečkou, 
"by '. tvá muže v hledišti prudcc z'většila. l'oLr}.ili

hglrr !' t,,rrrrl rrlrjclrtivu s proměnlivou ohniskovou vzdálcností. Prolnutí rrršl

ilii*i 1,r{11l(lťt|, lrtcrou se snaží film všemi prost edky uclržovlrt l'livit. N.r

snlž.í zdiraziíovat směr vpravo' vlevo, vp ccltt, vzltlrr. l'r'.rlí

tuto stavbu zhroutí a zesnrěšní. Květina, ktcrá jr:, ilk rl í

=3|'-r 1, 1,,.člivč tlokázaly, vpravo dolc, se rráhle objcví ttlt tlrttž.t'vtl tvíi'i'
1|,1,ll 1'i,'rl lrÍrlrri rraho c. I v tomto p íprdě je mnohctll 1''iisrilriv,Yjší vyrr'žít

3tliil=!i ,',rr"r.ll ,r lra p íklac1 širokorihl 'nt objcktivem zlbr,rr 1li'írrllr i lrvrltitrtr

fr |":lg'r: Na p .: elegantní dáma se laská se psem;" další záběr: plačÍcí

Í h:blé dítě stojí uprost ed velkoměstské ulice. Obecenstvo v kinu pochopí,
i záběry tak oďišné chtějí sloučením íci: rrěkte í lidé se starají o pry, 

"".i-i - - t uuv ot ĎL4r 4)r v Pě! ' 
LdlLLLl

l chudí lidé nemají jídlo pro své děti (nebo nějak podobně). Bezprost ednímu spo.l'
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Zvláště v česk ch filmech najdete podobn ch chyb v por, ivání prolínaček celé
r;por.rsty.

Stíračka je rozdělovací znaménko

Stíračka zábéry a tedy i scény odděluje. Ve stíračce se tvary nemísí, n brž. jeďen

obraz roste a zdánlivě nebo i skutečně vytlačuje piedchízejíci obraz s plátna.
(Stíraěka s. tomu íká proto, že prvni triky toho druhu užívaly jen jedné formy;
novj, obraz se vějí ovitě otevíral a minul se zavíral' Hranice mezi nimi byla
nápadná a p sobila dojmem kouzelnickélio proutku, kter p ejede plátno a ča-
rovně změní obraz. To uvádím jen proto, abych upozornil, jak jsou diváci citliví
na každJ, plošn tvar, kter se objeví na plátně. P ičítali v sledek změny p edě-

lové čá e a v bec si nevšímali toho, že za star m obrazem se jako v kukátku
panorámy vsunuje na plátno obraz nov .) Dnes se používá rizn ch druhri stíra_
ček, obraceček' síťov ch stíraček, spirálov ch, odklápěcích a pod. Všechny se
vyznačuji tim, že obrazy za sebou pticházeji jako dvě plochy, jako dvě pohled-
nice a nikoli jako nehmotné stíny, jež se prostupují'

P cchod obrazri má, b t často velrni nápadn, a !o proto' aby zd&raznil, že dva
záběry, pop ípadě dvě scény, k sobě nepat í. To znamená, že se film ve stíračce
rozpadne na dvě části. Samoz ejmě, že některá složka dramatu spojí p edcházejicÍ
scénrt s následující. Stíračka však naznačuje, že v některé oblasti se děj oddělil
(v obsahu, ve formě, v čase atd.).

Jak jsme ekli již v p íkladu se závody, stíraěka naznači, že jsme část závodu
vynechali. St ihač nápadně oddělí start od cíle a piizná se tak k svému činu.
P esto divák, dík jin m společn m znak m obou záběrri, chápe, Le jde o t ž. zjev.

Právě tak jako prolínačka, i stíračka ruší ilusi prostorové hloubky. I s ní je tedy
t'i eba zacházet opatrně.

l(ežisér Mac Frič použil špatně sdraček v "]vIuzikanmké Lidušce". Popisuje
nraškarní pr vod na vesnici. Chce p iblížit divákovi jednotlivé figury pr vodu
z'cjmě proto' aby zvětšil dramatičnost v jevu. Po celkovém a polocelkovém
r'áběru na pr vod st íhá za sebou detaily figur. Divák tedy vchází s ním do
prostoru' do hloubky pr vodu. Jenomže režisér ho vždycky srazl', protože de-
rillní záběry prokládá stíračkami. Vybídne vždycky diváka: "pojď se mnou do
priivodu!" ale v zápétí mu ekne: >pozor' to je jen plošn obraz, do kterého ne-

rrrtižcšlo Divák jako by se po každé uhodil o plochu plátna'

l)rost , osrr st ih by zdc byl - jak sami vidíte - jcclině správrr .
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ďgltrrlv.rčlra a roztmivačka oddělují scény zcela nápadně..Proti.stíračce jsou však

ar|,iryt,,,ut.'Zatmívaěka ptsobí'ln@;de.rp.s,p ndq, zeslabí všechno dění a svedc

É-',,'='u,,t, bod, do.ipnai" klidu' obra' s' p'o-ě''i "''-y a pohyb v něm zc_

*r-. nt,,tr..,ri tomu siíračka je elementem p.rudce pohybov m'

Nel:. tc(ly Zatem.rerri ".ázt.-rrěoí 
po"iia místo stíračky na p ' v našcm clo-

stlltlr, lltlr iírne vložili sdračku mezi start a cíl. Vešker .pohyb 
scény byclrorn

iiJu,,,.r . l ro,rrě ."rro t/.r'om mohli docílit i tohon ž: 
'bv 

divák ncpovlr'}'tlvll

aára, 
'ír,ly 

clo cíle ', |ot r"lorrání obrazu. startu. Zatmivačka a roztmívačlrl tttlrlt!:

ilF;,l' ,i,'kon"le' Ča'rto po,'žír,áme'jen jedné polovilly téiu.,:ivojice. Na počr1tku

iin,,, ,,rr*. .ozt"m uj"*i j.t o bychom-nad jěj.* rozrnírali''oponu' Poslcdrrl zá-

$3 irl,',,, ,.r.,,, '1.*", i^íáuy opoo" padala. le to v r*z režisérovy snalry uvést

ái*áh,, 1,,,rvolna do světa filmu a opět ho rra konci z něho vyvést'

" Neiprve scenaf,io

'i'litt |srrrc skončili popis a rozbor sjednocovacího procesu v kincrrrltogrnlii'

trjiii ;r,,,", ž.c je tortoii.i činnost' p1i nižnutno vvažoyat současně o lnlrtrlrl vllrst'

6ár*.,r, rlr*r,:' 
"bycho- 

je ďoučili, u.9dli.do souzvuku' n'ebo abyclronr Irrczi ttč

'&rrrp 
,r ptánoviiě .,rrr.ďí korrflikt. Všimli jste si jistě, ie jsem mluvil o st ihu'

jg *irl.!,trr',! jsenr se .a".ií""r na rimysl režisér.a,.nebo.na {ilo 
kamera1:"i::::l]::i

1,ti,,,,,,íil lví podíl ,r" ir,írči a synthetické'prác\ v kinematogrlfii' Ncrrltzvl|

ir,, vš,rk nikjy kouzelníkem. Tá jest, nechtěl jsem, aby dělal ncrno'rr{'' lrl'y

tl l rričcho. Dostane sice materiá|'roz]iožen na částice, témě na prvlry, llc

i'' 
''l,:i' 

l""'í1 ; ;ily.' síla, kterou z nich st ih později uvolní'.'l'o ztlltttlcttá'

Lgi,l zl{tlrčr a'každá' ipr^r^ skutečnosti p ed kamerou- se mttsí konirt |xxllc

l;euui,,''pr;;'";'ip."'"rráno plánu, kter smě uje k synthcse,. ji ' vylrrrrut sr 'ilt'

T=lttit,, 1,!.1rrcnr je scenario. Američané maji zásadu: oTo mlkc tlre 1rit:trrr'c tltt lltt'

;láprt, |lt'lrlrc to make it on the film'"
' 'i,,, 

,,,.,,',.,rlá, Le pro praco\rníky (nikoli pro publikunr) jc filnr lttrtov nlt, lrl

FiF;- ,. ''.;".,,iu, ;"tru d í.',.,,"ž j. ""toč"' '::i* ťi:JJ::''":,:il.:',];:l'
i.,r,,',,', ,1,i',rollcm.'K"*.rr-"., i režisér proto točí'mno|é.'!b!'I]lok:]'J'' ';n'';-']
[;''';;i.i],i;,; o"l"i.*' a'"*".,, a r"žiséiova pojetí musí však lražcl z-áběr l kl'lrlí

a&'.1,í,.,l .,1.,".át.- jiÍ obsahovat. Ani st ihač nepracuje mcchanicky l lrcz' ''ittr'
llri, 1,,,,llc sccnaria m že vytvo it r zné osobité hodnoty. U vclk clr 1'r'r"lrllr'í

:tiill.] i,',lcrr íilrn, natočen podle p esného scenaria, několik str"'ilrlrtYii trlrictlltrrtr'

Ecl,|í , rri.'lr obdrž.í uš..í'.n.'rto8.., mrtcriál a st ihnc jcj sicc 1"'tllc s''ctr-Íi''''

gIF,,,,11,,Jrttč.ipodle ,*.-Ý 'r.aky 
jsáu často vclmi odlišné, 1rrrtt'tl'lr: rltl'rcrvítl:rjí

=tFt!t.r,.rlvč 
i,r,livitlrralitťl-Úkuí.,r.l ..'}iirír. 1llk |c lruď vybrat rlrrt' 1xrjclí, ktr:r 1lrr

7:l



va{uje za nejvhodnější,. nebo dotrčit části práce jednotliv ch st ihačri v cel fil,m,
ovšem talr, aby stylová jednota díla neutipěla. 

'

*

. ryy"í si snad již m žete utvo it trochu p esnější p edstavu o tom' v čem spo-čívá filÍno\'' tvrirčí Proces' lalr ch hodnot musí kinem.rogrďi*" áuar, l.t o pschopen filmov materiál a filmov mechanismus a kolik vobody má p i tétopráci duch umělcriv..Aby nebylo pochyb: umÍJi uměIec ,t.oj. orrlád at, a zná-ličinnost filmu na plátně, má p i práci'témě o.o-.r..roo 
'uíloa".

74 t|t

zvllK RovNoCENNoU sLoŽKoU FILMU

VÚzltum němého filmu - Jednota zvulru a obrazu - Zaeháuení

."'ffii;;-širir' obrazově-zvukov -- Filmová opern

tdy*,u.vletecht926až.27ohlašovalyprvnízvukovéfilmy,domnívtlijsnre
*E tt, rren{ j"n r^Ifu"kr'"*' **Jt'o fíh"' nbrž že j',':_|:^'"'^'l[::;'*;

J;,il'-i]'llJ i'"íď;; ;"-" tak nebylo " '.,o,.u 
se ukázalo, že lidok cluch

phoperr rrčinit si " 
r'"zajť"'""l''i'IJ ''p'krg! ":::Y*fi' ::u#oll|

:Tl,,l"#iiil;íJ';a'"""i ' ;."išiě ,,ě*o,, kinematografii se v!í jciÍ

ělorr r složitou v razovou technikou a se vším bohatstvím jejích umělcc_
r--^y/ ::l

ttěl. Zájem všech se vrhl k techniqkému novorozeněti a umělci, ktc í iiž
-'p."',.l' 

pt'du pod "J;-; v ryá3i '':ěŤ ri Ť:l :::ťl,':"*:L::-
'iff'"o:fi;*íď"'".'"r-y.:r' 

končin, kd. ," obraz snorbil sc zvukcnr,

Něm film žiie!

trvfilmvšaknezničilněmoulrinematografii.NeudusiljejíÍivot 
navěky.

'e jednou p jde v voj_iir-"-''"_1'ť: *kl," *" :,]-ť"]::.j:Hlal ze ,eunuu Pu'ug ''lil;" .-'l"r síle sv ch omezen ch proot adk
Ého, ktcr zaljme vz

Ě tak čcstné *rrr" *""i "-er"r' -i d''l{' jaké zaujímá,. d ',""ť: ::l:
'"ai.'" -iri"'i, nJi. ; ;.it e* 

"pol.ier'st'..í 
umění literárního nebo

i hr'a po boku oPery'

V tttt,,to p esvědčení mne neuw-r zují .jen silná. a 
'o"|*il1_ ťÍl':'T:ť*:Í:'ilil:"r|J."ill il ;d; l; 'ě"-'si'pedstavit, 
že by neměla nikcly ná'llc-

rfhťr, n brž i to vědo,ií i' )'"u'"aii""""og'1fi:"'"ní, *T:l::1."'T,_j'
;ilil' il.*"r"*..ri. němé, n brž nov m vyjad ovacírrr ťrtvarcttt' 'l'ett'

|"''' -l";. ntm f il,i í *:ni,top' 
' 
k,f 

1tT" :]:!"],é,T::-:Í':ť;]] 
"" 

:,!ii:'
[T.,i;;-";;;;E.fi';;- 

'.'do,rí"t, 

ie né^á' kinematografie ješď rrěkdy <l'}'iie'

E;-i''''ri;i.;';;;". ".a." 
však lr p esvědčení, že zvuk e obraz sv m s1x>

^-Í^_.' ̂ '.,,l.í'.,,]1];:'';,ffii;;.,o;" práce tak naprosto odlišnou od metody prácc s por"rh trr

a'';;.;';, }; ;í; rnluvit o pokračování v ťrzkénr slova smyslu.

rtl,r,rl spjnt s určit m zvukem, spojen s ním nedílně a neroz'lučttě, jt: lrt{číttr

||ir}:rrr rrcl o|>raz, kt.í1 .h.. p sobit na,plátně bez zvuku. Tvnr, ktcl' rlclri

Y h,lr,t ;,,rrrzc libovor"i'"-'"*i'' J"n'gien' n brž kter p cd rliv'íl*''t'r lvrrli

*yt!.tvÍ r člsto ,uox,'r.t-ao..i' ";.ai"urr 
,:9rn^^' 'P 

edstrvtc si' |nk rozdíl

iE ttre;r rr.rr m něm m obrazem struny na houslích, obrazem, ktcr muscl v tli

Ťálrrrvi uylrtlrt aop*-"nullu jcn visufinínri prost edky' a nrez'i olirtz'cll) s[rtllry


