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1 Úvod 
 

Tuto ročníkovou práci jsem si vybrala, neboť se zajímám o literární tvorbu a velmi ráda čtu 

knihy. Možnost prožívat emoce někoho jiného a celý jeho osud je pro mě velmi přitažlivá. 

Několikrát jsem se již pokusila napsat něco vlastního, vždy se však jednalo o prózu nebo 

poezii. Chtěla jsem si vyzkoušet proniknout do utváření příběhu trochu jinou cestou, kterou 

filmový scénář plný vizuálních obrazů nabízí. 

Rozhodla jsem se popsat, jak je dobré při psaní scénáře postupovat, co všechno k tomu 

člověk potřebuje vědět a co to vlastně filmový scénář je. 

Ve své práci jsem se nechtěla zaměřit jen na formu scénáře, ale také na obsah. Má praktická 

část obsahuje několik scén mého vlastního scénáře, jenž vypráví o osobnosti Karla IV.  Karel 

IV. je osobnost, která mě odmalička silně přitahuje a nápad, napsat o něm filmový scénář, byl 

ve mně skryt již dlouho. Zatím jsem neobjevila žádný film, který by o Karlu IV. pojednával 

a zobrazoval jej tak, jak si já představuji, což je jeden z mých motivů, proč psát scénář právě 

o něm. Také jsem si přála jeho osobnost prozkoumat a přiblížit se co nejvíce pravdě o tom, 

jaký byl. 

Ročníková práce je pro mě jedinečnou možností, jak zpracovat velké množství informací 

a vdechnout život osobnostem dávno zesnulým coby jako mým postavám na papíře. Pro to 

je potřeba fantazie, tvůrčí energie a schopnost popsat děj nejen slovy, ale především obrazy, 

detaily, atd. Zatím nemám ponětí, co si vyvolit za profesi, ale psaní jako takové (ať už je to 

próza, poezie či scénář) mě láká již dlouho. To je pro mě dalším důvodem si vyzkoušet, jestli 

jsem schopná scénář napsat, jestli bude fungovat a jestli mám vůbec v budoucnu uvažovat 

o tom, zda se vydat touto cestou či nikoli. 

Při sledování filmu jsem vždy trpěla pocitem, že scénáristé jsou nedoceňovaní tvůrci celého 

filmového díla a že veškerá práce a sláva jsou připisovány jen režisérům a posléze hercům. 

Chtěla jsem prozkoumat, kdo scénárista je a co je jeho skutečnou prací, jak velký podíl má na 

tvorbě filmu. 

Mým přáním bylo mít takové téma ročníkové práce, které by se dotýkalo psaní a literatury. 

Nevybrala jsem si tedy psaní filmového scénáře jako filmový fanoušek, ale jako čtenář 

a literární tvůrce. Lákala mě cesta dospět k obrazu slovem. Doufám, že se mi to v mé práci 

podařilo co nejvíce naplnit. 
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2 Cesta ke scénáři 

2. 1 Historie scénáře 
Scénář býval základním popisem po sobě jdoucích scén, dokonce se jednoduché a jen 

několika obrazové příběhy v prvních hraných filmech bez literárního scénáře obešly. Potřeba 

napsat scénář na papír vznikala s vývojem filmu – když se již točily bohatší a dějově 

náročnější příběhy. Když zvukový film začínal, téměř se nelišil filmový scénář od divadelních 

scénářů, neboť také stál na dialozích herců.   

2. 2 Námět 
Námět se někdy označuje jako syžet. Je to prvotní rozvinutý nápad o rozsahu 1-3 strany. 

Věnuje se zachycení prostředí a vyjadřuje základní myšlenku scénáře, posléze filmu. Zatím 

zde nejsou vykresleny detailní charakteristiky postav ani dialogy. Námět může posloužit 

k oslovení režiséra či producenta. 

2. 3 Premisa – log – line 
Ve scénáristice se většinou místo označení premisa používá log – line. Znamená to vyjádřit 

celý příběh (obsažený ve scénáři) jednou větou. Producent, který by měl zájem natočit film, 

chce slyšet log – line scénáře. Pokud nejde scénář shrnout do jedné věty (lépe řečeno 

souvětí), pak to odkazuje na příliš složitý děj a problémy s tím související, 

nejpravděpodobněji to, že příběh je pro scénář příliš komplikovaný. 

Téma je to, co zahrnuje autorovy cíle, jeho myšlenky plány, zápletky a emoce postav. 

Premisa shrnuje tyto atributy stručně v jediné větě. Tím se stává autorův cíl jasnější. Úkol 

autora je v závěru svého díla svoji premisu potvrdit. Protinázory, které jsou scénáristovi 

jasné, avšak nezapadají do jeho premisy, bude ve svém díle ignorovat, aby neomezil 

funkčnost premisy. Premisa platí jen pro jedno konkrétní dílo. Je podobna tématu, ale je 

ještě stručnější a konkrétnější. Markéta Dočekalová uvádí jako příklad román Keye Keseyho 

Vyhoďte ho z kola ven, posléze jeho filmovou adaptaci režiséra Miloše Formana (a scénáristů 

Lawrence Haubena a Bo Goldmana) Přelet nad kukaččím hnízdem, kde je potvrzena premisa:  

„Ani sebetvrdší a sebedestruktivnější psychiatrické zařízení nemůže zničit lidského ducha. 

I když hlavní hrdina sám je zničen, jeho úžasný a silný duch žije dál.“ 

„Premisa je důvod, proč autor píše právě to, co píše. Je to nástroj, který mu pomůže se držet 

při psaní zvoleného tématu. Jeho cíl se díky premise stane mnohem zřetelnější.“1 

Každé dílo má jen jednu premisu. Více premis autor obtížně dokazuje a poté jeho snahy 

končí často nezdarem. Dílo může mít jen jednu premisu, protože má právě jen jedno 

                                                      
1
 Dočekalová, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 2. Grada Publishing. 1. vyd. Praha: 2009. s. 26 
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vyvrcholení děje. Mnoho děl ji má stejnou, Markéta Dočekalová dává za příklad tuto: 

Zakázaná láska končí smrtí. Tato premisa by byla platná pro Shakespearovu tragédii Romeo 

a Julie, Tolstého Annu Kareninu či Goethovo Utrpení mladého Werthera. Tato premisa platí 

na stovky jiných děl, a přesto je každé jedinečné, neboť je rukopisem jiného autora, tvoří jej 

jiné postavy a zápletky. 

Premisa je jen pomocníkem autora a opět jako jiné pomůcky není zárukou dobrého díla. 

Splňuje však funkci marketingového nástroje, který pomáhá dílo uvést na trh. 

2. 4 Synopsis 
Je jednoduchý filmový přepis zamýšleného nebo adaptovaného díla, kterým může být 

novinový článek nebo naopak několikasetstránkový román. Synopsis musí být vypracován 

tak, aby byl perfektně přehledný a bylo dostatečně zřetelné, zda se jedná o nosnou látku pro 

celovečerní film, či zda je vůbec vhodný k filmovému zpracování. 

2. 5 Synopse 
„Synopse vystihuje hlavní dramatické zápletky a jejich motivaci, charakterizuje hlavní 

dramatické postavy příběhu. Rozsah synopse je zpravidla 10 až 15 stran.“2  „Je 

několikastránkové exposé, kde má být již zcela jasný žánr a obsah budoucího filmového 

příběhu, zhuštěnou, ale přehlednou a jasnou formou by měl být odvyprávěn děj v celé 

posloupnosti...“3. Scénárista by zde měl již naznačit charaktery hlavních i vedlejších 

dramatických postav a objasnit všechny dějové souvislosti tím způsobem, aby bylo 

případnému producentu filmu zřejmé, zda se mu zdá scénář zajímavý a chtěl by jej točit. 

Pokud bude producent spokojen, scénárista může slavit úspěch, pokud bude mít výhrady, 

může se zkusit podívat na téma z jiného úhlu pohledu a scénář přepracovat. Pokud to neladí 

s jeho vnitřním přesvědčením, může se zachovat jako profesionál a scénář předělat a splnit 

producentovy požadavky, anebo si nechat svůj scénář pro sebe. 

Synopse neobsahuje dialogy, maximálně jejich náznaky. 

2. 6 Scénosled a bodový scénář 
Scénosled je pomůckou především pro začínající scénáristy a tvoří mezistupeň mezi synopsí 

a filmovou povídkou, jiné zdroje tvrdí, že je scénosled přechodnou fází mezi filmovou 

povídkou a literárním scénářem. Jedná se o podobný žánr jako synopse, musí být zde 

prokreslenější kostra, tzn., scénárista si musí uvědomit jakým tempem chce příběh vyprávět, 

rozdělit si příběh do několika sekvencí (jednotlivé obrazy tvoří sekvenci). Pokud má autor 

všechny sekvence a obrazy řádně uspořádané, může stvořit bodový scénář, kde budou 

                                                      
2
 Novotný, David Jan. Chcete psát scénář? Filmová  televizní fakulta AMU. 1. vyd. Praha: 1995 s. 15 

3
 Tamtéž. s. 87 
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jednotlivé scény zaznamenané v konkrétním neměnném pořadí od začátku do konce, včetně 

všech retrospektiv (vzpomínek na krásné dětství, chudý studentský život apod.). 

Někteří scénáristé si podle bodového scénáře ověřují, zda mají příběh správně vystavěný, 

srozumitelnost zápletek či časovou posloupnost děje. 

Alternativou ke scénosledu a bodovému scénáři je kartičkový systém, o němž se detailně 

píše v kapitole 3. 7 Jak vystavět filmový scénář. 

2. 7 Filmová povídka 
Je filmově dramatické dílo, obsahující ideově uměleckou koncepci. Je zde přesně vykreslen 

dramatický děj i charaktery postav. Všechny epizody jsou z hlediska obsahu vypracovány 

a dokonce filmová povídka obsahuje podstatnou část dialogů. Rozsah filmové povídky se 

pohybuje obvykle mezi padesáti až sedmdesáti stranami, může jít i o první verzi literárního 

scénáře, kde je již pojmenován žánr. 

Především v anglicky mluvících zemích se místo filmové povídky píše treatment. 

Tato fáze přípravy měla svou důležitost především před rokem 1989, kdy za ní byl zvláštní 

honorář. Dramaturgům zase pomáhala odhalit podvratné tendence autorů. 

2. 8 Treatment 
Toto označení se používá především v anglicky mluvících zemích a je jakousi alternativou 

filmové povídky, někdy se píše místo ní. Délka treatmentu bývá různá, mezi dvaceti až 

padesáti stranami textu. Je zde obsažen přehled děje, scénosled s naznačenými dialogy 

rozčleněný do několika scén, řazených podle logiky příběhu. 

 

2. 9 Literární scénář 
Scénář je literární dílo určené k dalšímu zpracování – filmu nebo divadelní hře. V divadelní 

hře, neboli dramatu, se příběh skládá z monologů a dialogů herců. Jinak však pracuje scénář 

filmový. 

Filmový scénář je příběh vyprávěný prostřednictvím obrazů. Vše, co je možné, vyjadřujeme 

obrazem. Až na druhém místě stojí vše, co divák přijímá prostřednictvím sluchu – tedy 

dialogy, monology, hudba a jiné zvuky. Film je jedinečný tím, že jej divák vnímá vizuálně, 

proto musí autor také ve scénáři vytvářet obrazy, které doplňuje o dialogy a hudbu. Co nelze 

říci obrazem, to lze slovem. Důraz je však ve filmovém scénáři kladen na obraz – tedy na to, 

co divák vidí. 
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Scénárista ukazuje prostředí, kde se příběh odehrává, charakterizuje postavu podle detailů – 

podle toho co divák vidí, že má na sobě, podle toho, jakým způsobem chodí, češe si vlasy atd. 

Dialogy nastupují na scénu až tehdy, kdy je to nezbytně nutné, pokud to, co je potřeba sdělit, 

nejde vyjádřit jinak než slovy. 

Známé přísloví tvrdí:  „Oko do duše okno“. Oknem do duše filmu je obraz. 

„Scénář je hotové filmově dramatické literární dílo.“4  Je zde celý děj rozdělený na jednotlivé 

obrazy, popis prostředí, postav, zvuků, dialogy. Literární scénář vše vykresluje do detailů. 

Tento scénář je to, čemu se věnuji většinu své ročníkové práce. 

Literární scénář obsahuje vše, co divák uvidí i uslyší v kině, avšak chybí zde technické popisky. 

Literární scénář říká co točit, technický scénář upřesňuje jak točit. Cílem je, aby si čtenář 

(režisér, producent…)vytvořil konkrétní představu budoucího filmu. Aby mu bylo jasné, 

o jaký se jedná žánr, příběh, kdo je hlavní postava, co je poselstvím scénáře. Toho scénárista 

docílí podrobným popisem (hudba, zvuky…). Scénář však není povídka, novela a už vůbec ne 

román. Scénárista má omezený prostor, aby vyjádřil vše podstatné, charakterizoval postavy, 

vykreslil děj… 

Literární scénář můžeme rozdělit na dvě kategorie: 

• pevný – obsahuje podrobný popis toho, co natáčet (klasický literární scénář) 

• velmi volný – zaměřuje se především na zprostředkování emocí a napětí, jaké má 

divák pociťovat při zhlédnutí filmu 

Spor mezi zastánci těchto přístupů vyvrcholil na přelomu 20. a 30. let 20. stol., kdy se oba 

tyto typy propojily. Rozsah literárního scénáře se pohybuje v rozmezí 60 – 110 stran, 

maximálně 120 stran, s tím, že hollywoodské filmy bývají delší stodvacetiminutové 

a evropské kratší, devadesátiminutové. Výjimky nemají rádi jak distributoři, tak 

provozovatelé kin. 

Ve filmovém průmyslu finální verzi literárního scénáře píše odborný tým specialistů (např. 

rešeršér5, dialogista, dramaturg, supervizor). 

S vývojem filmu se však někteří autoři pouštějí na půdu experimentální tvorby, kdy nemají 

pevný scénář, ale např. jen exposé o pěti stranách, synopsi o dvaceti stranách či píšou scénář 

v průběhu natáčení. Alice Nellis ve svém snímku Mammas a Pappas vyzkoušela metodu, že 

hercům dávala každý večer jednu až dvě stránky textu, neboť si nebyla zcela jista, jak se bude 

daný příběh vyvíjet. 

Scénář stojí především na psychologii jednotlivých postav a jejich vztahů, měl by však být 

i prospěšný člověku a nesloužit jen zábavě, ale přinést morální hodnoty. Měl by pracovat se 

                                                      
4
 Novotný, David Jan. Chcete psát scénář? Filmová televizní fakulta AMU. 1. vyd. Praha: 1995 s. 16 

5
 Rešeršér (vyhledávač informací) je odborný pracovník, který na základě požadavků vyhledává informace 

a ověřuje jejich důvěryhodnost. Výsledkem jeho práce jsou faktografické dokumenty, tabulky apod. 



10 
 

vším, co může využít, měl by obsahovat všechny estetické kvality a uplatňovat kvality 

formální, využívat technického pokroku. V neposlední řadě stojí ekonomický aspekt, film by 

měl být úspěšný a tzv. si "na sebe vydělat". 

2. 10 Technický scénář 
Někdy jej můžeme naleznout také pod názvem scénář režijní. Je to „literární scénář 

převedený do technické řeči filmu. Píše jej v období příprav filmu režisér případně ve 

spolupráci s kameramanem, výtvarníkem, střihačem, hudebním skladatelem a zvukařem.“6  

Jedná se o literární filmový scénář, na jehož základě je vypracován a doplněn všemi 

technickými a inscenačními poznámkami. Je zde zaznamenán počet záběrů k jednotlivým 

scénám i k celému filmu, jejich délka a velikost, sklon kamery (rakurs) i pohyb kamery. 

„Technický scénář udává počet záběrů, z nichž se skládají jednotlivé obrazy, vždy s vyčíslením 

metráže a s označením exteriér, ateliér, reál. Z metráže jednotlivých obrazů, stanovené 

odhadem, se určí přibližná metráž filmu.“7  Součástí technického scénáře jsou poznámky 

k technice snímání, jednat se může např. o jeřáb, zadní projekci či jízdu, požadavky na 

trikovou techniku, dramatické zvuky, hudbu… 

 „Na začátku každého technického scénáře je úplný výčet postav s uvedením počtu záběrů, 

v nichž hrají, seznam staveb v ateliéru i exteriéru a jednotlivých exteriérových motivů, popisy 

dekorací.“8 

Součástí technického scénáře je soubor mnoha termínů, jimiž se označují speciální způsoby 

snímání záběrů. Prvním krokem je dobře znát, co je to obraz a co je záběr. Pro psaní 

technického scénáře je třeba skvělá vizuální paměť. Není však úkol scénáristy vypracovávat 

technický scénář, pokud sám scénárista není zároveň režisérem. Při psaní technického 

scénáře je třeba mít na paměti finanční rozpočet, neboť některé typy záběrů jsou velice 

nákladné (např. natáčení z jeřábů nebo z helikoptéry). Podle toho také vypadá jinak 

technický scénář k televiznímu nebo výpravnému historickému filmu. Nebo lze postupovat 

opačně – nejdříve se vytvoří technický scénář se vším všudy a poté se vyčíslí všechny 

náklady. 

Technický scénář slouží jako podklad především pro technické pracovníky, kterými jsou 

kameramani, zvukaři, architekti, hudební skladatelé, střihači atd. Řídí se podle něj celý 

výrobní proces filmu. 

Film se točí podle technického scénáře a literární scénář slouží hercům. 

Pokud si technický scénář někdo řádně nastuduje a připraví vše, co je třeba k natáčení filmu, 

může začít točit. 

                                                      
6
http://www.famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf 

7
 Tamtéž 

8
 Tamtéž 
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2. 11 Scénárista 
Scénárista nemusí být autorem námětu, může např. jen adaptovat nějaké dílo do podoby 

scénáře. Jeho základním vybavením by však měla být výborná vizuální představivost – 

schopnost vidět před svýma očima hotový film. Úkolem spisovatele je vzbudit určité pocity 

u čtenáře. Scénárista na rozdíl od spisovatele nepotřebuje bohatou slovní zásobu, může si 

vystačit s jednoduchými funkčními dialogy a naopak se vyhnout dlouhým květnatým 

monologům a dialogům, jimiž by neměl scénář zatěžovat. Scénáristův úkol je co nejvíce věci 

ukazovat a ne vysvětlovat. V podstatě je jeho jazyk věcnější než spisovatelův. Metafory se 

v dialozích téměř nevyskytují, je úkolem filmařů, aby se postarali o metafory díla sestříhaním 

vhodných obrazů. 

Pro vytvoření scénáristického citu se doporučuje přečíst mnoho scénářů a porovnávat je 

s natočenými filmy. 

 

2. 12 Dramaturgie 
„Dramaturgie je umělecká činnost zaměřená na přípravu repertoáru a jednotlivých jeho 

částí.“9 

Někdy je dramaturgie utlačována a někteří filmaři či scénáristé neuznávají její svébytnost. 

Avšak scénáristika a dramaturgie jsou dvě spojené nádoby. Obě jsou potřebné. 

Prací dramaturga je kontrolovat správnou stavbu příběhu a celkového scénáře. Aby příběh 

tzv. "neusnul", neztratila se důležitá postava a nezmizela potřebná replika či rekvizita, která 

je předzvěstí budoucího smysluplného děje. Často zastává ve světě roli dramaturga 

producent, ale je lepší skutečný dramaturg, který dbá na logiku věci. 

V dnešní době se dramaturg nazývá také supervizor literárního scénáře. Jeho práce tkví 

v umění vyprávění, dokáže k sobě logicky řadit konflikty a události tak, aby byl celek 

zajímavý. Měl by být znalý teorie a mít především dostatek zkušeností s principem stavby 

literárního scénáře, pravidly jednotlivých žánrů, znalosti z historie filmu. Supervizor funguje 

jako spojka mezi scénáristou a režisérem, stejně tak je prvním divákem střiženého díla, které 

stejně jako jeho předlohu kvalifikovaně hodnotí. 

Ačkoli dramaturg se jinak nepodílí na tvorbě filmu, svoji mysl má stále otevřenou a je 

přítomen při jeho tvorbě. Důležitou schopností dramaturga je chápání druhých, jejich 

myšlenek a postojů, rozvíjí s autory téma, hledá strukturu. Nesmí dopustit rozklad filmu ani 

scénáře. Dramaturg nehájí ničí zájmy a neslouží jim, má vlastní svobodnou mysl i tvořivost. 

 

                                                      
9
http://slovnik-cizich-slov-online.cz/dramaturgie-vyznam 
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3. Jak se píše literární scénář – krok za krokem 

3. 1 Stavba scénáře 

3. 1. 1 Paradigma 

Stejně jako divadelní scénář má svá pravidla psaní i scénář filmový. Existuje velké množství 

forem či návodů, jak by měla struktura filmového literárního (dále už jen literárního) scénáře 

vypadat. Většina pouček se podobá výstavbě divadelního dramatu. Pro odlišení mezi 

divadelní hrou a psaním literárního scénáře jsem se rozhodla pro větší přehlednost zvolit 

metodu, jakou vysvětluje a používá americký scénárista, učitel tvůrčího psaní a profesor na 

univerzitě Syd Field ve své knize Jak napsat dobrý scénář. Autor se může držet klasického 

modelu známého již od dob Aristotela, který představuji v upravené podobě v páté kapitole 

u divadelního scénáře. U dramatu jsou stavebními prvky expozice, kolize, krize, peripetie 

a katastrofa. Paradigma filmového scénáře, jak nám jej předkládá Syd Field ve své knize „Jak 

napsat dobrý scénář“, je velmi inspirováno tímto divadelním modelem, vychází z něj, avšak 

posouvá se již někam dál, je jasnější pro filmového scénáristu, který pracuje s obrazy filmů. 

Původní pravidla jsou transformovaná a nově aplikovaná na moderní umění, jakým filmová 

tvorba a psaní scénáře je. V této části se držím terminologie, kterou používá Syd Field. 

Základní paradigma10 scénáře, kterého by se měl scénárista v základech držet: 

Paradigma dramatické stavby podle Syda Fielda11 : 

 

 

 

 

 

 

Příběh je celek, který se skládá z několika částí, které tento příběh utvářejí. Tím jsou postavy, 

děj, sekvence, různé příhody, hudba atd. Ať už se autor rozhodne napsat filmový scénář 

jakkoli, vždy je třeba, aby měl mít na paměti osnovu, které se držet, aby mu příběh fungoval 

a nerozsypal se.  Jdeo vztah mezi částmi a celkem. 

3. 1. 2 První dějství – expozice 

Úkolem expozice je uvést diváka do příběhu.  Vykreslit zde hlavní postavu a prostředí tak, 

aby bylo divákovi nejpozději po deseti minutách filmu jasné, o jaký film se jedná, zda 

                                                      
10

 Paradigma znamená model, příklad či pojmové schéma. 
11

 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 17   
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o romantickou komedii či psychologické drama, kdo je hlavní postava a jaké má vlastnosti. 

U filmu hollywoodského formátu běžná expozice trvá max. 30 min. Přibližně jedna stránka 

psaného literárního scénáře se rovná jedné minutě filmu na filmovém plátně, a to ať již jde 

o scénu jen popisnou, beze slov či nabitou dialogy. Běžný hollywoodský film trvá 120 minut, 

evropské filmy jsou oproti tomu trochu kratší, většinou devadesátiminutové. Scénárista 

v Evropě má k tomu, aby vykreslil základní vztahy hlavní postavy k ostatním postavám, tedy 

asi 10 – 20 minut. Je to relativní doba, protože každý scénář žádá něco trochu jiného a každý 

scénárista má svůj vlastní způsob psaní. Cílem je vykreslit dramatickou premisu, předpoklad, 

a situaci, okolnosti děje. 

Expozice musí být pro diváka přitažlivá. Velice rychle si utvoří názor na film, zda se mu líbí či 

ne, a zda jej chce dosledovat až dokonce nebo mu to za to nestojí. Většinou tato doba trvá 

deset minut. Záleží tedy jen na scénáristovi, zda zvolí akční začátek s rychle se střídajícími 

sekvencemi, nebo dlouhé popisné záběry. Cílem je diváka zaujmout. 

 

3. 1. 3 První bod obratu 

Jedná se o první zauzlení děje, které příběh zásadně ovlivní a posouvá jej dopředu.  Bod 

obratu je také součástí expozice (na jejím konci) a uvozuje další směřování příběhu, tedy 

druhé dějství. Bod obratu se musí tzv. „zaháknout“ do příběhu. Je to zásadní událost ve 

vypravování příběhu života postavy, ať si toho je dramatická postava vědoma či nikoli. Musí 

být takového rázu, aby diváka zajímalo rozřešení příběhu. Bod obratu vzbuzuje otázky. 

 

3. 1. 4 Druhé dějství – konfrontace 

Obsahuje hlavní úsek děje. V hollywoodském filmu trvá konfrontace přibližně šedesát minut, 

u evropského filmu asi padesát minut – tedy i stránek filmového scénáře. Druhé dějství je 

prostředkem scénáře. V druhém dějství jsou hrdinovi kladeny neustále nové a nové 

překážky, které utváří příběh a které musí hrdina překonávat.  Dramatická potřeba postavy je 

stále neuspokojena a hrdina musí řešit nové problémy. Dramatická potřeba postavy je její 

motivace něčeho dosáhnout. Může to být to, že se chce oženit s dívkou svých snů, vykrást 

banku a podobně. 

Druhé dějství se podrobněji zabývá charaktery jednotlivých postav a jejich vzájemnými 

interakcemi. Stanovují se zde dramatické postavy všech přítomných podstatných postav 

a vznikají další konflikty, které vytyčují následující děj. 

3. 1. 5 Druhý bod obratu 

Cílem druhého bodu obratu je téměř to samé co v  bodu obratu číslo jedna. Důležité však je, 

aby tato klíčová událost nebo epizoda vedla k závěru, byla tou poslední kapkou, kterou ještě 

hrdina snese, než svoji dramatickou potřebu vyřeší a příběh uzavře. 
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3. 1. 6 Třetí dějství – rozuzlení 

Příběh dospěl do konce. Zbývá jen popsat, zda hrdina naplnil svoji dramatickou potřebu či 

nikoli. Podstatné pro třetí dějství je, aby mělo rychlý spád, aby byl příběh důstojně uzavřen. 

Důležité je napětí, které stupňuje divákovu zvědavost a otázky. Kdo je ve skutečnosti 

vrahem? Ožení se spolu nebo nedokáže hlavní hrdina dobýt srdce své zbožňované? Rozuzlení 

je odpovědí na divákovy otázky. 

Pokud se budeme držet paradigmatu, musíme jej pokládat jen za formu, pomůcku a ne za 

vzorec, který musíme tupě kopírovat. Respektujeme-li paradigma, není to ještě záruka 

kvalitního scénáře. V dobrých scénářích však toto paradigma nalezneme. 

 

3.2 Téma 

3. 2. 1 Autorský deník 

Pokud chce scénárista psát filmový scénář, musí mít téma, které by bylo nosné pro 

celovečerní film. Jednou z výborných pomůcek je autorský deník, který slouží scénáristovi 

k tomu, aby si do něj zapisoval nápady, postřehy, které by mu sloužily později k inspiraci. 

Spoustu dobrých nápadů neudrží v hlavě věčně, a pokud je bude mít zaznamenané na 

papíru, může se k nim kdykoli vrátit, rozpracovat je, nebo je definitivně zamítnout. Autorský 

deník by měl scénárista nosit neustále u sebe spolu s tužkou. Pokud bude mít autorský deník 

při ruce ihned po probuzení, může si zapsat i své sny, které odrážejí realitu všedních dní 

a často v nich scénárista může naleznout otázky na své odpovědi či se jen inspirovat 

zajímavými obrazy, kterými ve snu procházel. 

Autorský deník je obvykle daleko delší než samotný scénář, novela či jiný žánr, který autor 

píše. Smyslem autorského deníku je také zaznamenat všechny emoce, které při psaní 

scénáře autor prožívá. Pokud se mu pak zdá nějaká scéna, kterou před měsícem napsal, 

divná, může si vyhledat v autorském deníku, že ten den byl zrovna naštvaný, neboť se 

pohádal s otcem a svoje pocity vtiskl do scény, ve které původně zamýšlel milostné smíření 

hrdinů. Vznikne mu dlouhá hádka končící rozchodem dramatických postav. 

Autorský deník je odrazem scénáristovy psychiky, jeho podvědomí, ve kterém je ukryta tvůrčí 

síla. Je to odraz jeho myšlenek, dojmů a pocitů, které jsou nesmírně cenné pro vznik 

zamýšleného díla. Autorský deník slouží čistě svému autorovi, je to jeho „přítel“. 
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3. 2. 2 Výběr tématu 

„Téma bez bližší specifikace znamená vůdčí myšlenku díla. Téma je autorův pohled na svět, 

je to způsob, jakým autor svět vnímá a následně zprostředkovává čtenáři“12. Markéta 

Dočekalová vysvětluje, že téma je vlastně „osobním postojem“ autora, určitý způsob 

subjektivního popisu. Je spousta faktorů, které ovlivňují téma a jsou jeho náplní, výběr 

detailů, zápletek a především způsob, jak s těmito komponenty autor zachází. Tématem 

filmu může být cokoli, co autora zaujme. Film může vzniknout na základě reportáže 

v televizních novinách, z novinového článku, vyprávění z dědečkova dětství… Záleží jen na 

autorovi a jeho fantazii, pro co se rozhodne. Než se však pustí do psaní, čeká ho jedno možná 

z nejdelších období, a to je hledání materiálu pro podklad. Scénář si nemůže jen tak 

„vycucat“ z prstu, jak by se možná mohlo zdát. Pokud chce mít skutečně kvalitní film, 

potřebuje kvalitní scénář a ten zase potřebuje plnohodnotné zdroje. Ať už se jedná o film 

historický či nikoli je potřeba znát dobře téma, o kterém autor píše. Těžko bude psát film 

o jaderných fyzicích, pokud ani netuší něco o existenci atomů apod. Pro načerpání 

dostatečných podkladů mu mohou sloužit všemožné knihy, návštěvy prostředí, kam chce děj 

zasadit, dokumenty, filmy a rozhovory s jiným lidmi. Ty bývají většinou pro scénáristy velmi 

důležité.  Průzkum je důležité absolvovat i přesto, že v konečném důsledku tyto informace 

scénárista vůbec nevyužije. Průzkum slouží k inspiraci a k hlubšímu pochopení tématu, které 

si scénárista zvolil pro svůj scénář. Scénárista si v průběhu shromažďování materiálu klade 

otázky, které jej posouvají dál. Př.: Do jakého prostředí chce příběh zasadit? Co je koníček 

jeho postavy? 

Téma je možné rozčlenit na děj fyzický a citový. Je důležité naleznout mezi těmito ději 

vzájemnou rovnováhu. Fyzickým dějem se myslí události, které vidíme. Např. koncert, na 

který se hlavní postava celou dobu připravuje, aby všem dokázala, že ještě nepatří „do 

starého železa“.  Citovým dějem se myslí děj vnitřní, který se odehrává uvnitř postavy. Ve 

většině filmů se oba tyto děje kombinují. Těžko bychom vytvořili film jen z citového děje, 

a pokud máme film sestavený pouze z fyzického, je poněkud jednostranný a prakticky také 

nemožný. 

Hodně podstatným faktorem při volbě tématu je i to, jakým způsobem bude příběh „utkán“, 

jaké bude jeho vyprávěcí tempo. Autorovým úkolem není ztvárňovat realitu, ale fikci reality 

a v tom tkví obtížnost tohoto úkolu, aby příběh nebyl příliš umělý, ale ani nudný, kopírující 

realitu všedních dní. 

Záleží na tom, kolik řádu bylo vloženo do tvorby příběhu, jak volně nebo těsně byl příběh 

odvyprávěn. Pokud je příběh utvářen velice volně, divák nenalezne téma a jeho pozornost je 

ztracena. Pokud je však téma kvalitně vystavěno, divák jej podvědomě rychle přijme a to je 

autorovým úspěchem. 

                                                      
12

 Dočekalová, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 2. Grada Publishing. 1. vyd. Praha: 2009. s. 23 
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3.3 Dramatická postava 
Základem scénáře je tedy postava. Cílem scénáristy je svoji postavu poznat.  Scénárista si 

klade otázky: Kdo je moje hlavní postava? Ať píše jakýkoli příběh, měl by si zvolit hlavní 

postavu. V některých filmech se může zdát, že není jednoznačné, kdo je postava hlavní. Skrze 

hlavní postavu divák film vnímá, zajímá se o její osud, názory… Autor zkoumá, jakým 

způsobem vymodelovat uvěřitelnou plastickou postavu. Důležité je si uvědomit, co všechno 

postava zažila, než vstoupila do příběhu.  Samozřejmě film může autor pojmout od narození 

postavy do okamžiku její smrti, většina filmu se však věnuje nějakému úseku života, ve 

kterém vykreslí či jen zmíní minulost a budoucnost postavy. Úkolem scénáristy je si 

uvědomit, jak bude s minulostí postavy nakládat, jak ji bude divákovi postupně odkrývat. 

Nebo zda naopak celou dobu divák ví, kdo je vrah a jen sleduje, jak se ostatní postavy snaží 

nepolapitelného vraha vypátrat. 

Dobrou pomůckou pro tuto práci je napsat si životopis hlavní postavy. Autor ji pak plně 

pochopí, vcítí se do ní, ví, jak se postava chová, jak bude v různých situacích reagovat, jaké 

jsou její názory, vykresluje její charakter. 

Při vytváření postavy začíná vnitřním životem postavy. Scénárista neustále postupuje 

systémem kladení a zodpovídáním si otázek. Př.: Je moje postava muž nebo žena? Muž. Kolik 

je mu let, když vstupuje do příběhu? Asi dvacet sedm. Jaké jeho povolání? Je to český král 

a římský císař. Je extrovert nebo introvert? Trochu z obojího, ovládající se extrovert. 

Když je vytvořen vnitřní citový příběh postavy, začne se autor zabývat tím fyzickým. 

Postavy zakoušejí konflikt při cestě za svou dramatickou potřebou, vstupují do vztahů 

a konfliktů s jinými postavami, řeší svůj vztah samy se sebou. Autor se ptá se na profesi, 

osobní život i na to, jak se chová postava, když je sama. 

Důležitou složkou postavy je dialog. Podle stylu řeči lze poznat, zda je z vyšší vrstvy, mluví 

spisovně jako učitel češtiny nebo používá stále stejná slova, která jsou pro ni 

charakteristická. 

3. 4 Jak začít a skončit 
Nejlepším hledáním pro začátek scénáře je určení si toho, jak bude vypadat jeho konec. 

Konec bude např. vypadat tak, že Karlu IV. zemře při porodu jeho milovaná třetí žena a on se 

bude muset z politických důvodů oženit znovu s teprve šestnáctiletou Alžbětou 

Pomořanskou. 

Je pošetilostí se domnívat, že konec „nějak sám vyplyne“. Je důležité jej znát, dříve než se 

začne psát, jinak autora čeká při tvorbě spousta nemilých komplikací. Není třeba znát 

všechny podrobnosti, ale mít jasnou představu o konci, je zásadou správného scénáristy – 
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dává tím svému dílu smysl. Konec scénáře je rozuzlení scénáře, definitivním koncem je pak 

zatmívačka. 

Proč je důležité mít jasno, jak bude vypadat rozuzlení? Pro celý kontext scénáře, aby mohlo 

být rozuzlení ze všech předchozích střípků poskládáno. V mnohých scénářích můžeme vidět, 

jak jsou začátky a konce vzájemně propojené. Scénář, posléze film, pak působí komplexněji. 

Scénář je téměř jako život. Konec prvního znamená začátek druhého a naopak. Může být 

použit podobný záběr po roztmívačce a před zatmívačkou. Např. na začátku se budou míhat 

na obloze blesky a v poslední scéně uvidíme jasné bleděmodré nebe – všechno dobře 

skončilo. Samozřejmě může autor vymyslet daleko promyšlenější spojitosti začátku a konce. 

Pokud to však nebude fungovat, nemusí začátek a konec propojovat násilně za každou cenu. 

Existují dva základní typy začátku. První je akční a dramatický, který čtenáře (posléze diváka) 

vtahuje do děje. Může to být automobilová honička, přestřelka nebo sportovní utkání. 

Druhým provedením začátku je zajímavé představení hlavní postavy, v němž může scénárista 

o své postavě sdělit vše podstatné – kde bydlí, jaké je její rodinné zázemí, jaké má vlastnosti, 

jak se chová… Ve svých divadelních hrách si počínal mistrně Shakespeare – dramatický akční 

začátek je možno nalézt např. u Hamleta (duch Hamletova otce se prochází na hradbách) 

a naopak jemnější vykreslení postavy v králi Learovi, který žádá po svých dcerách, aby mu 

sdělily, jak moc ho mají rády. Záleží na tom, co si konkrétní scénář žádá. Scénárista nemá za 

úkol nikam umisťovat titulky, o nich se rozhoduje až na konci procesu výroby filmu. Na to, 

aby scénárista ukázal, že jeho scénář je dobrý, má deset minut v expozici. Po deseti minutách 

čtení scénáře nebo sledování filmu si čtenář či divák uvědomí (dospěje k názoru), zda se mu 

toto dílo líbí či ne. 

Př.: Pro začátek filmu o Karlu IV. je nutné si vybrat časové období, do kterého bude počáteční 

děj zasazen. Pokud by autor chtěl mít historický a akčnější film, mohl by mít za první scénu 

např. bitvu u Kresčaku, ve které padne Jan Lucemburský, a posléze se stává českým králem 

Karel. 

Jinou možností by však bylo vykreslit Karlovu postavu např. prostřednictvím postav, které si 

o něm povídají. Divák vidí a slyší, jaký názor mají na hlavní postavu vedlejší postavy a divák 

(čtenář) napjatě očekává, jaká ve skutečnosti ta osoba bude. Taková, jak o ní vyprávěly 

v předchozí scéně jiné postavy nebo naopak protikladná a my zjistíme, že se postavy zásadně 

mýlí nebo úmyslně o hlavní postavě lžou. 

Př.: Mladá Karlova žena Blanka si povídá o svém vzdáleném manželovi se svojí dvorní dámou 

Violou a přemýšlí, zda na ni Karel také myslí. 

V další scéně otec Karla IV. Jan Lucemburský diskutuje s francouzským králem o Karlově 

budoucnosti 

Jiný pohled na situaci mají zase čeští páni, přející si dosadit nějakou figurku na český trůn. 
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Teprve teď může být střih na Karla IV., jak si „užívá mládí a života“ v Itálii v náručích žen 

a vína. 

Zde divák (čtenář) zapochybuje o dokonalosti Otce vlasti, i když záměrem autora může být 

jen ukázka toho, že nikdo není dokonalý a je pošetilostí si to myslet. Cílem scénáristy je 

ukázat Karlův vývoj, co bylo příčinou jeho úspěšnosti, co dalo podněty zapsat se do historie 

tak významnými činy. 

Pro začínající scénáristy se doporučuje sledovat velké množství všemožných filmů ať 

kvalitních či brakových; sledovat, po jak dlouhé době si utvoří názor, zda se jim film líbí nebo 

nelíbí a rozebírat jej. 

 

3. 5 Dynamika filmové sekvence 
Syd Field je přesvědčený o tom, že nejdůležitější součástí celého scénáře je právě sekvence. 

Tedy „řada obrazů provázaných či vzájemně propojených jednou myšlenkou.“13Těžko lze 

vyjádřit sekvenci bez kontextu. Pokud bude mít sekvence název Svatba, znamená to, že 

v těchto obrazech se bude téma svatba neustále opakovat, např. při vybírání snubních 

prstýnků, zkoušení si svatebních šatů, setkání s otcem, se kterým deset let hlavní postava 

nemluví, ale chce se s ním usmířit, aby nechyběl na její svatbě. Začátkem sekvence s názvem 

Svatba bude tedy žádost o ruku, vybírání snubních prstýnků. Středem sekvence jsou horečné 

přípravy a touha usmířit se s otcem, aby se svatby zúčastnil. V závěru se pak konečně otec na 

svatbu dostaví a novomanželé jsou šťastně oddáni. 

 Pokud si autor stanoví kontext sekvence, má podklad vymyslet obrazy a jednotlivé detaily, 

které budou sekvenci odpovídat. Sekvence má také jasně určený začátek a konec. 

Než se však pustí do vytváření sekvencí, musí mu být jasné, co bude začátek jeho příběhu, 

první bod obratu, druhý bod obratu a konec, neboť ty jsou zároveň také sekvencemi scénáře 

s velkým nadpisem začátek, první bod obratu atd. Záleží jen na scénáristovi, kolik sekvencí se 

rozhodne vložit do svého scénáře. 

3. 6 Filmový obraz čili scéna 
Nejdůležitějším prvkem scénáře je obraz. Při vzpomínce na jakýkoli film si divák nikdy 

nevybaví konkrétně celý děj, ale jen několik podstatných důležitých obrazů, které daný film 

charakterizují. 

Záleží jen na scénáristovi, jak dlouhý bude obraz, který píše. Může to být několikastránkový 

dialog, a stejně tak obraz o jediném záběru, kdy divák vidí vypadnout jablko z košíku. Pokud 

bude mít dobré obrazy, sestaví dobrý scénář, z kterého posléze vznikne dobrý film. Jak 

                                                      
13

 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 108 
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dlouhý má být obraz, který píše, mu může říci jedině intuice, která by se měla řídit tím, co se 

pro jeho scénář hodí. 

Každý obraz má své místo a čas. Např. Karel IV. se vrací z ciziny do Prahy. Scénáristovy otázky 

budou znít: Kudy jede? Lesem? Přes louky? Nějakým jiným městem? 

Další otázkou je, kdy se to děje: Ve dne, v noci? Při svítání? Za soumraku? 

Pokud se děj odehrává uvnitř, jedná se o scénu, která bude mít nadpis interiér. Pokud volí 

scénu, která se odehrává venku (např. Karel IV. se vrací z ciziny domů), jedná se o exteriér. 

U tohoto příkladu by vypadal úvodní nadpis pro obraz: 

EXT. TEMNÝ JEHLIČNATÝ LES – NOC 

Místo a čas jsou dvě věci, které musí mít na paměti ještě dříve, než začne scénu psát. Pokud 

dojde ke změně místa nebo času (stačí jen změna jednoho prvku), začíná se psát nový obraz. 

Pokud se obraz odehrává v jednom domě a postava přitom prochází z jednoho pokoje do 

druhého, např. z ložnice do koupelny, poté zpět do ložnice a nakonec skončí v obývacím 

pokoji, musí se vytvořit hned čtyři jiné obrazy, i kdyby postava vedla nepřetržitý telefonický 

rozhovor. 

Vysvětlení tohoto postupu tkví v tom, že kamera musí změnit místo, odkud bude daný obraz 

snímat. To je také důvodem, proč jsou některé filmy tak nákladné. 

Jádrem a smyslem obrazu je důležitá informace, kterou chce scénárista sdělit divákovi 

(čtenáři). Většinou to bývá jen část a celek informace se seskládá z několika obrazů, jako je 

rozbitý talíř slepený z několika střepů. 

Filmové obrazy lze rozdělit na dva druhy. 

Prvním případem je obraz, kde se děj odehrává pouze vizuálně. Jedná se zejména o akční, 

bojové scény, ve kterých se objevují dialogy minimálně. 

Druhým příkladem je tzv. dialogový obraz, kde je podstatný dialog mezi postavami. 

Dialogový obraz zabírá zpravidla tři a méně stran scénáře. Delší než tři strany bývá dialogový 

obraz zřídka. Stejně jako v akčním obraze se nalézá dialog, tak v dialogovém obrazu se nalézá 

akce – tyto prvky jsou spolu propojeny. 

Při psaní obrazů je třeba mít na mysli, že jde o ztvárnění něčeho konkrétního, mít jasný cíl. 

Ve scénáři není prostor pro nějaké „roztomilosti“. Jde o to přesunout postavu z bodu A do 

bodu B nebo tak posouvat dialogem příběh. Když autor ví cíl, rozebere si kontext, poté 

vytváří obsah. Úkolem scénáristy je také přesně vědět, co se odehrálo mezi jednotlivými po 

sobě jdoucími obrazy a s tímto vědomím je psát. 
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Postupuje se od obecného ke konkrétnímu. Kde se obraz odehrává? V lese? V ložnici? Musí 

být zvoleno takové místo, které by vyplývalo z logiky příběhu, nebo naopak bylo s ním 

v kontrastu a umocňovalo atmosféru a obsah. Pokud scénárista píše obraz, je efektivní zvolit 

takový dramatický přístup, který by šel „proti srsti“. 

Dalším krokem je zamyslet se nad kontextem obrazu. 

Scénáristův úkol je najít komponenty, které by mohly dramatickou situaci tzv. „vyhrotit“. 

Paradoxy je třeba zdůraznit především v komediích. Jak píše Syd Field o filmu Woodyho 

Allena Annie Hallová. 

„Annie říká Woody Allenovi, že ho chce mít jen za „kamaráda“ a že nechce v jejich vztahu 

pokračovat. Oba si počínají nervózně, obraz tím získává na dramatičnosti a zároveň je 

zdůrazněn jeho komický podtext. Při svém odjezdu z restaurace způsobí Woody Allen srážky 

několika aut. Když se dostaví policista, roztrhá před ním náš hrdina svůj řidičský průkaz.(...) 

Woody Allen vytěžil ze situace maximální dramatický efekt.“14 

Autor vytvoří situaci, na níž nechá své postavy reagovat. V komediích není úkol postavy 

diváka rozesmát, postavy musí být přesvědčeny, že jejich chování je smysluplné a myslí jej 

zcela vážně. Pokud to tak není, situace působí uměle a nestane se vtipnou. Woody Allen říká: 

„V komedii se nemůžete dopustit větší chyby, než snažit se být vtipný.“                                                                  

 Jen málokdy se divák ve filmu setká s celým obrazem, tedy s tím, že by viděl postavy vcházet 

do restaurace, obědvat v restauraci a odcházet z restaurace. Scénárista vybere jen to 

podstatné, např. to, jak postavy obědvají a poté se nemohou dohodnout, kdo z nich útratu 

zaplatí. Nemá zde žádný smysl zmiňovat příchod postav do restaurace. Není třeba zmiňovat 

začátek, prostředek i konec, ale vybrat jen to zásadní. 

 

3. 7 Jak vystavět scénář 
Dobrou pomůckou pro výstavbu scénáře může být již zmíněná synopse, následně pak 

bodový scénář (neboli scénosled). Existuje i další metoda, jak si pomoci při výstavbě scénáře 

a to jsou kartičky. 

Na jednotlivé kartičky si autor poznamená nápad k jednotlivým obrazům a sekvencím a jejich 

stručný popis. Pokud je jeho sekvencí např. to, že se chce Karel IV. oženit se svou druhou 

ženou Annou Falckou, jednotlivými sekvencemi pak bude jednání s jejím otcem, dopisy  

s anglickým králem Eduardem (původně totiž Karel IV. zamýšlel sňatek s jeho dcerou 

Isabelou), korespondence s papežem, jednání s nepřáteli a závěrečný diplomatický triumf 

a svatební obřad s Annou. 

                                                      
14

 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 153 
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Nemusí se však jednat o tak složitou sekvenci. Pokud by jí dal autor název Úraz z turnaje, 

skládala by se sekvence z obrazů, kde ho jeho druhá žena Anna Falcká (o níž byla 

v předešlých řádcích řeč) přemlouvá, ať se nepouští do rytířského turnaje, že měla špatný 

sen, následuje Karlův pád z koně a zranění. Konstatování lékařů, že jde o zlomeninu čelisti, 

několika obratlů, pohmoždění si krčního úseku míchy a ochrnutí. Anna je nešťastná a prosedí 

mnoho chvil u Karlova lůžka. Předešlé konflikty si vyřeší. Předposlední sekvencí pak bude 

Karlovo diplomatické jednání o nevěstě pro malého synka Václava s Annou Svídnickou. 

Závěrečnou frekvencí by pak mohlo být Karlovo uzdravení a vstaní z lůžka. 

Tato událost se bude projevovat i v dalších obrazech, neboť následky zranění se Karlovi 

ozývaly v průběhu života. 

Kartiček s názvy jednotlivých sekvencí a obrazů může autor použít tolik, kolik bude chtít. 

Někdo jich potřebuje dvanáct, jiný sto. Výhodné je si kartičky od sebe barevně označit, např. 

tak, že žlutou barvu zvolit pro první dějství, červenou pro dějství druhé a modrou pro dějství 

třetí. Záleží na konkrétním příběhu, jaký počet kartiček vyžaduje. 

Používání kartiček je velice praktické především kvůli tomu, že je to flexibilní metoda.  

U scénosledu jsou scény za sebou pevně napsané a scénárista si může mezi nimi dělat různé 

nepřehledné šipky a škrty, které pravděpodobně k uspořádání jeho mysli nepovedou. 

Kartičky se mohou seskládat a odebírat podle potřeby. 

Při vytváření scénáře je důležité mít na zřeteli, že každá akce vyvolává reakci. Jednání jedné 

postavy vyprovokuje další postavu k jednání. Postava však jedná v souladu se svou 

dramatickou potřebou, se svým cílem, a nikoli jen s jednotlivou situací, kterou jí autor 

předloží. 

Př.: Karel IV. dostává nabídku od českých pánů, aby se vrátil do Čech a ujal se v nich vlády.  

V souladu se svou dramatickou potřebou Karel nabídku bez vědomí svého otce Jana 

Lucemburského přijímá. Po návratu do Čech zjišťuje, že je Hrad v rozvalinách, čeští páni si 

dělají co chtějí a královská pokladnice je prázdná. Karel se znovu učí česky a postupně Čechy 

křísí. 

Poté si scénárista určí hesla jednotlivých obrazů: „Čeští páni nabízejí Karlovi, ať jede do 

Čech“, „Karel přijíždí do Prahy“, „Hádka s českými pány“, „Oprava Hradčan“… 

Stále je však třeba mít na paměti, že náplní prvního dějství je expozice, náplní druhého 

dějství konfrontace a ve třetím dějství pak rozuzlení. 

Podle toho si autor sestaví kartičky, několikrát si je projde, upraví, poskládá a několik dní se 

věnuje jen jejich přesunu, doplnění či úpravě. Doporučená doba této práce je přibližně 

týden. Teprve tehdy, kdy je scénárista se svým příběhem sžit „až na kost“, pouští se do psaní. 

Pokud má všechny předešlé popsané fáze za sebou, může začít. 
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3. 8. Psaní scénáře 
Po všech těchto přípravách je scénárista připraven započít konečně s psaním scénáře. Ačkoli 

se na výrobě filmu podílí skutečně mnoho lidí, na psaní scénáře je tu scénárista sám, jen on 

a jeho papír, jen on a jeho počítač. 

Jedním z posledních kroků před započetím psaní scénáře je určení si doby, kdy jej bude 

scénárista psát. Každý autor má jiný harmonogram, kterého se drží. Doporučovaná délka 

psaní je alespoň dvě až tři hodiny denně. Stejně tak je důležité zvolit dobu, kdy se psaní bude 

autor věnovat. Obvykle to bývá časně ráno či pozdě v noci, kdy je kolem pisatele větší klid 

než během dne, kdy jej ruší rodina a jiné rušivé elementy. 

Je důležité se odprostit od všech okolních ruchů a častokrát je toto na celé práci 

nejnáročnější – přestat se věnovat rodině, domácím pracím, kamarádům, jídlu, atd. 

Psaní je každodenní záležitostí, rozumné je napsat tak tři stránky denně. Někdy ovšem napíše 

člověk více než tři strany, kupříkladu deset, důležité je však dodržet minimálně alespoň ty tři 

strany. 

Obvykle se stává, že autora neustále od psaní něco oddaluje, "prostě nemůže" psát. Např. jej 

napadne daleko lepší námět na jiný scénář. Takovýto nápad je vhodné zapsat do autorského 

deníku, ale nenechat se jím pohltit a odpoutat od práce. Je to jen jedna z forem odporu, 

které brání autorovi začít. 

Nejtěžší je napsat prvních deset stránek, které bývají krkolomné a nepříliš kvalitní. Toto vše 

je v pořádku, autor se nesmí nechat zastrašit. 

Funkce filmového dialogu15: 

• posouvá děj kupředu 

• sděluje čtenáři fakta a informace 

• odkrývá postavu 

• vykresluje vztah mezi jednotlivými postavami 

• napomáhá, aby scénáristovy postavy byly skutečné, přirozené a spontánní 

• odhaluje konflikt v příběhu a mezi postavami 

• odkrývá citové rozpoložení postav 

• komentuje děj 

Je naprosto přirozené, že se scénář rodí těžko. Dny, kdy scénárista tzv. "jede", jsou velice 

vzácné. Psaní scénáře je každodenní tvrdá práce, ať už se tváří jakkoli. Není to jen 

o pohodlném sedění a ťukání do klávesnice. Nejde to samo. 

Pokud pracuje scénárista s kartičkami nebo se s bodovým scénářem, musí si uvědomovat, že 

to je jen pomůcka, které se nemusí držet za každou cenu. 
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 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 190, 191 
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První fáze práce je skutečně napsat raději textu více než méně a k úpravám se vrátit později. 

Pokud bude scénárista svoje výtvory neustále vylepšovat a upravovat, neposune se dál 

a scénář bude vypadat příliš uměle. Důležité je, aby obrazy fungovaly. Této fázi říká Syd Field 

"slova na papíře". 

"Psaní je umění pokládat si otázky a nacházet na ně odpovědi."16 

Jeden obraz může autor zasadit do několika prostředí a zjistit, ve kterém funguje nejlépe. 

Po asi šesti týdnech psaní "slov na papíře", přichází fáze, kdy se autor věnuje čištění textu, 

odebírání a přidávání obrazů. Zkracuje původní délku scénáře pohybující se kolem 180 až 

200 stran na přibližně 130 až 140 stran. Zfunkčnění a čištění scénáře trvá přibližně tři týdny. 

Po této fázi následuje třetí část práce, kdy autor vybrušuje, zdokonaluje a přepisuje svoje 

dílo. Není tak podstatné, jaká je kvalita dialogu, úspěch scénáře závisí především na jeho 

funkčnosti, aby si čtenář dokázal vše dobře představit a pochopit, o jaký příběh se jedná. 

Právě ty nejlépe prozaicky psané scény bude muset možná autor na konci svého psaní 

vyhodit, neboť nebudou pasovat s těmi ostatními. Často to chce od autora silnou sebereflexi 

a nemilosrdnost k sobě samému. 

Pokud si autor není jist, zda mu daný obraz funguje, pak mu pravděpodobně nefunguje. 

Důležitá je důvěra v sama sebe. 

Scénárista by měl psát den za dnem. Na konci práce pravděpodobně ztratí energii a chuť do 

psaní a bude se "piplat" s jednou scénou třeba celý týden. Opět se jedná o psychologický jev 

– scénárista se nechce vzdát svého tématu. Pokud si to přizná a uvědomí si to, stačí napsat 

"zatmíváčka" a scénář je napsaný. 

Po období nadšení a spokojenosti nad hotovým dílem se pravděpodobně dostaví únava, 

deprese a nevědoucnost, co si počít s časem. 

 

3. 9 Formální úprava scénáře 

3. 9. 1 Záběr 

„Záběr je to,co kamera vidí.“17 

Obrazy se skládají z jednoho nebo více záběrů. Pokud jede auto po silnici, může být tato 

skutečnost napsaná do několika záběrů. Auto projíždí městem - vyjíždí z města - jede po 

polní cestě atd. Scénárista má možnost vytvořit popisnou scénu "západ slunce u moře" nebo 

několika záběry vytvořit atmosféru "západu slunce u moře". 
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 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 194 
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 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 201 
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Obraz se tedy může skládat z několika záběrů a scénář se skládá z mnoha obrazů. 

3. 9. 2 Základní zásady úpravy scénáře 

Na většině scénářů je hned poznat, zda jde o začínajícího autora nebo naopak o profesionála. 

Záleží především na úpravě textu. 

Jedno ze základních pravidel scénáristy je nepsat zbytečné technické poznámky a nápovědy 

pro kameru. Není to scénáristova odpovědnost. Scénáristova práce je napsat co točit, nikoliv 

však jak. Úlohou scénáristy je napsat slova na papíře, úkolem režiséra je přenést psané 

obrazy do vizuálních obrazů a úkolem kameramana zasvítit a nastavit kameru tak, aby byl 

příběh co nejlépe zachycen. 

Ve 20. a 30. letech bylo skutečně úkolem scénáristy vpisovat pokyny do scénáře pro 

kameramana a kameru. To je však již minulost. 

Příklad formální úpravy scénáře:18 

(1) EXT. ARIZONSKÁ POUŠŤ – DEN 

 

(2) Ostré slunce sežehuje zemi. Krajina je plochá a holá kam oko dohlédne. V dálce se zvedá 

oblak prachu –  krajinou projíždí džíp. 

 

(3) POHYBLIVÝ ZÁBĚR 

Džíp projíždí mezi pelyňky a kaktusy. 

(4) INT. DŽÍP – ZÁBĚR NA JOE CHACA 

 

(5) Joe jede dost divoce. JILL, atraktivní dívka mezi dvaceti a třiceti lety, sedí vedle něj. 

 

(6)JILL 

(7)(křičí) 

(8) Jak je to ještě daleko? 

 

JOE 
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 Tamtéž. 
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Asi dvě hodinky. Děje se něco? 

(9) Jill se unaveně usměje 

 

JILL 

To zvládnu. 

(10) V motoru to zničehonic ZARACHOTÍ. Joe a Jill si vymění starostlivé pohledy. 

 

(11)STŘIH NA: 

 

1. SLUG LINE – obecná lokace – místo, kde se scéna odehrává. Pokud je to venku, 

označuje se EXT., pokud vevnitř označuje se INT. Nesmí chybět určení času, označuje 

se DEN / NOC. Lze použít i konkrétnější specifikaci. 

2. Přeskočit jeden řádek a napsat popis místa, lidí a děje… Popis postav by měl být 

stručný, jen na pár řádků. 

3. Přeskočit dva řádky. Zde je prostor pro „pohyblivý záběr“ – naznačení změny 

v předmětu, kterému se věnuje kamera. 

4. Přeskočit dva řádky. Zde se konkrétně mění pozornost kamery, přesouvá se 

z vnějšího okolí dovnitř džípu. 

5. Jméno nové postavy se uvádí vždy velkými písmeny. 

6. Postava, která promlouvá, se vždy označuje velkými písmeny, přibližně na střed 

strany. 

7. Vsuvka neboli pokyn pro herce. Používat střídmě, herci nemají rádi, když se jim vše 

do detailu vysvětluje. Pokud je scénář dobře napsaný, herci budou vědět, jak dialogy 

číst. 

8. Několikařádkový dialog se píše bez mezer a je zarovnán (stejně jako ostatní dialogy) 

přibližně na střed strany. 

9. Instrukce v průběhu dialogu – popis chování herců, zvuky 

10. Zvukové či hudební efekty. Zvuky a hluky se píšou verzálkami. Doplňování zvukových 

a hudebních efektů by mělo být také střídmé. Přidávají se na konci výroby filmu. 

11. Slůvkem STŘIH se označuje konec jednoho obrazu, zarovnání vpravo. 
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Zde je obecný model, jak psát scénář: 

 

 

 Film má dvě roviny, ve kterých jej vnímáme, stejně tak má filmový scénář dvě roviny, v nichž 

je psán. První rovinou je to, co vidíme, ve scénáři umístěné spíše nalevo a to co slyšíme, tedy 

zvuk, umístěné ve scénáři napravo. Ve filmu se dokončuje dříve vizuální podoba, nakonec se 

však obě tyto složky spojí. 

Pokud se začínající autor rozhodne psát scénář, měl by dodržovat tyto formální úpravy. 

Pomůže to nejen jemu, ale i pozdějším čtenářům. 

Předešlou formu používají především američtí scénáristé, v Evropě je rozšířenější klasické 

rozdělení na levou a pravou stranu v rámci tabulky. Vlevo se píše vše, co divák vidí (prostředí, 

postavy a jejich pohyb) a vpravo vše, co slyší (dialogy, zvuky, hudba). 

Jiné typy úpravy scénářů se často blíží televizní úpravě. Úprava scénářů se různí, každý autor 

používá trochu jinou formální úpravu (alespoň v České republice).
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3. 9. 3 Scénáristická terminologie pro nahrazení slůvka kamera 

Důležitým pravidlem pro scénáristy je vyhnout se používání slůvka kamera. Scénárista musí 

zjistit, co je předmětem jeho zájmu a podle toho se při psaní zachovat. Při popisování záběru 

si počíná scénárista tak, že použije scénáristickou terminologii pro nahrazení slůvka 

kamera.19 

• ZÁBĚR NA (najít předmět záběru) 

• SLEDUJEME (předmět záběru -- osoba, místo…) 

• JINÝ ZÁBĚR – různé variace př. Jiný záběr na Jill, jak tančí po obývacím pokoji. 

• ŠIRŠÍ ZÁBĚR – změna toho, na co se v obraze soustředíme – přechod ze ZÁBĚRU Jill na 

širší záběr Jill, který teď zahrnuje její sestru, jak se na ní dívá. 

• NOVÝ ZÁBĚR – je další variací na už viděný záběr, používá se pro dosažení větší 

kinematografické podoby. 

• SUBJEKTIVNÍ POHLED – je subjektivní pohled postavy, jak něco vypadá z jejího 

pohledu, např. jak vypadá Jill z pohledu její sestry. Tento záběr může být považován 

za subjektivní pohled kamery. 

• PROTIPOHLED – změna pohledu, většinou opak subjektivního pohledu. Např. tančící 

Jill se podívá na svou stojící sestru. 

• ZÁBĚR PŘES RAMENO – často užívaný při subjektivním pohledu a protipohledu. 

V popředí filmového obrazu vidíme většinou zadní část hlavy jedné postavy, to, co 

vidí kamera, vidíme v zadní části obrazu. Výřez ohraničuje to, co kamera vidí. 

• POHYBLIVÝ ZÁBĚR – označuje pohyb v rámci záběru – většinou se používá, když 

kamera doprovází nějaký pohyb (jede zároveň s autem apod.). 

• DETAIL – používat úsporně, především pro zdůraznění. Např. Detail na rozzářené oči 

Jilliny sestry. 

• PROSTŘIH (na něco) – detailní záběr něčeho, který je vložen (vstřižen) do scény. 

 

Tyto termíny pomáhají scénáristovi ve psaní scénáře bez užití slůvka kamera. Pro 

přehlednost je vhodné je psát verzálkami. 

 

3. 10 Adaptace 
Při adaptování knihy, novinového článku nebo divadelní hry do filmu, si musí scénárista 

počínat stejně, jako by tvořil nový film. Filmový scénář není kniha ani divadelní hra. To, co 

funguje jinde, nemusí fungovat ve scénáři. Scénárista nemá prostor vše tak důsledně 

opisovat jako spisovatel, ani pracovat jen s jednou scénou jako na divadle. V zásadě píše 

scénárista původní scénář a měl by podle toho postupovat. 

                                                      
19
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Pravděpodobné je, že nějaké postavy bude potřeba ubrat, jiné naopak zase přidat. 

Scénárista není povinen při adaptaci držet se pevně zuby nehty originálu. Je např. možné 

držet se předlohy jen v prvních dvou dějství a třetí vyrobit zcela nové. Záleží především na 

tom, aby příběh fungoval. 

Jsou však i výjimky, kdy je téma do filmového scénáře adaptované tak dobře, že skutečně se 

dané téma jen přeneslo do filmu. Osobně mi takovým skvělým počinem přijde film Pýcha 

a předsudek z roku 2005 režiséra Joe Wrighta a scénáristky Deborah Moggach. Je zde 

nádherně zachován příběh i pichlavý tón, kterým spisovatelka Jane Austenová píše. První 

věta "Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se 

neobejde bez ženušky" je dokonce zachována i ve scénáři filmového zpracování stejně jako 

spousta dalších dialogů. Scénáristce osobně skládám velkou poklonu, s jakým umem se 

chopila prokreslené anglické krajiny a charakterů a dokázala je představit divákům ve 

vizuální podobě, jak ji snad mohla mít na mysli sama úspěšná autorka konce 18. a začátku 

19. století. 

Stejné pravidlo platí i u historických scénářů. Pokud píše scénárista scénář pro historický film, 

nemusí být úplně věrný historickým faktům. Některé události může přesunout a přeházet 

tak, aby scénář fungoval. Pokud je třeba připsat nové scény, klidně si to může autor dovolit. 

Nesmí však zapomínat, že příliš volná interpretace dějin také škodí. 

Když scénárista adaptuje divadelní hru do scénáře, musí mít na paměti, že divadelní scénář 

počítá především s dialogem, herci mluví o svých emocích, zážitcích z minulosti atd. Ve 

filmovém scénáři má scénárista prostor prokreslit a věnovat se prostředím a vzpomínkám 

a událostem, o nichž postavy na divadle jen mluví, vizuálně. Je možné, že bude třeba doplnit 

další obrazy, na které se ve verbálním projevu v divadelní hře jen odkazuje. 

"Hra i film existují společně a jsou holdem jak dramatikovi tak filmaři."20 

Pokud je scénář biografický, zaměřený na nějakou konkrétní osobu (ať už žijící nebo 

zesnulou), musí být soustředěný a funkční. Není proto rozumné vytvořit celou chronologii 

postavy, protože jinak čeká čtenáře a posléze diváka nuda, naopak ale pečlivě vybrat jen 

několik málo událostí, na kterých scénář vystavět. Není třeba použít vše ze zdrojového 

materiálu. Fakta příběh obsažený ve scénáři podporují, ale zcela jej nevytvářejí. 

Velké problémy s adaptací mají zejména žurnalisté. Pravděpodobně je to tím, že žurnalista si 

počíná při své práci přesně naopak než scénárista. Žurnalista shromažďuje všemožná fakta, 

ze kterých může vybrat to nejzajímavější a poté hledá úhel pohledu nebo stanovisko či 

příběh, jak dané téma vykreslí. Scénárista si počíná opačně. Nejdříve má nápad, tušení, co by 

chtěl ztvárnit a poté hledá podkladová fakta pro svůj scénář. 
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Je třeba si dát pozor na to, koho téma chceme ztvárnit. Většina autorů bude nadšena 

s nabídkou zfilmování jejich novinového článku apod., přesto je však potřeba zkontaktovat 

právníka či specializovaného agenta a vyřeší otázku autorských práv. 

„Adaptování děl do podoby filmového scénáře je o nevěrnosti původní předloze. Kniha je 

kniha, hra je hra, článek je článek, scénář je scénář. Každá adaptace je původním scénářem. 

Jedná se o dvě různé formy, podobně jako jablka a hrušky."21  Obojí je plodem ducha, ale v 

jiné podobě. 

 

3. 11 Ruka nebo počítač 
Záleží jen na scénáristovi, zda se rozhodne svůj scénář napsat na počítači, na psacím stroji 

nebo dokonce v ruce. Agathe Christie stačilo pro psaní detektivek pouze zápisník a obyčejná 

tužka. V dnešní době by asi každý scénárista sáhl po počítači, který skýtá daleko více pohodlí 

a možností. Psaní v ruce a na stroji zabere také daleko více času. Pro většinu dnešní 

společnosti není třeba ani vysvětlovat proč. 

Scénárista může používat běžné textové programy, jako jsou např. Microsoft Word nebo 

Libre Office, ale existují i speciální programy pro scénáristy. 

Jako příklad za všechny zde uvádím program Scriptware. Na monitoru vidí pisatel to samé, co 

uvidí na vytištěné stránce. 

 

3. 12 Spolupráce 
Scénárista má dvě možnosti, buď napsat scénář sám, anebo společně s někým jiným, ve 

dvojici nebo v kolektivu. Především v televizní a seriálové tvorbě se jedná o kolektivní práci, 

nejinak je tomu u komedií, neboť jen výjimeční autoři dokáží rozpoznat, zda to, co napíší, je 

vtipné nebo ne. 

Před začátkem spolupráce je třeba si ujasnit, proč autor chce na dané práci s někým 

spolupracovat, proč si myslí, že je to pro něj lepší nebýt sám, ale tvořit s někým dalším. 

Důležité je si říct na začátku spolupráce pravidla, která budou oba partneři dodržovat. 

Existují tři fáze spolupráce: Vytyčení si pravidel spolupráce, příprava před psaním a samotné 

psaní. Jen toto zabere spolupracovníkům asi několik týdnů času. 

Spolupracovníci se musí dohodnout, kdy a kde budou psát a jak dlouho. Kdo si vezme na 

starost jakou část výzkumu, kdo bude dělat rozhovory s potřebnými lidmi nebo číst různé 

                                                      
21

 Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Rybka Publishers. 1. vyd. Praha: 2007.s. 236 



31 
 

dokumenty v knihovně. Rozdělení práce funguje jen tehdy, kdy je spravedlivé, půl na půl 

a každý z partnerů dělá to, co jej baví. 

Spolupráce s jiným člověkem funguje podobně jako manželství. Je třeba respektovat 

partnera, být trpělivý a ohleduplný. Důležitá je neustálá sebereflexe a komunikace mezi 

spolupracovníky. Spolupráce může být obohacující a stejně tak hrozné utrpení. Partneři by si 

měli být navzájem sympatičtí, aby netrpěli od začátku do konce při tvorbě společného díla. 

Vytyčením pravidel a pevným rozdělením práce se dá předejít budoucím hrozivým 

konfliktům. 

Jednou z možností psaní filmového scénáře ve spolupráci může být to, že jeden napíše první 

dějství, druhý dějství druhé a společně třetí. Spolupráce nefunguje na tom, že jeden diktuje 

a druhý zapisuje, ale skutečně tak, že se o práci dělí autoři rovným dílem. 

Existují čtyři základní "profese" během psaní scénáře ve spolupráci: Autor, průzkumník, 

zapisovatel a dramaturg. „Žádná z nich přitom není ve srovnání s ostatními rovnější než 

kterákoliv jiná.“22 

Nejdříve je tedy třeba vymyslet nápad a důkladně jej rozpracovat. Poté průzkumník 

shromáždí všechny důležité dokumenty a podklady, scénář se napíše a nakonec vyčistí. 
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4 Jak se píše filmový technický scénář 

4. 1 Co vše má technický scénář obsahovat 
Technický scénář se zapisuje sloupkovou metodou, podobně jako scénář televizní. Liší se 

především počtem sloupků, které obsahuje. 

Číslování – záběry musí být číslovány tak, jak jdou po sobě. Nejlepší je číslování v závislosti na 

scéně. První se píše číslo scény, posléze záběru. Přehlednější je pro číslování záběrů používat 

písmena (nepoužívá se písmeno CH a písmena s českými háčky a čárkami). Číslování záběru 

pak může vypadat takto: 10 C – desátá scéna, třetí záběr. Využívat se může samozřejmě 

i kompletní numerické číslování: 10. 3, 10-3, 10/3. 

Značení druhů záběrů: 

• Dle velikosti – píše se zkratkami (vysvětleno v dalších podkapitolách). Popíše se celý 

záběr – tedy jeho začátek a konec. Např. C – D (celek až detail). 

• Dle dalších kritérií – především se jedná o pohyb kamery, ohniskovou vzdálenost, 

úhel pohledu atd. 

• Vizuální popis scény – stejně jako v literárním scénáři se zde píše, co se děje. Např. 

auto jede po silnici, postava vstává z postele. Používají se co nejkratší výrazy. 

• Zvukový popis scény – zvuky, které se budou muset dodatečně vytvořit. 

• Nejzákladnější termíny – krom výše zmíněných důležitých údajů, má každá scéna 

popis obrazu, zda se jedná o interiér (INT.) či exteriér (EXT.) a o den (DEN) či noc 

(NOC). Toto označení je stejné jako u literárního scénáře. Tento popis se často píše 

mimo tabulku, např. do středu stránky, vždy před prvním záběrem dané scény. 

 

4. 2 Co ovlivňuje počet opakování jednotlivých záběrů 
Každý technický scénář se skládá z několika obrazů a záběrů. Pokud má technický scénář 90 

obrazů a 600 záběrů, pak se musí při natáčení 90 krát měnit prostředí (buď změna 

lokace,anebo jen úprava scény, osvětlení, rekvizity) a kamera se musí minimálně 600 krát 

spustit. 

Ideální by bylo vše natočit „na první dobrou“, avšak ve skutečnosti je tato situace spíše 

výjimkou. Proto se všechny scény zkouší bez kamery, dokud nejsou perfektní. Pokud se má 

natáčet technicky náročnější scéna, více se zkouší před tím, než se spustí kamera. 

Náročnost scény – některé scény jsou náročnější na natočení než jiné. Těmi složitějšími jsou 

především scény, kdy se má chytat či házet nějaký předmět, předvádět akrobatický výkon, 

které se i přes dlouhé zkoušení nemusí zdařit na první pokus. Když se natáčí nějaký souboj, 

jednotlivé záběry se opakují, aby měli střihači dost materiálu k sestříhání. 
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Peníze a čas – filmaři bývají omezeni finančními a časovými možnostmi. Kvůli tomu se 

u některých televizních seriálů (zejména těch „nekonečných“), některé přeřeky nepřetáčejí. 

Pokud se jedná o natáčení exploze domu nebo automobilu, více šancí než jednu filmový štáb 

nedostane. Proto se točí někdy na více kamer zároveň. 

 Jistota – u filmů se točí každý záběr minimálně dvakrát, i když byl již ten první dobrý. Jde 

o jistotu, protože na určité chyby se přijde až ve střižně a je lepší, když má střihač větší výběr. 

Ostatní – jedná se o tzv. náhody, kdy může spadnout kulisa, vypnout proud nebo se zasekne 

kamera. Narušit průběh natáčení může víceméně cokoli, u exteriérových scén v neposlední 

řadě počasí. 

Finančně náročné scény („money shot“) – některé scény se točí opravdu jen jednou, neboť je 

z finančních důvodů nelze opakovat. Jedná se především o exploze a demolice, kdy je během 

několika sekund zničena rekvizita v hodnotě stovky tisíc dolarů. I v případě, že by měl film 

štědrého producenta, sestavení nové rekvizity či kulisy (např. domu) může trvat řadu měsíců 

a v té době jsou již členové filmového štábu u jiných projektů. Nákladné je také natáčet 

scénu z helikoptéry či jeřábu. Proto se točí někdy na více kamer zároveň.23 

 

4. 3 Záběr a obraz 
Obraz (scéna) – je konkrétní místo v konkrétním čase, kde se odehrává určitá část děje (např. 

ložnice, hospoda, les). Ke změně obrazu dochází většinou tak, že se děj přesune na jiné 

místo, takže štáb se musí také fyzicky přesunout, není podstatné jak daleko. Nový obraz se 

však může odehrávat na stejném místě, ale v jiném filmovém čase, což přináší změnu 

kostýmů, osvětlení, rekvizit… 

Záběr – je to, co snímá kamera. Jeden záběr je to, co kamera nasnímá od povelu „kamera“ 

do povelu „stop“. Kamera začíná snímat ještě dříve, než zazní povel „akce“. Čistě teoreticky 

lze natočit více záběru bez přerušení záznamu, ale zbytečně by se plýtvalo filmovým 

materiálem. Záběr filmu může být libovolně dlouhý, dokonce celovečerní film je možno 

natočit na jeden záběr.24 

Mezi záběrem popisovaným v technickém scénáři a záběrem v hotovém filmu je velký rozdíl. 

Ve filmu totiž neplatí, že každý záběr, který vidíme, je záběr nový. Příkladem může být 

rozhovor dvou postav. V kině uvidíme např. tyto záběry:  

 

                                                      
23

 Upraveno podle  http://www.scenar.filmovani.cz 
24

 Upraveno podle  http://www.scenar.filmovani.cz 
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D: Karel - mluví | D: Blanka - naslouchá | D: Karel - mluví | D: Blanka - mluví | D: Karel - 

naslouchá | D: Blanka – mluví.25 

Ve filmu se jedná o šest záběrů, v technickém scénáři však platí jiný zápis. S největší 

pravděpodobností by se tento rozhovor natočil na dvě kamery a posléze se sestříhal do 

tohoto pořadí. Do technického scénáře se tedy píše jen takový záběr, jenž je nezbytný pro 

natočení celé scény.   

 

4. 4 Druhy záběrů 
Velikost popisovaných záběrů je relativní. Vždy záleží na tom, jak velký je objekt, který je 

právě snímán. Pokud se bude jednat o záběr „celek“, jinak bude velký u dvoumetrového 

basketbalisty a jinak bude velký u pětiletého dítěte. Zde uvádím různé typy záběrů, 

rozdělené především podle techniky či způsobu snímání. 

 

4. 4. 1 Velikost záběru 

• VC – velký celek – zabírá vše, celá krajina, postava se ztrácí v krajině, často využívané 

v masových scénách 

• C – celek – postava je zde zachycena ve vztahu ke svému okolí. Podstatná je akce, 

pohyb 

• PC – polocelek – postava je zachycená celá, nebo téměř celá, prostředí hraje jen roli 

pozadí 

• AP – americký plán – zabírá postavu od kolen nahoru. Vznikl ve westernech z potřeby 

ukázat, zda postava má kolt či nikoli 

• D – detail – od poloviny postavy do celé hlavy, většinu obrazu zabírá obličej, využívá 

se k vyjádření dostat se „dovnitř postavy“, z tváře se dají vyčíst veškeré emoce 

• VD – velký detail – od celé hlavy po jednotlivou část obličeje (např. oko, jizva…) 

• PD – polodetail – busta postavy, náročná gestikulace rukou, pozadí nedůležité, 

neostré 

 

4. 4. 2 Aktivní pohyb 

• jízda – kamera se pohybuje po vozíku, kolejích či po své vlastní ose 

• nájezd na – kamera se přiblíží k nějakému objektu 

• steadicam – nehybná kamera nesená operátorem 

• jeřáb – kamera je umístěna na pohyblivém rameni, dokonce i samotný jeřáb se může 

pohybovat 

                                                      
25

 D se používá jako označení (zkratka) pro termín detail. 
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• ruční kamera – kameraman drží kameru v ruce a běží 

• letecký záběr – záběr snímaný z helikoptéry či letadla 

 

4. 4. 3 Pasivní pohyb 

• švenk – otočení kamerou na jiný objekt, jedná se většinou o horizontální pohyb. 

Např. anglické označení whip znamená rychlý horizontální švenk, při kterém může 

dojít k rozmazání obrazů 

• zoom – mění se ohnisková vzdálenost snímaného objektu, tedy přibližování či 

oddalování, pomocí objektivu. V současné době se nevyužívá, přednost se dává 

nájezdu 

• ruční kamera – roztřesený záběr    

• přeostření – používá se v záběrech, kdy vpředu stojí zaostřená postava, která něco 

dělá a do pokoje vchází osoba druhá osoba – přeostření z jedné osoby na druhou 

vzdálenější osobu 

4. 4. 4 Úhel snímání 

• ptačí perspektiva – záběr z výšky jako z pohledu ptáků (z helikoptéry nebo z letadla) 

• žabí perspektiva – opak ptačí perspektivy, záběr od země, spíše se používá podhled 

• nadhled – kamera se dívá na určený objekt shora 

• podhled – kamera snímá určený objekt zdola (používá se, když chceme vyvolat dojem 

obra, hrozivé postavy, postava vypadá mohutněji) 

• POV (point of view) – kamera se dívá očima určité osoby (ve scénáři je napsáno, čím 

pohledem – jaké postavy – se kamera dívá) 

• OSS (over the shoulder shot) – záběr přes rameno, přes rameno jedné postavy se 

díváme na druhou postavu, využívané především v dialozích 

• nakloněná perspektiva – jedná se o šikmý záběr, kamera je nakloněna 

 

4. 4.5 Ohnisková vzdálenost 

• rybí oko – extrémně široký záběr, má deformovanou perspektivu, známe při natáčení 

skateboardistů 

• dlouhé sklo – velká ohnisková vzdálenost (velké přiblížení objektů – podobně jako 

když se díváme dalekohledem). Používá se, pokud jde vzdálená osoba po vrcholcích 

hor a kamera ji chce dobře vidět (např. polocelek postavy). Používá se objektiv 

s vysokou ohniskovou vzdáleností, tzv. teleobjektiv 

• velmi dlouhé sklo – dříve se používalo při natáčení explozí, kdy herci utíkali z hořícího 

auta. Přestože to vypadalo, že herci stojí hned za autem, stáli v bezpečné vzdálenosti 
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4. 4. 6 Technika snímání 

• zpomalený záběr – záběr se musí natočit ve větší frekvenci, než je obvyklých 24 

políček za vteřinu, nejspíše se použije 48 políček za vteřinu. Takto by se vytvořil 

dvakrát zpomalený film. U tohoto záběru je dobré uvést, na kolik políček za vteřinu se 

má natáčet (kvůli zajištění techniky). Tento záběr se využívá především v akčních 

scénách, při honičkách či explozích 

• zrychlený záběr – film se může natočit na méně políček za sekundu než je 

standartních 24, nebo se může vynechat každé druhé natočené políčko. Používá se 

proto, aby se obraz zdál rychlejší. Např. V přírodovědném dokumentu rozvíjející se 

květ. 

 

4. 4. 7 Jiné parametry 

• protipohled – využívaný především u dialogů, velmi klasický záběr. Kamera sleduje 

hovořící postavu a poté druhou z opačného místa. Lze použít dvě kamery 

• reakční záběr – záběr na postavu, jež reaguje na nějakou událost. Obvykle se jedná 

o detail obličeje (aby byly dobře viditelné emoce) a v záběru se nemluví 

• zamrzlý záběr – jedno filmové políčko „zamrzne“ zůstane déle k vidění na obrazu. 

Používá se při docílení efektu, že někdo fotí 

• záběr z kufru – navozuje pocit, že kamera je umístěna v kufru auta. Jelikož by se tam 

ale nevešla, je obklopena bednami (jakýsi kryt kolem kamery) a herci hrají stojící na 

plošině 

• uváděcí záběr – jedná se o záběr, který má navodit pocit mísa, kde se příběh 

odehrává. Pokud by to byl například Londýn, uváděcí záběr by byl Big Ben či Tower 

bridge. Tento záběr se používá především u seriálů, kde je snímán např. dům postavy, 

ve kterém bydlí 

• hlavní záběr – celkový záběr na scénu, zahrnuje všechny herce. Na rozdíl od 

uvádějícího záběru se zde děje nějaká akce. Používá se při masových scénách (válka 

atd.) 

• sledovací záběr – kamera se pohybuje stejně jako snímaný objekt 

• dolly zoom – „zoomování“ při jízdě. Kamera se pohybuje směrem od objektu, který je 

zároveň přibližován pomocí objektivu. Objekt, který je snímán, je stále stejný, ale 

okolí se deformuje. Používá se, když nějaká postavy padá do hloubky nebo je 

vyděšená 

• vložený záběr – záběr na objekt, který je již součástí hlavního záběru, ale je snímán 

z jiného úhlu nebo je více přiblížen. Především se jedná o detaily 

• prostřih – podobá se vloženému záběru, odlišný je v tom, že objekt nebyl vidět 

v předešlém hlavním záběru. Obvykle se po prostřihu kamera vrací na hlavní záběr 

• b. g. – background – snímá se to, co se odehrává za zaostřeným objektem 
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• f. g. – foreground – opak backgroundu, snímá se to, co je v popředí, co se odehrává 

před snímaným obrazem 

• CGI – computer generated image – obraz je kompletně vyrobený v počítači, nenatáčí 

se kamerou 

• SPFX, SFX, FX – special efects – zvláštní efekty, jedná se o vizuální či zvukové triky 

• flashback – neboli česky retrospektiva – scéna odehrávající se v minulosti, která 

vysvětluje to, co se děje v současnosti. Jedná se o krátkou scénu, vzpomínku, malý 

záblesk často bez mluvení, detailní záběr jen na nějaký objekt (např. v detektivce). Po 

střihu následuje původní scéna  současnosti 

• O. C. – off camera – kamera je vypnuta, snímá se jen zvuk, jinak temnota 

• O. S. – (off screen) neboli M. O. (mimo obraz) – kamera snímá obraz, avšak hovořící 

postava není na scéně 

• V. O. – voice over – hlas vypravěče mimo obraz 

• montáž – série několika souvisejících obrazů, které mají navodit pocit, že se něco 

odehrává dlouho. Obvykle doprovázeno hudbou či písní 

• série záběrů – série velmi rychlých střihů, užívá se především v akčních scénách, 

vytváří dojem, že se něco děje velice rychle. V minutové akční sekvenci se může 

objevit až dvacet scén. Proto se nepíší do scénáře vždy s nadpisem a přechodem, ale 

užívá se označení série záběrů, kdy se každá kratičká scéna napíše jednoduše na nový 

řádek26 

 

4. 5 Kniha režijní 
Někteří velmi pečiví režiséři si z technického scénáře skládají tzv. režijní knihu. Scény si 

podrobně rozkreslují a řadí podle prostředí, ve kterých se odehrávají a také v jakém pořadí 

budou natáčeny. Režijní kniha také obsahuje celou řadu poznámek režiséra. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
26

 Celá kapitola přejata a upravena podle http://www.scenar.filmovani.cz 
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5 Ostatní typy scénářů 

5. 1 Divadelní scénář 

5. 1. 1 Drama 

Spolu s lyrikou a epikou patří divadelní scénář, neboli drama, mezi základní literární žánry. 

Drama v řečtině znamená dělání, čin. Jeho původní význam však znamenal tanec satyrů, 

později se význam slova přesunul na jevištní představení. Dnes chápeme slovo drama 

především jako divadelní hru vážného charakteru – tragédii. 

První divadelní hry jsou známé ze starověkého Řecka, kde se hrály k poctě boha Dionýsa. 

Náměty pro tragédie čerpali řečtí dramatici z mytologie, komedie byly inspirovány všedním 

životem. Aristoteles ustanovil ve své Poetice základní principy, kde pojednává především 

o tragédii. 

 

5.1.2 Výstavba dramatu od dob antiky 

1. expozice - uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění ději) 

2. kolize - zařazení dramatického prvku (rozpor nebo konflikt), který vyvolává 

dramatické napětí a potřebu jej vyřešit, posouvá děj dál 

3. krize - vyvrcholení dramatu 

4. peripetie - obrat a možnosti řešení 

5. katastrofa - rozuzlení a katarze (očista)27 

 

5.1.3 Struktura a vzhled divadelního scénáře 

Běžně nazýváme divadelní scénář drama. Základní pilíře jakéhokoli divadelního dramatu jsou 

monolog a dialog.  Zároveň klasické drama dodržuje pravidlo tří jednot: děje, místa a času. 

Monolog je dlouhá a nepřerušovaná řeč přednášená jedním hercem, dialog je naopak 

rozhovor mezi dvěma a více herci. Příběh je utvářen pomocí těchto dvou nástrojů. Herci ve 

svých promluvách sdělují divákovi vše: co se odehrává, kde se děj odehrává a kdy se děj 

odehrává. Děj dramatu je uskutečněn prostřednictvím přímé řeči – replikami (výroky) herců. 

Obvykle se divadelní hra člení do několika dějství (jednání) neboli aktů, což jsou velké 

ucelené kusy děje. Zpravidla jich bývá jeden až tři, maximálně pět. Během střídání dějství 

jsou obvykle přestávky, v nichž dochází k technicky náročnější obměně kulis. Jednoaktovkou 

označujeme kratší hru, která má jen jedno jednání. 

                                                      
27

 Přejato z http://cs.wikipedia.org/wiki/Drama  (24. 11. 2012) a upraveno 
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Jednání poté rozdělujeme do několika dalších menších ucelených kusů děje, tedy do scén či 

obrazů. Obvykle nedochází ke změně na jevišti. Při střídání jednotlivých obrazů se sice může 

měnit scéna (kulisy a rekvizity), ale také nemusí. Vystřídají se herci i témata dialogů, aniž by 

byla hra přerušena. 

Na jevišti máme jen omezené možnosti, proto se děj odehrává stále ve stejném prostředí 

nebo se mění minimálně. Kulisy bývají často po celou dobu hry neměnné. 

Formát pro psaní divadelního scénáře není nijak pevně určen. Základem je však, aby se 

jednalo o přehledný text. 

První strana divadelního scénáře by měla obsahovat: 

• název hry a jméno autora 

• v úvodu divadelního scénáře seznam všech postav pod nadpis „OSOBY“ – jejich 

jména po případě krátký vystihující popis (věk, vzhled, charakter) 

• pod nadpis „PROSTŘEDÍ“ uvádíme popis konkrétních obrazů, v nichž je nutná výrazná 

úprava scény (kulisy, rekvizity) 

Forma obsahu divadelního scénáře:28 

• popis scény – popis prostředí dané scény (kulisy, rekvizity) 

• dialog či monolog postav – jméno postavy a samotná řeč 

• popis chování postav – co která postava dělá (toto může být součástí i dialogu) 

• jméno postavy – píšeme velkými tiskacími písmeny (MARIE), můžeme jej napsat i 

malými písmeny, ale tučně (Marie) 

• jméno postavy píšeme vždy na začátek nového řádku 

• za jménem postavy vždy uděláme dvojtečku 

• dialog či monolog píšeme na stejný řádek jako jméno postavy 

MARIE: Tak co? Jak ses vyspal? 

• popis chování postav píšeme kurzívou, do závorky 

     MARIE: Tak co? Jak ses vyspal? (huláká a mává na Josefa) 

• Jestliže popisujeme chování ještě jiné postavy nebo cokoli dalšího, píšeme na nový 

řádek a používáme skloněné písmo. 

• Písmo volíme pro celý scénář pouze jedno, obvykle velikost 12. Pro označení nadpisů 

dějství a obrazů můžeme pro větší zvýraznění zvolit písmo větší, tučné či kurzívu. Font 

by měl zůstat stále stejný. 

• Mezery volíme tak, aby se scénář co nejlépe četl a byl přehledný. Jeden řádek 

vynecháváme mezi dialogy jednotlivých postav a dalších popisů scény, které nejsou 

                                                      
28

 Přejato z  http://www.scenar.filmovani.cz/jaknapsat/divadelni-scenar-1.html a upraveno. 
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součástí jedné řeči (např. chování jiné postavy apod.). Samotný dialog odsadíme 

tabulátorem od jména postavy – tím docílíme toho, že dialogy postav budou začínat 

vždy ve stejné vzdálenosti nezávisle na délce jména postavy. 

• Doporučené okraje pro divadelní scénář jsou 2,5 cm ze všech stran. 

• Nutné je také číslování, které můžeme umístit např. do středu strany. 

 

5. 1. 4 Čím se liší divadelní scénář od filmového scénáře 

„V divadelní hře se děj či dějová linie odehrávají na jevišti, pod obloukem proscénia, kde 

diváci představují čtvrtou stěnu, zpoza které jakoby nikým nepozorováni nahlíželi do života 

divadelních postav, promlouvajících o svých nadějích a snech, o své minulosti a budoucích 

plánech, probírajících své potřeby v jazyce dramatické akce; je vyřčen, tlumočen 

prostřednictvím slov.“29 

Místo – menší množství obrazů než u filmu, omezené stěhováním rekvizit 

Rozdíly mezi divadelním scénářem jsou patrné z jejich podstaty na první pohled. Divadelní 

scénář vychází z toho, že se odehrává na jednom místě a naživo.  Tím místem nemusí být 

nutně jeviště Národního divadla, ale jakékoli prostředí, kde jsou herci schopni hrát. Kreativitě 

se meze nekladou, ačkoli tradiční drama se odehrává na jevišti, může se odehrávat 

i v přírodě, na zastávce metra či rušné ulici. 

Film je naopak natáčen na různých místech v různých časech a je to dlouhodobá záležitost 

v řádech týdnů či měsíců. Natáčí se jak v exteriérech, tak ve filmových ateliérech a počet 

prostředí je ovlivněn především finanční stránkou věci. Místa natáčení mohou od sebe dělit 

klidně i světadíly. 

Pohled diváka – scéna je popsána hned na začátku obrazu, poté se scénář soustřeďuje 

především na dialogy herců 

Při psaní scénáře musíme neustále myslet na diváka, který naše dílo zhlédne. Divák jdoucí na 

večerní představení do divadla se bude po celou dobu dívat na drama jenom ze své sedačky 

a jiný pohled mu divadlo nenabídne. Přesto se může rozhodnout, zda se celou dobu bude 

dívat na herečku X a ignorovat ostatní dění na jevišti. 

Počet pohledů, které může nabídnout film oproti divadlu je neporovnatelně větší. Ve filmu 

se divák dívá na jednu plochu filmového plátna či televizní obrazovky. To, co vidí kamera, vidí 

i divák. 

Herec a dialog – téměř celý divadelní scénář se skládá z dialogů postav 

Jak už bylo zmíněno výše, základem dramatu je herec a dialog a podle toho i divadelní scénář 

vypadá. Na divadle vidíme také daleko méně herců, kteří se klidně vystřídají v několika rolích. 

                                                      
29

Field, Syd: Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007, s. 15 a 16 
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Ve filmu se můžeme setkat naopak i s davovými scénami, kde jsou herců stovky. Osobní 

kontakt s publikem a silné emoce prýštící v přímém přenosu v divadle z herců však film 

nenabídne. Zato má film jiné prostředky, kterými se snaží docílit silných divákových emocí. 

U filmu „mluví“ kromě herce prostředí, četnost sekvencí30, které zvyšují napětí, detaily na 

různé předměty, hudba apod.     

Z těchto rozdílů se odvíjí i odlišnost zapsání divadelního scénáře od filmového. Vracíme se 

pomyslně v kruhu – opět to je místo (scéna), čas (vyjádřený kulisami a dialogy postav) a děj 

(dialogy postav). Věnujeme se tedy jen popisu scény (omezené velikostí jeviště), samotnými 

dialogy postav a poté jejich chováním. 

Jak je to konkrétně se scénářem filmovým jsem již důkladně rozebrala v třetí kapitole Jak 

napsat filmový scénář krok za krokem. 

5. 2 Televizní scénář 

5. 2. 1 Rozdíl mezi filmovým a televizním scénářem 

Prvotní rozdíl mezi oběma scénáři je ten, že televizní scénář je určen pro televizní produkci 

a filmový scénář pro filmovou. V televizi jsou stálí zaměstnanci, kteří mohou na realizaci 

scénáře pracovat vlastně okamžitě – proto se televizní filmy píší na objednávku. Naopak 

u filmů, které vidí diváci v kině, se musí filmoví pracovníci i technika jednotlivě najímat, aby 

odvedli nějakou práci. Navíc výroba "kino" filmu je nákladnější, zpravidla se natáčí na více 

místech a také delší dobu. 

Realizace "kino" filmu je také daleko nejistější. Peníze na film shání a schvaluje producent, 

televize si televizní film platí sama. V televizi scénář schvaluje dramaturg, následně 

šéfproducent, u filmu producenti, agenti… Přestože je realizace "kino" filmu schválena, ještě 

není úplně jisté, že to vyjde a film bude skutečně natáčen. Proto slouží filmový literární 

scénář především k pohodlnému čtení. Podle televizního scénáře se teoreticky dá hned 

natáčet. Doplní se jen několika technickými poznámkami a je hotov technický scénář a může 

se jít točit. Televizní film není tak sofistikovaně promyšlen, co se týká jednotlivých záběrů. 

Televizní film se točí rychle, takže již při jeho první verzi se velmi podobá scénáři 

technickému. Je rozdělen na dvě poloviny. V levém sloupci je popsána vizuální stránka děje, 

tedy obraz (to co vidíme), v pravém sloupci je popsán zvuk (vše co slyšíme – dialogy, hluky, 

hudba). Televizní scénář je velmi přehledný a dobře se v něm hledá. 

Ukázka televizního scénáře Hany Cielové Kanadská noc: 

 

                                                      
30

 Sekvence – znamená následnost postupnost. Ve scénáristické terminologii používáme toto označení pro  
řadu obrazů provázaných či vzájemně propojených jednou myšlenkou. 
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26. OBRAZ 

Kuchyň, ráno 

 

Máma, už oblečená, dokončuje přípravu 

snídaně. Prakticky je prostřeno. 

Táta, ještě s rozespalým výrazem, 

vejde do kuchyně. 

      Táta: 

      Jsi vstala nějak brzo, ne? 

 

      Máma: 

      Nemohla jsem dospat. 

Táta se zasměje: 

      Táta: 

      Máš tuším z toho větší    

      nervy, než on. 

Pohlédne na prostřený stůl. 

      Mňam, vajíčka… 

      Vždyť ani pořádně neřekl,    

      kdy to má mít. 

 

      Máma: 

      Teď. 

 

      Táta: 

      Jak to prosím tě víš? 
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      Máma: 

      Vím. 

Táta si sedne za stůl. Nalije si čaj. 

Máma si sedne k němu. 

       

 

Táta: 

      Tak to je teď asi ve svém    

      živlu. 

 

Otázkou přesto zůstává, proč se musí televizní scénář v úpravě lišit od filmového. Důvodem 

je především zvyk. Televizní scénář by měl vypadat jako jakýkoli jiný scénář televizního 

pořadu, protože na ten jsou zaměstnanci televize zvyklí. 

Rozdíl mezi televizním a "kino" filmem nemusí být v kvalitě. Rozdíly mezi oběma filmy se 

v současnosti stírají, neboť dřív záviselo především na technice. Filmový snímek určený pro 

kino nemohl být převeden do televizního formátu, nebo jen velice obtížně. V této době to 

však již neplatí. Příkladem může být např. velice úspěšná pohádka režiséra Jiřího Stracha 

a scénáristky Lucie Konášové Anděl Páně (2005), jež byla původně určena jen pro televizní 

vysílání a nakonec se objevila i v kinech. 

 

5. 2. 2 Způsob psaní televizního scénáře 

Postup je stejný jako u filmového scénáře, jen uspořádání textu se mírně liší. 

• levý sloupec – vizuální (obrazová část) 

• pravý sloupec – zvuková část 

• umístění obrazu 

V televizním scénáři se nepoužívá termín scéna, ale vždy jen obraz. Obraz se vždy píše na 

novou stránku. Na začátek stránky se zarovnáním na střed se píše: 

• obraz (číslo) 

• název obrazu (pojmenování scény) 

• časové určení scény (den / noc), případně zda se jedná o exteriér nebo interiér31 

                                                      
31

 http://www.scenar.filmovani.cz 
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OBRAZ 4 

Hotelový pokoj 

Interiér - Den 

_____________________________________ 

 

 

 

O B R A Z  4 

 

Hotelový pokoj 

Den 

_____________________________________ 

 

Obraz 4. 

Hotelový pokoj 

Den32 

 

Dialog 

Jak už bylo zmíněno dříve, dialog se jako zvukový prvek píše do pravého sloupce. Uvádí se do 

něj postavy, pod něj celý dialog. Zarovnání na levý okraj pravého sloupce. Jméno postavy 

musí končit dvojtečkou a být zvýrazněno. Nejčastěji se používá podtržení.   

Příklad: 

       Blanka: 

       Dobré ráno. Jak se cítíš? 

 

                                                      
32

 Tamtéž. 
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Vynechávání řádků 

Mezi jednotlivými celky (dialog, popis prostředí) se vždy vynechává jeden řádek. 

Levý sloupec s pravým sloupcem fungují na tzv. zip principu. Kdyby byly oba sloupce složeny 

v jediný, žádný volný řádek by nebyl. Vynecháváním řádku se v kontextu myslí jen psát na 

nový řádek (nikdy nebude v stejné úrovni popsán popis děje v levém sloupci a dialog postavy 

v pravém sloupci). Nejvíce je to zřejmé na příkladu: 

 

Blanka se sklání nad postelí nemocného Karla. 

       Blanka: 

       Dobré ráno. Jak se cítíš?  

     

Karel si přetáhne peřinu přes hlavu, po chvilce 

si peřinu sundá. 

       Karel: 

       Asi vypadám hrozně, ale cejtim se líp.

            

     

Pokud se jedná o nepřerušený dialog (není vložený text v levém sloupci), dialogy se obvykle 

od sebe oddělují dvěma řádky. 

 

 

Příklad: 

       Blanka: 

       Už musím do práce, tak mi když tak  

       zavolej, kdyby ti bylo blbě.  

     

 

 

       Karel: 



46 
 

       Seš hodná. Když tak se ozvu, ale  

       nedělej si starosti. 

    

Co se nepíše do TV scénáře 

V televizním scénáři se nepoužívají přechody (známé slůvko ze scénáristického slovníku 

STŘIH). Nový obraz se píše pouze na novou stránku. 

Dalším termínem, který se neuvádí v televizním scénáři, je vsuvka – neboli pokyn pro herce. 

Píše se klasicky do vizuální ho pole. Do pravého sloupce k dialogu se napíše jen tehdy, pokud 

je zvukové charakteristiky, např., odkašlání, posmrkávání apod. 

 

Příklad: 

       Blanka: 

       Dobré ráno. Jak se cítíš? 

 

 

       Karel: 

       (Vysmrká se.) 

       Bám rýbmu. 

 

Písmo a okraje 

Písmo ani okraje nejsou pevně dané. Opět je primární přehlednost. Vhodný je nějaký 

standartní font písma – Times New Roman o velikosti 12. 

Okraje jsou doporučovány standartní, 2,5 cm na všech stranách. V místech vazby jsou lepší 

okraje širší, např. 3 cm okraje vlevo. 

Vazba se používá kroužková. 

U číslování stran může být umístěn libovolné. 

Toto je jen doporučený formát televizního scénáře, pevně není určen. Každý autor píše 

trochu jinak, důležitý je však princip dvou sloupců.  
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5. 3 Komiksový scénář 

5. 3. 1 Co je to komiks 

 

„Komiks je umělecké médium, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby 

nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích. Dohromady 

tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden 

okamžik, se v komiksové terminologii říká panel. Podmínkou je, že panely musí být 

uspořádány juxtapozičně, tedy vedle sebe (čímž vzniká důležitá odlišnost mezi komiksem 

a např. animovaným filmem).33 

 

5. 3. 2 Typické rysy 

Pro komiks je typické používání bublin, do kterých se píše dialog či monolog postav, dokonce 

i jejich myšlenky. V bublině nalezneme kromě textu, kde jsou často místo vět jen citoslovce či 

zvuky, i obrázky – obrazy, které vyvstávají v mysli postavy. Někdy si autor vystačí jen s tím, že 

do bubliny umístí otazník, který vyjadřuje otázku. 

Charakteristický znak pro komiks bývá právě časté užití monologů a vypravěče, který se píše 

většinou na spodní okraj do malého obdélníku. Komiks pracuje hodně s karikaturou postav, 

naopak pozadí bývá velmi realistické, takže čtenář dobře rozezná prostředí. 

„Texty mohou v příběhu pomoci dokreslovat zobrazovanou situaci. Ilustrují, nad čím postava 

přemýšlí a co říká. Dobrý kreslíř a scénárista možná nebude ani text k vysvětlení nebo 

k upřesnění obrázku potřebovat.“34 

Komiks je především stručný a jasně srozumitelný. Není zde prostor pro dlouhé dialogy. 

 

5. 3. 3 Způsob psaní komiksového scénáře 

Forma psaní komiksového scénáře se podobá z větší části psaní scénáře televizního. Stejně 

jako u něj se rozděluje na dva velké sloupce, navíc je zde sloupce úzký sloupec, který stojí 

před prvním velkým sloupcem, do nějž se zapisuje číslo panelu. 

Jinak je struktura velice podobná televiznímu scénáři. 

• V levém sloupci je popsán obraz – co se děje v panelu. 

• V pravém sloupci se píši dialogy, včetně všech citoslovcí a "zvuků"( např. PRÁSK!, 

BUM!, atd.), které se ve výsledku umisťují do textových bublin. 

                                                      
33

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks 
34

http://www.velkaepocha.sk/2012083119978/Jak-vytvorit-vlastni-komiks-dil-2.-Scenar.html 
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Jednotlivé obrazy jsou odděleny čarou a používá se tabulkový systém. 

 

5. 3. 4 Jak vytvořit komiksový scénář 

Prvním krokem je vymyslet si děj komiksu. Jaký bude, záleží jen na autorovi. Může se jednat 

o krátký jednoduchý příběh, vtip, satiru nebo dnes již klasické akční komiksy plné 

superhrdinů. Styl kresby by měl být odpovídající tématu a příběhu. 

Komiksový scénář je druhým krokem pro stvoření komiksu. Další kroky, které tu nebudu 

uvádět, vedou k namalování obrázku do panelů. V závěrečné fázi se do panelů přidají 

bubliny, do nichž se vpíše text, který je součástí pravého sloupce komiksového scénáře. 

Komiksový scénář by měl být stručný, v podstatě platí to co u filmu – co nejde vyjádřit 

obrazem, jde slovem. 

Podobně jako máme ve filmu jednotlivé scény (obrazy), které se oddělují střihem, v komiksu 

jsou panely, které jsou odděleny čarami (okraji). Velikost panelů závisí jednak na formátu 

zvoleného papíru, jednak na citu autora, který tvoří komiks a ví, co jím chce vyjádřit. Každý 

panel může být jinak široký i vysoký, ale je přehlednější, když se alespoň v jednom znaku 

dodržuje řád, komiks je přehlednější. 

 

Příklad komiksového scénáře: 

1. AMATÉR stojí před cedulí s nápisem SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 
SCÉNÁŘ. 

AMATÉR: 
Super! Jdu se přihlásit. 

2. Amatér se ptá ORGANIZÁTORA sedícího za stolem: AMATÉR: 
Prosím vás, jak má takový scénář vypadat? 
 
ORGANIZÁTOR: 
Cože?!!! 

3. Organizátor naštvaně pokřikuje na Amatéra: ORGANIZÁTOR: 
To si zjisti sám! To není moje práce! 

4. Amatér smutně odchází. AMATÉR: 
Ach jo. Kde se to teď dozvím? 

5. Amatér dostane nápad. AMATÉR: 
Už to mám! 

6. Amatér přichází k budově s nápisem FILMOVÁ ŠKOLA.  

7. Ve škole se Amatér ptá ŘEDITELE: 
 
Ředitel se chechtá: 

AMATÉR: 
Jak má vypadat scénář? 
 
ŘEDITEL: 
Cha, cha, cha, cha, cha! 

8. Ředitel naštvaně ukazuje prstem na dveře. ŘEDITEL: 
Nejsi náš student, tak vypadni! 
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9. Amatér sklesle odchází. AMATÉR: 
Teď už se nikdy nedozvím, jak se píše scénář. 
Nikdo mi to nechce říct. 

10. Amatér jde ulicí, když v tom náhle uvidí ve výloze 
obchodu v televizi reklamu: GOOGLE. 

 

11. DOMA je Amatér u počítače a do GOOGLU píše: JAK 
NAPSAT SCÉNÁŘ 

 

12. Na monitoru počítače se objeví stránka SCÉNÁŘ.CZ  

13. Amatér skáče radostí. AMATÉR: 
Juchů! 

14. Text: O ROK POZDĚJI  

15. HEREČKA mluví do mikrofonu. HEREČKA: 
A Oskara získává... 

16. Amatér stojí ve vyprodaném sálu a v ruce drží Oskara. 
Lidé mu tleskají. 

 

Ilustrace 3: Formální úprava komiksového scénáře 

 

Ilustrace 4: Hotový komiks 
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5. 3. 4 Úpravy ve scénáři 

Tvorbu komiksového scénáře budou v průběhu času hodně ovlivňovat obrázky v jednotlivých 

panelech, takže se může stát, že se původní příběh pozmění a přizpůsobí se kresbám. Změnit 

se může i pořadí jednotlivých panelů, pokud to podpoří plynulost a srozumitelnost příběhu. 

Někdy je třeba pro větší přehlednost komiksu přidat šipky, které navádějí čtenáře jakým 

směrem a v jakém pořadí má komiks číst, jak po sobě jednotlivé panely navazují. 

Milan Kajínek dodává ve svém článku: „Změny směru, vtipné glosy, grafické jinotaje 

a podobně. To vše může náš příběh oživit a přinést čtenáři další přidanou hodnotu – zábavu, 

zamyšlení, poučení nebo inspiraci."35 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
35

http://www.velkaepocha.sk/2012083119978/Jak-vytvorit-vlastni-komiks-dil-2.-Scenar.html 
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6 Popis prakticko – umělecké části 

6. 1 Průzkum 
Mým počátečním nápadem a cílem celé mé ročníkové práce bylo vytvořit vlastní filmový 

scénář, přesněji řečeno alespoň dvacet stran literárního scénáře. 

Prvním mým krokem bylo načerpat dostatečné znalosti, abych věděla, jak se filmový scénář 

píše. Tím vznikla má teoretická část. V první fázi své práce jsem se věnovala především 

průzkumu, tedy shromáždění co nejvíce informací o tématu mého filmového scénáře. Mým 

tématem je scénář o osobnosti Karla IV., jeho životě, duchovním cítění a především o jeho 

vztahu k Čechám a ženám. 

Abych se mohla věnovat podrobně jeho manželským vztahům, chtěla jsem je založit co 

nejvíce na faktech, aby celkový scénář působil věrohodně a přesvědčivě a nebyl tzv. 

„vycucaný z prstu“.  Proto jsem detailně zpracovala životopisy čtyř žen Karla IV. – Blanky 

z Valois, Anny Falcké, Anny Svídnické a Alžběty Pomořanské, k čemuž jsem využila především 

knihu Čtyři ženy Karla IV. od Františka Kavky. Nad tím jsem strávila hodně času, neboť kniha 

se věnuje komplexně celému životu Karla IV., aby jeho popisovaná čtyři manželství nebyla 

vytržena z kontextu. 

Snažila jsem se dozvědět (v rámci skromných časových možností) co nejvíce o Karlu IV. Proto 

jsem měla dvě setkání se dvěma historiky. Prvním z nich byl Mgr. Václav Lojka, který pracuje 

jako průvodce turistických skupin nejen po Českých památkách. Zapůjčil mi i rozšiřující 

literaturu. Podrobnou knihu Františka Šmahely Cesta Karla IV. do Francie, která se věnuje 

Karlovi IV. především z informací čerpaných z francouzských kronik a zaobírá se v širokém 

kontextu okolnostmi souvisejícími s Karlem IV., především pak politickou situací Francie 

14. stol. Druhou knihou zapůjčenou od historika Václava Lojky, pak bylo literární dílo 

samotného českého krále a posléze římského krále a císaře, věnující se vlastnímu životopisu 

i výkladům evangelií. 

Druhým historikem, se kterým jsem se setkala, byl Karel Dolista, odborník na Karla IV., který 

mimo jiné pracoval jako kastelán na hradě Karlštejn. Poskytl mi další rozšiřující výklad. Karla 

Dolistu bych mohla poslouchat pořád, jak vypráví o svém jmenovci, se kterým je dokonce 

spřízněný. Doufám, že budu mít i po skončení ročníkové práce možnost znovu jej navštívit 

a pokračovat ve společném povídání o této osobnosti, která je hlavní postavou mého pokusu 

o filmový scénář. 

Chtěla jsem také v rámci svého průzkumu zjistit, jaké filmy o Karlu IV. existují. Skutečné filmy 

(nepočítám dokumenty) jsem našla pouze tři. Nejstarším z nich je historická komedie Slasti 

Otce vlasti režiséra Karla Steklého z roku 1969. Tento film se věnuje Karlovu mládí, které 

strávil v nebezpečné Itálii a zničených Čechách, jeho vztahu s otcem a ženou Blankou 
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a zejména se věnuje všem jeho dobrodružstvím. Vše je velmi mile a vtipně podané 

i historicky věrohodné. 

Druhým filmem je velmi populární a známý muzikál Noc na Karlštejně. Podle stejnojmenné 

předlohy napsal scénář a i celý film zrežíroval režisér Zdeněk Podskalský roku 1973. 

Třetím existujícím filmem o Karlu IV. je Smrt císaře a krále Karla IV. od režiséra Evžena 

Němce z roku 1978. Tento film se mi nepodařilo sehnat, takže jsem neměla možnost jej 

zhlédnout. Jedná se o nízkorozpočtovou televizní inscenaci vytvořenou k šestistému výročí 

úmrtí Karla IV. 

Během studování materiálů jsem přemýšlela, jak bych sama mohla svůj scénář uchopit 

a ztvárnit osobnost Karla IV. Měla jsem od začátku jasno, že chci, aby se jednalo o seriózní 

historickou fresku věnující se spíše Karlovu osobnímu životu, než politickým událostem. Filmy 

Slasti otce vlasti i Noc na Karlštejně jsou velmi populární filmy mezi českými diváky, neboť 

jsou optimistické, komediální, veselé a plné výborných českých herců. Oběma nechybí ani 

chytlavé příjemné písničky. Avšak ani jeden nemá takovou výpovědní hodnotu, kterou bych 

očekávala od svého scénáře. Slasti otce vlasti se věnují ranému i pozdnímu mládí Karla IV., 

kdy je ženat se svou první manželkou Blankou z Valois a ještě netuší, co ještě vše zažije. 

Karel IV. je tam pouhým markrabětem, kterého dokonce otec zbaví všech funkcí. 

Naopak v Noci na Karlštejně prožívá Karel podzim svého života jako úspěšný český král a císař 

Svaté říše římské.  Jediné problémy řeší se svou čtvrtou ženou Alžbětou Pomořanskou. 

6. 2 Vlastní tvorba a příprava 
Mým cílem však bylo věnovat se všem Karlovým ženám, které se nenacházejí v žádném 

filmu, společně a obě ženy Anny, tedy druhá manželka Anna Falcká a třetí žena Anna 

Svídnická nejsou ztvárněné vůbec v žádném filmu. Je pravda, že druhé a třetí manželství byla 

nepoměrně kratší než první – trvající 25 let a čtvrté manželství dlouhé 15 let. 

Napsala jsem tedy námět, ve kterém jsem svoji představu budoucího scénáře rozvedla. 

Dalším krokem v budování scénáře je tvorba bodového scénáře (tzv. „boďáku“) nebo 

kartiček. Sama jsem se rozhodla pro kartičkový systém, který používá americký scénárista 

Syd Field. Tato práce spočívá v tom, že každá kartička se jednotlivě označí nadpisem interiér 

(INT.) či (EXT.), DEN / NOC, případně specifičtější lokací a posléze se na ní napíše stručný 

obsah dané scény. Jedna kartička se rovná jedné scéně – nikoli však jednomu záběru. 

Tato práce trvá poměrně dost dlouho. Musela jsem pečlivě přemítat, jaké scény jsou 

nezbytné pro můj scénář. Jelikož jsem si vybrala historické téma, potýkala jsem se neustále 

s problémem, jaké scény jsou důležité jen z historického hlediska a které jsou skutečně 

podstatné pro můj příběh. Kromě historicky doložených postav jsem vymyslela další zápletky 

i nové postavy, které by podpořily dramatičnost a plynulost příběhu. 
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Po vytvoření hojného počtu kartiček, které mi na podlaze zabraly téměř půl pokoje, jsem se 

věnovala jejich posloupnosti. Nadbytečné kartičky jsem odebírala, ve větší míře naopak 

přidávala, často celé sekvence. V prvním seriózním stadiu psaní kartiček jsem jich měla 87. 

To by znamenalo napsat 87 scén. Postupem času jsem však ještě další přidávala. 

Mým cílem bylo vytvořit si v hlavě konkrétnější představu celého scénáře, i když mi bylo 

jasné, že nejsem schopná kvůli časovým možnostem napsat celý scénář za půl roku, když 

někteří scénáristé jej píší dlouhé měsíce nebo klidně deset let. Přesto se mi podařilo napsat 

přibližně 30 stran fragmentů scénáře. Netvoří sice celý scénář ani kompletní expozici, přesto 

však poskytují konkrétní představu o podobě budoucího scénáře. 

Po celou dobu jsem si vedla svůj vlastní autorský deník, jehož nezbytnou funkci popisuji 

v kapitole 3. 2. 1. 

 

6. 3 V procesu scénáristické tvorby 
Jednotlivé scény jsem se pokoušela psát co nejvíce chronologicky, přesto jsem nezačala 

úplně od začátku. Jako první scénu jsem napsala Ložnice v Pise, obsahující rozhovor nově 

korunovaného císaře Karla IV. a jeho třetí ženy Anny Svídnické. Po dopsání asi půldruhé 

strany dlouhé scény jsem cítila drobné záchvěvy euforie. 

V průběhu časového pressu jsem si uvědomila, jak obtížné bude scénář vybudovat a nedařilo 

se mi psát. Vždy jsem došla k závěru, že toho vím o Karlu IV. a jeho době příliš málo, než 

abych se pouštěla do tak kacířského pokusu. 

V mé tvorbě mi pomohly především vánoční prázdniny, kdy jsem se mohla trochu více 

věnovat psaní scénáře a především budování scénosledu v podobě již zmíněných kartiček. 

Napsala jsem další scény mapující dětství a mládí Karla IV. a nastínila jsem si začátek 

expozice scénáře. 

Neustále jsem hledala cestu, jak by měl můj scénář vypadat a co vše by měl obsahovat. Právě 

v kvantitě spočívaly největší potíže. Původně jsem si toto téma – osobnost Karla IV. – vyvolila 

proto, abych se neztratila při psaní ve své fantazii a měla pevný podklad a řád, který bych 

musela při psaní dodržet. Každé téma se dá ztvárnit nekonečně mnoha způsoby a po celou 

dobu jsem bojovala s tím, vybrat si ten jeden svůj, za kterým bych si stála. 

Zatím jsem měla stále jasno jen v tom, že hlavní postavou bude Karel IV., ve scénáři se musí 

vyskytovat všechny jeho ženy, při čemž jsem se ještě snažila neopouštět myšlenku, že chci 

mít důraz na všechny jeho duchovní prožitky, sny, sbírání relikvií, budování Karlštejna atd. 

V konečném důsledku se scény věnují spíše ženám a politickým událostem. Je těžké něco 

vynechat, když všechno souvisí se vším. Jak dopadly jednotlivé scény, může posoudit každý 

sám. 
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Text celé umělecko – praktické části (životopisy manželek Karla IV., námět, log – line, 

synopsy a vlastní scénář) jsem umístila do příloh této ročníkové práce. 
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7 Přílohy 
 

Blanka z Valois 

křtěná Markéta 

(* 1316 † 1. srpna 1348, Praha) 

(1323 – 1348) 

 

Narodila se roku 1316, možná byla o trochu starší než Karel. 

Její otec byl vévoda Karel z Valois a matka komtesa Mahaut de Châtillon-Saint Pol, jeho třetí 

žena. 

15. května 1323 v den Božího svatodušního se konala korunovace francouzské královny 

Marie a sňatek Markéty z Valois, zvané Blanky, a Karla IV. 

Byl to tzv. „symbolický sňatek“, konal se v Paříži se svolením papeže Jana XXII. Krátce před 

sňatkem stejně starý korunní princ Václav přijal biřmování a s ním i jméno Karel – po 

francouzském králi Karlovi IV. Je však záhadou, proč si jej nechal jako své hlavní, a jméno 

Václav odložil. Celý sňatek byl připraven velmi narychlo, není však známo proč. 

Blanka dostala od francouzského krále drahocenný pás a hned po sňatku byla odeslána ke 

svým rodičům. 

Jako obvěnění36 dostala od krále Jana Lucemburského důchody z jeho statků v Henegavsku. 

Karel zůstal ve Francii, v péči své tety královny Marie, která teprve tehdy vůbec svého 

synovce poznala. Za jejího pobytu v Čechách se totiž v Praze nenacházel a mohla o něm 

slýchat spíše jen z vyprávění královny Elišky Přemyslovny než z Janova. 

Nezvyklé bylo, že Karel jako ženich vyrůstal na dvoře své nevěsty – zvyklostí to bylo přesně 

naopak (snacha byla vychovávána u své tchyně). Jedním z důvodů bylo, že Blanka určitě 

nemohla jet na pražský dvůr, neboť Pražský hrad byl v té době neobyvatelný a její otec Karel 

z Valois prohlásil: 

„… Lidé oné vlasti nemají dobré mravy“. 

Regulérní dvůr v Praze neexistoval a královna Eliška žila v ústraní. 

                                                      
36

 Obvěnění – stejně tak jako žena přinášela do manželského svazku věno, přinášel ve středověku muž do 
manželství obvěnění. Obvěnění mohlo být vyjádřené v penězích podobně jako věno nebo např. v zástavě měst. 
Vlastníkem obvěnění byla žena, během manželství s ním však nesměla nakládat. Výše obvěnění závisela na 
postavení jednotlivých manželů. Pokud vstupovali oba dva do svazku jako svobodní, bývalo obvěnění dávané 
mužem vyšší než věno ženy. Pokud byla nevěstou vdova, výše věna i obvěnění se vyrovnala. 
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Roku 1328 zemřel bez mužského potomka francouzský král Karel IV. a králem se stal Filip V. 

Sličný, Blančin nevlastní bratr, svým naturelem „rytířského krále“ blízký Janovi. Není známo, 

co se v té době dělo s Blankou. Zlepšilo se však její postavení – byla sestrou francouzského 

krále. 

Filip V. byl ovšem lakota, a je otázka, zda vůbec Blančin pobyt v Paříži financoval. Proto 

Blanka pravděpodobně u pařížského dvora asi trvale nepobývala. Občas jen patrně 

přicházela na různé slavnosti, na nichž se šetřit nesmělo. 

Karel se tedy s Blankou někdy setkával, dokonce znal velmi dobře její sestru Isabelu, později 

provdanou za Petra I. z Bourbonu, která byla stálou Blančinou společnicí. 

Roku 1330 dosáhl Karel plnoletosti – oslavil 14. narozeniny – a spolu s Blankou byl z Paříže 

odvolán do Lucemburska, kde začali spolu žít jako právoplatní manželé. 

Oba novomanželé zůstávali asi pod dohledem prastrýce Balduina. Dlouho si však spolu 

líbánky neužili, neboť Karel musel následovat otce Jana do italských signorií. 

V Itálii nebyl Karel Blance moc věrný, vedl tam poměrně hýřivý a válečný život, který však  

nakonec opustil, a v italských zemích dospěl. 

V době, kdy se novomanželé neviděli, si posílali korespondenci po kurýrech a vyměňovali si 

dárky – jak bylo zvykem. 

Blanka se zřejmě nezdržovala jen v Lucembursku, pobývala i v Trevíru u arcibiskupa Balduina 

a jistě občas zajížděla do Paříže, kde se chystala její výbava. 

Tak 12. června 1334 byla Blanka přivedena se svojí družinou do Prahy. Byla slavně uvítána 

duchovenstvem i měšťany a po 4 letech se opět setkala se svým manželem, který už nebyl 

chlapcem. 

Ze setkání dlouho odloučených manželů vzešlo později první Karlovo dítě – dcera Markéta. 

Karel byl českou šlechtou požádán, aby odeslal Blančin dvůr zpět do Francie. Následník se 

jejich nátlaku podvolil nerad, cítil to však jako nutnost. Pražský hrad se stal opět tichý. 

Blančin dvůr naplnili zdejší lidé. Zbraslavská kronika praví: „Aby se však mohla stýkat 

přívětivěji s lidmi, začíná se učit jazyku německému a více se v něm cvičívá než v jazyce 

českém, neboť se skoro ve všech městech království a před králem obecněji užívá v této 

době jazyka německého než českého.“ 

Blanka se však česky učila, jednak z lásky ke Karlovi, jednak proto, že její dvorští úředníci jako 

hofmistr či dvorní maršálek jinak než česky neuměli. Německy mohla mluvit s kaplany, lékaři 

a různým služebnictvem či notářem. 
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Blančin dvůr však nebyl příliš velký, neboť byla pouze markraběnkou.Přesto byla Blanka 

velice moudrá, trpělivá a laskavá. Nenechala se odradit bolestným odloučením od domova 

a brzy si naklonila svým vlídným chováním a spanilostí dvořany a dvorní dámy, které si 

získala. Celkově byla pro svoji dobrotu velmi oblíbená. Přezdívku Blanka, která ji pak zůstala 

místo jejího křtěného jména Markéta, dostala pro svoji světlou spanilou pleť. Krásnému 

obličeji Blanky vévodily modré oči a lemovaly jej světlé plavé vlasy. 

Když se dvanáctiletá Karlova sestra Anna vdávala, přijela před svatbou do Prahy – 2. 2. 1335. 

Místo otce se jí ujal Karel s Blankou, kteří si vzali na starost také pořádání její svatby ve 

Znojmě. Účast na rušných slavnostech byla pro Blanku velmi náročná, protože se nacházela 

v 6. měsíci těhotenství. Karel ji proto doprovodil k odpočinku do Písku, na tamější hrad. Poté 

se vrátil zpět do Znojma, odkud odcestoval do Vídně za novomanžely. 

Tak se 24. května 1335 Blance narodila první dcerka Markéta, pokřtěná po své lucemburské 

babičce Markétě Brabantské. Karel svou dceru spatřil až 7. června, když se vrátil do Prahy 

z jednání o věrnosti piastických vévodů. 

Na začátku ledna přijela do Prahy Janova nová manželka, Beatrice z Bourbonu, s početným 

doprovodem. Král Jan jí pro potěšení určil markraběnku Blanku, která jí vyjela naproti až do 

Chebu (tím jí prokázala velkou poctu), kde s ní nerozlučně bydlela. Byly si navzájem milé, 

nejen proto, že byly navzájem příbuzné, ale především spolu mohly hovořit rodnou 

francouzštinou. Blanka doufala, že v ní nalezne životní přítelkyni. 

Po Vánocích Karel na prosbu o pomoc svého bratra Jana Jindřicha odjel do Tyrol, kde setrval 

celý rok. 

V únoru 1336 zanechal král Jan svou manželku Beatrici v Blančině péči a začal sbírat vojsko 

proti rakouským vévodům. Beatrici vytýkali v Čechách pýchu a také to, že se neuměla s nimi 

domluvit jejich jazykem. Je možné, že se nenamáhala jazykově přizpůsobit, naopak od milé 

markraběnky Blanky. V Janově nepřítomnosti se jí 25. 2. 1337 narodil syn, který byl pokřtěn 

ve svatém Vítu biskupem Janem IV. z Dražic jménem Václav! 

Beatrice byla také v Praze korunována na českou královnu a to dne 18. května 1337. 

Korunovace nebyla důstojná. Jan měl zapůjčené korunovační klenoty (vlastní s největší 

pravděpodobností zastavil) a královnina koruna nebyla vůbec k mání. Jan neměl ani 

královské roucho, za což byl ve Zbraslavské kronice zle zkritizován. 

Dva týdny po nezdařilé korunovaci odjela rozhořčená česká královna Beatrice se svým 

dvorem do Lucemburska, zanechaje svého syna Václava v Praze u kojných a chův. Český 

kronikář o tom napsal: „Z odchodu této královny se všechen lid raduje, než se radoval z její 

přítomnosti. Neboť všichni obyvatelé více přejí štěstí markraběnce Blance než královně.“ 

Na to však Blanka s Karlem těžce doplatila. Král tak příšerně zuřil, že ji poslal s dcerkou 

Markétkou do Brna, na hrad Špilberk, který se v té době nacházel v dost bídném stavu. Mezi 
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Karlem a jeho otcem se prohloubily neshody a vznikl vážný konflikt. Sám Karel IV. píše ve 

svém životopise: „On pak natolik uvěřil jejich radám, že k nám pojal nedůvěru a odňal nám 

proto všechny hrady i správcovství v Čechách a Markrabství moravském. A tak nám zbyl holý 

titul markrabí moravského beze vší podstaty.“ 

Karel, jak bychom očekávali, měl jet do Brna, avšak místo toho demonstrativně opustil na 

jaře 1338 království. 

Když odjel Jan ze země, naopak se, k Blančině velké radosti, vrátil Karel. 19. listopadu 

1337 přijel do markraběcího sídla, kde jej netrpělivě očekávala Blanka. Karel musel své 

postavení na Moravě značně upevnit a také získat finanční zdroje. Blanka žila s dcerou 

a malým dvorem v tísnivých poměrech. Byla nucena zastavit své šperky a prosit kláštery 

v Čechách o peníze, aby je mohla vyplatit. 

Roku 1338 se Karel pustil do zahraniční dynastické politiky, kterou řídil jeho otec Jan a mohl 

se na ní podílet vlastním „sňatkovým kapitálem“ – dcerkou Markétou. S uherským králem se 

setkal v únoru. Sňatek měl být dojednán mezi tříletou Markétou a dvanáctiletým Ludvíkem. 

Dohodnuto bylo, že 27. 9. 1338 má být Markéta odvedena na uherský dvůr na vychování – 

„Aby se seznámila s tamními mravy a uherským jazykem“. Věnem měla dostat Markéta 

10 000 hřiven37, splatných po roce ode dne obdržení obvěnění z uherské strany. Pokud Karel 

nebude mít tolik hřiven, splatí jen polovinu, druhá bude v zástavách statků na Moravě. 

Smlouva byla pojata jako předběžná, s tím, že s žádostí o dispenz38 bude obnovena, až bude 

nevěstě 7 let (vhodný věk v kanonickém právu pro svatbu), tzn. roku 1342. 

Na podzimu roku 1339 propukla definitivně stoletá válka. Král Jan se kvůli svým závazkům 

vypravil do Francie a připojil se i Karel, kterého žádné sliby nepoutaly. Žádné válčení 

neproběhlo, přesto se Karel na Vánoce domů nevrátil, ale strávil je s otcem v Paříži, což mu 

Blanka opuštěná v Praze musela závidět. 

Do Prahy přijela Karlova sestra Markéta, avšak již nemocná. Polský král ji přijal velice srdečně 

a obdaroval cennými dary. 

Král Jan dostal od papeže dispenz pro sňatek Karlovy a Blančiny dcery Markéty s uherským 

korunním princem. Vyřízena byla 8. července 1342, šest týdnů po Markétčiných sedmých 

narozeninách. Tato výhodná aliance byla však ohrožena vážným onemocněním krále Karla 

Roberta. Karel IV. se za ním vydal do Uher, avšak nezastihl jej již živého. 

Hned 21. 7. byl korunován šestnáctiletý Ludvík a hned potvrdil, že jen co Markéta dosáhne 

jedenácti let, může být sňatek uzavřen. 

                                                      
37

 Hřivna – dříve používaná hmotnostní jednotka. Pražská hřivna stříbra se rovnala 253 gramům. 
38

 Dispenz – jedná se o udělení výjimky (ve smyslu prominutí či zproštění) od zákona. Tohoto pojmu se používá 
především v kanonickém právu církve. Neomezeně může udělovat dispenz papež. Tohoto práva se používá 
např., při svatbách či rozvodech. Dispenz je vyloučena v případě porušení božského práva – vraždě, cizoložství 
nebo rouhání. 
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Někdy v polovině srpna se narodila Blance druhá dcerka, křtěná Kateřina, pravděpodobně 

pojmenovaná po Karlově oblíbené světici. 

O ruku Kateřiny začal být záhy velký zájem. Ludvík Bavor, chtěje získat Lucemburky na svou 

stranu, nabídl Dolní Lužici a spojení se svým synem Vilémem I., vévodou z Dolních Bavor-

Straubingu a hrabětem holandským. Kateřina měla však další nabídky, na příklad se o ni 

ucházel Albrecht II. Rakouský se svým synem, pětiletým následníkem Rudolfem. 

Karel začal o jeho návrhu jednat v červenci a slíbil rakouskému poselstvu, že požádá papeže 

o dispens, neboť zde bylo příbuzenství III. a IV. stupně. S další nabídkou přišel míšenský 

markrabě Fridrich II., císařův zeť, přející si Kateřinu pro syna Fridricha. 

Počátkem roku 1344 se však vztahy mezi císařem a jeho zetěm míšeňským markrabětem 

Fridrichem velmi zhoršily. To bylo podnětem pro Karla; spojení s Fridrichem se zdálo 

výhodnější, než jen neutralita Habsburků. Uzavřeli spolu smlouvu o spojenectví a i o uzavření 

manželství Fridrichova syna s „jednou dcer“, kterou (Karel) právě má nebo kterou ho ještě 

Bůh obdaří.“ 

Ačkoli zde není nevěstino jméno konkrétně zmíněno, mohlo jíti však jedině o dceru Kateřinu. 

Markéta byla již v této době na vychování na uherském dvoře a jiné děti zde nebyly. 

Věnem bylo obvyklých 10 000 hřiven. Symbolický sňatek se měl konat 24. září 1352, až bude 

Kateřině deset let. Kdo se stane jejím ženichem (Fridrich měl tři syny – Baltazara, Ludvíka 

a Viléma) bylo zatím volně otevřenou otázkou. 

Na Zelený čtvrtek 13. 4. papež vyobcoval definitivně Ludvíka Bavora z církve a prohlásil jej za 

sesazeného z trůnu. 28. dubna papež vyzval kurfiřty, aby zvolili nového římského krále. Sám 

ve svých listech navrhl jako vhodného kandidáta Karla. Ten slíbil, že bude proti Ludvíku 

Bavorovi bojovat všemi prostředky. Před odjezdem do Avignonu získal Karel dispens 

(datovaná 6. května, adresovaná králi Janovi) pro sňatek. Kateřiny z III. a dalších stupňů 

příbuzenství. Dispens byla generální, tzn., že zde nebylo uvedeno jméno ženicha – volbu 

ponechal na Lucemburcích. 

Tato zásadní událost se zvolením nového římského krále byla vnímána jen jako malá epizoda 

ve vleklém zápasu císaře a papeže. 

V době Karlova pobytu mimo království se konala svatba starší dcery Markéty s Ludvíkem 

Uherským. Podle smlouvy z roku 1342 se měla konat 26. září 1346, kde se však konala 

doopravdy a zda se jí Blanka zúčastnila, není známo. Jediným faktem je, že nejpozději 

v březnu 1348 je Markéta uváděna jako uherská královna. 

Po třech nedělích se manželé opětovně shledali. Žádný další potomek ale do královské rodiny 

rodiny nepřibyl. Společně se vydali na Moravu, kde se setkali s uherským králem Ludvíkem 

a s rakouským vévodou Albrechtem. Pro Karla byli oba moc důležití – nejen jako rodinní 

příslušníci, ale také jako političtí spojenci. Papežovi se však moc nelíbilo, že by se Karel měl 
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stát švagrem člověka vyobcovaného z církve. V lednu 1347 se však Albrecht již tajně setkal ve 

Vídni s Ludvíkem Bavorem, který mu nabídl za nevěstu pro jeho syna, místo Karlovy Kateřiny, 

vzdálené příbuzné – dcery anglického krále Eduarda (což byly zároveň neteře Ludvíka 

Bavora). 

Proto se i Karel vydal na jednání do Vídně, aby si zajistil Albrechtovu neutralitu. Poté se Karel 

vydal na dobrodružnou výpravu do Tyrol, na jejichž dobytí mu síly nestačily. Hrad Tirol 

Markéty Maultasch sice obklíčil, ale nedobyl. 

Teprve v srpnu se Karel vrátil do Prahy. Je trochu k zamyšlení, proč tak pozdě. Když již rok 

a půl byl českým králem, ale stále nekorunovaným. 

Korunovace, které předcházelo pomazání obou královských manželů, se konala dne 2. září 

1347 v ještě románské bazilice sv. Víta. Gotický chór byl již rozestavěn. 

Většinou se korunovace konaly o nějakých církevních svátcích, proto je trochu překvapivé 

datum neděle 2. září. Ihned po skončení korunovace se konala velkolepá hostina. Kvůli 

rychlosti připravované události zde nebylo tolik zahraničních hostů,jak bychom mohli jinak 

očekávat. 

Hostina se konala ve speciálně vybudované konstrukci určené jen pro tuto příležitost. Byla 

vně i zevnitř potažena vzácnými sukny a umístěna na tržišti sv. Havla. 

Šlechta se na korunovaci sjela také proto, že zde probíhaly válečné přípravy proti císaři 

Ludvíku Bavorovi. 11. října si však Ludvík při lovu při pádu z koně zlomil vaz. A tak se Karel 

stal jediným římským králem. Nepřátelští Wittelsbachové si rychle zvolili protikandidáta – 

anglického krále Eduarda III. 

V květnu 1348 se Karel s Blankou vydal na Moravu. Zde Karel pokračoval do června 

v mnohých jednáních. Došlo i na domluvu Kateřinina sňatku s Albrechtovým synem 

Rudolfem Habsburským. Mezi 14. a 19. květnem za přítomnosti Karla i Blanky, vévody 

Albrechta a jeho manželky Johany v místech moravsko-rakouského pomezí, patrně 

v městečku Láva nad Dyjí (Laa an der Thaya), asi 30 kilometrů jihovýchodně od Znojma. 

Dohoda zněla, že sňatek se uskuteční za pět let, někdy po 5. červnu 1353, kdy nevěsta dovrší 

jedenácti let. Kateřina byla hned odevzdána do péče své budoucí tchyně, rakouské 

vévodkyně, která si ji odvezla do Vídně. Blanka tak naposledy viděla svoji dcerku (Kateřina 

zemřela už roku 1351). Smlouvy o sňatku byly potvrzeny 2. června na hradě Seefeldu, který 

patřil pánům z Kueringu. Karel tam slavnostně udělil Albrechtovi a jeho potomkům v léno 

rakouské země. Tímto bylo právně i fakticky uznáno Karlovo římské království. Poté se vrátili 

oba manželé zpět do Prahy. 

Neustále tu byly politické problémy, které musel Karel řešit. 10. května anglický král Eduard 

III. definitivně rezignoval na římskou korunu a s tímto poslal do Prahy ke Karlovi svoje 

poselstvo. Karel zůstával neutrální ve stoleté válce mezi Francií a Anglií. Angličanům nebránil 
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v najímání žoldnéřů a ani aktivně nepomáhal francouzskému dvoru. Toto chování trochu 

polekalo papeže a francouzského krále, kteří si povšimli, že se Karel vydává na svou 

samostatnou politickou cestu. 

Pro Wittelsbachy, kteří byli proti Karlovi, byla rezignace Eduarda III. nepříjemnou pohromou. 

Karlovi odpůrci museli hledat nového kandidáta. 

Albrecht Rakouský se pokusil zabránit dalšímu válečnému konfliktu tím, že si sjednal schůzku 

s Ludvíkem Braniborským a jeho stoupenců s Karlem poblíž Pasova. Jednání s kacíři bylo bez 

papežova dovolení zakázáno. Nakonec však papež poslal kladnou odpověď, ale jednání 

s Wittelsbachy skončilo stejně bezvýsledně. 

Při zpáteční cestě do Prahy se Karel dozvěděl smutnou zprávu. 1. srpna 1348 zemřela v Praze 

královna Blanka ve svých necelých třiceti dvou letech. O příčině její smrti ani jejím pohřbu se 

nic neví. Mrtvá královna byla pohřbena jako první do nové královské hrobky v katedrále 

sv. Víta pod hotový gotický chór. 

Osmnáct let byla Karlovi manželkou. 

Cituji Františka Kavku:39 

„Tak skončilo nejdelší Karlovo manželství – trvalo od jeho skutečného počátku osmnáct let. 

Bylo obdařeno jen dvěma dětmi, dcerami, což bylo vzhledem k jeho délce málo. Příčiny 

neznáme, ale sotva vedly ke spokojenosti. Blančin život v Praze nebyl snadný. Soužití 

s Karlem bylo často přerušováno jeho někdy víc než roční nepřítomností a styk s neklidným 

a stále popudlivějším tchánem musel od ní vyžadovat velké sebezapření. Dokonce celé 

dlouhé měsíce zůstávala zcela opuštěná. Ani společenské postavení této sestry panujícího 

francouzského krále nebylo nijak skvělé. Královnou byla necelý rok, římské koruny se již 

nedočkala. Většinu doby se musela spokojit s postavením markraběnky značně kolísavého 

významu, takže i její hmotné zajištění bylo skromné. Zdá se proto, že ani její dvůr nebyl příliš 

početný. Schopnost přizpůsobit se jazykově i zvyklostmi značně odlišnému prostředí od toho, 

jaké znala z domova, bylo výsledkem nejen její, kronikáři zdůrazňované, přívětivosti, ale 

i inteligence a moudrosti. V tom se odlišovala od své sestřenice královny Beatrice. Izolace od 

příbuzných, překonávaná jen písemným stykem a příležitostnými návštěvami poslů či 

diplomatů přicházejících od pařížského dvora, musela pro ni být tíživá. Svou vzdálenou vlast 

připomněla založením oltáře sv. Ludvíka, světce zvláště uctívaného rodem z Valois, v novém 

chóru katedrály. Jejím živým pojítkem s domovem byl vlastně jen francouzský jazyk, v němž 

hovořila s Karlem. Vděčnost za to, že mohla promlouvat v rodné řeči, byla patrně jedním 

z citových pout, která ji vázala k manželovi. Kronikáři vychvalují její spanilost. Není důvodu 

jim nevěřit; nevzhlednost, či dokonce ošklivost princezen zpravidla totiž přecházeli 

výmluvným mlčením. O její skutečné podobě se přesvědčit nemůžeme. Malířská či sochařská 

díla zachycovala v této době portrétní rysy jen výjimečně. 

                                                      
39

 Kavka, František: Čtyři ženy Karla IV. královské sňatky. Praha: Paseka, 2002, s. 67 – 69 



62 
 

Památek na Blanku z Valois se nezachovalo mnoho. Karel ji ještě v první polovině padesátých 

let připomněl obrazem na Karlštejně v reprezentačním sále střední věže, snad původně 

určené jako obydlí královen a jejich dvora. Tento sál zanikl při pozdější adaptaci v dnešní 

kostel Panny Marie. Zachoval se jen zlomek nápisu „Blanca regina“. Ve Vídni je zvěčněna 

v podobě pískovcové sochy spolu s Karlem na výzdobě jižní věže Svatoštěpánského dómu, 

pocházející z počátku šedesátých let 14. století. Podnět k tomu dal vévoda Rudolf, její zeť, či 

snad dcera Kateřina. Její nejznámější zpodobnění – bysta vnitřního triforia katedrály sv. Víta 

– pochází z konce sedmdesátých let. 

Ovšem jak skutečně Blanka vypadala, z ní vyčíst nelze – stejně jako z většiny ostatních byst. 

Blančino jméno jako dárkyně připomíná inventář svatovítského pokladu, jemuž věnovala 

vzácné tapiserie, původně zdobící komnaty pražského paláce a snad pocházejí z výbavy, 

kterou si přinesla z Paříže. Byla patrně poslední českou královnou, která se zabývala – stejně 

jako Eliška Přemyslovna, tchyně, kterou nepoznala – ve volných chvílích vyšíváním. Možná že 

některé dosud zachované práce z tohoto odvětví nesou stopy jejích prstíků. 

A jaký byl Karlův citový vztah k Blance? To je velmi ošidná otázka, kterou si budeme klást 

i u jeho dalších žen. Ošidná v tom, že jsme většinou odkázáni jen na dohady. Ale právě 

u Blanky přece jen máme doklad, který nám k tomu může něco říct. Je obsažen v úřední 

zprávě napsané z příkazu francouzského krále Karla V., Karlova synovce, o strýcově návštěvě 

v Paříži na počátku roku 1378. V průběhu několikadenního setkání se členy královské rodiny 

císař, tehdy těžce stíhaný záchvaty dny, vyslovil přání setkat se s matkou královny Jany, 

vévodkyní Isabelou z Valois, provdanou později za vévodu z Bourbonu. Isabela, Blančina 

sestra, žila nyní u své dcery na pařížském dvoře, ale v ústraní všech oficialit. Karel ji zřejmě 

dobře znal ze svého pobytu na francouzském dvoře a toužil si zavzpomínat na dobu mládí. 

O setkání podal autor relace tuto pozoruhodnou zprávu: „Když stanuli jeden vedle druhého, 

počal císař tak silně plakati a řečená vévodkyně také, že to byla velmi žalostná podívaná. 

Příčiny pak toho byly pro památku, kterou choval císař nato, že sestra řečené vévodkyně byla 

družkou a spoluvychovávána s vévodkyní z Normandie, která byla sestrou císařovou 

a matkou královou; na tomto místě nemohli však společně hovořit, a proto císař prosil, aby ji 

mohl navštívit po obědě a mluvit s ní více o samotě, a tak se také stalo.“ Je to ojedinělý 

doklad o Karlově citovém životě a jeho projevech, byť už poznamenaných stářím. Vedle 

lítosti nad dávno uplynulou dobou dětství lze z něho vyčíst ještě po třiceti letech 

nepřekonaný smutek nad ztrátou drahé bytosti, připomenutý její dosud žijící sestrou. 

Takováto vzpomínka se nezachovala na žádnou z dalších Karlových žen.“ 

 

Potomci: 

Markéta Lucemburská (* 1335 † 1349) 

∞ 1342 Ludvík I. Veliký 
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Kateřina Lucemburská (* 1342 † 1395), rakouská vévodkyně a braniborská markraběnka 

∞ 1353 Rudolf IV. Habsburský 

∞ 1366 Ota V. Braniborský 
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Anna Falcká 

(* 1329 † 1353) 

(1349 – 1353) 

 

Po smrti Blanky z Valois se Karel IV. musel rychle shánět po nové manželce. 

Svoji pozornost upřel na své nepřátele – Wittelsbachy. 

Falckrabě Rudolf I. byl bratrem Ludvíka Bavora a představitel falcké (rýnské) větve 

Wittelsbachů se sídlem v Heidelbergu. Falcká větev se s bavorskou větví již dlouhou dobu 

přela o kurfiřtský hlas. Roku 1319 bylo ustanoveno, že se o možnost volby císaře budou 

střídat. Rudolf I. měl dva syny: Rudolfa II. A Ruprechta I. V tomto okamžiku vládl Rudolf II., 

který byl sice loajální ke svému strýci Ludvíku Bavorovi, ale do konfliktu s Lucemburky 

vysloveně nevstoupil. Právě on měl jediného potomka – dceru Annu. Karel věděl, že sňatkem 

s Annou by vnesl mezi Wittelsbachy rozkol. Překážkou mu však bylo příbuzenství, neboť 

Karel byl po přeslici pravnukem Rudolfa I. Rakouského, tedy ve stejném stupni příbuzenství 

jako Annin otec Rudolf II. Papež sice mohl tento příbuzenský problém vyřešit dispenzí, avšak 

Anna byla praneteří Ludvíka Bavora a papež choval velké nepřátelství právě 

k Wittelsbachům. K tomu ještě Karel slíbil, že nikdy nevstoupí do žádného svazku 

s Wittelsbachy. Přesto již zřejmě někdy na sklonku roku 1348 vedl Karel jednání 

s falckrabětem Rudolfem o manželské smlouvě. Jednání bylo tak utajené, že se o něm 

papežovi informátoři dozvěděli jen velice málo, a stejně by jim nikdo neuvěřil, že se Karel 

pokusí provést takovýto kousek. 

Karel se raději uchýlil ke dvojí hře. Vyslal svého posla Mikuláše Lockova z Brna, jenž byl 

vynikajícím znalcem manželského církevního práva, do Avignonu s žádostí o dispens. Nikoli 

však s francouzskou princeznou, ale tehdy s šestnáctiletou dcerou anglického krále Eduarda 

III. Isabelou. 

Předpokládal, že papež Kliment pochopí, že se z politických důvodů nemůže oženit s žádnou 

francouzskou princeznou. Isabela byla již třikrát neúspěšně zasnoubena a toto byl pokus 

čtvrtý. Jednání o sňatku začalo někdy tři měsíce po smrti královny Blanky, v listopadu 1348. 

Žádost byla úspěšná, neboť Karlův vyslanec si odnášel dispenz. Ta byla formulována tak, že 

se promíjí příbuzenství III. nebo IV. stupně. Papež v dispenzní bule datované 11. ledna 1349 

Karlovu přání vyhověl. Navíc ji jako projev přízně formuloval jako generální dispenz – 

něvěstino jméno chybělo. 

V tom tkvěl háček – Karel totiž stále pomýšlel na sňatek s Annou Falckou, s níž byl spřízněn 

ve III. stupni. S anglickou princeznou Isabelou až ve VI. stupni příbuzenství. 
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Je možné, že papež počítal s tím, že se ani anglický svazek neuskuteční a že si bude muset 

Karel vyvolit jinou nevěstu. Přesto není zcela jasné, zda chtěl hrát Karel IV. skutečně dvojí hru 

a papeže obejít, či si jen příliš uspěchaný sňatek s anglickou princeznou Isabelou, o níž se 

tvrdilo, že je velice svéhlavá, rozmarná a rozhazovačná, rozmyslel. Nakonec se rozhodl pro 

Annu Falckou, která byla vysokou politickou kartou a dosud byla neprovdaná jen proto, že 

s ní její otec Rudolf hrál dlouho politickou hru. 

 

Teprve poté, co Karel obdržel dispenz, mohlo dojít k vážné smlouvě s falckrabětem 

Rudolfem. Dispenz však nedošla včas, k jednání nedošlo a falckrabě na něj ani s Ludvíkem 

Braniborským nedorazili. A tak byl zvolen 30. ledna 1349 durynský hrabě Günther ve 

Frankfurtu nad Mohanem i falckým hlasem římským protikrálem. 

Nakonec byla smlouva o sňatku zpečetěna a zveřejněna 4. března 1349 v Bacharachu na 

Rýně. Téhož dne se slavila i svatba. Římský a český král Karel, tehdy třiatřicetiletý, si bral 

půvabnou dvacetiletou Annu Falckou. Na rozdíl od Blanky byla vyšší postavy a měla tmavé 

vlasy. Annino věno obnášelo podle svatební smlouvy 6000 hřiven a bylo zajištěno zástavami 

pěti hornofalckých měst (Hartensteinu, Auerbachu, Veldenu, Plechu a Neidsteinu). Po 

případné manželčině smrti je měl Karel držet a následovně i jeho děti. Pokud by se z jejich 

svazku žádně děti nenarodily, mělo se toto území vrátit zpět falckým Wittelsbachům. 

Karlem nabídnuté obvěnění činilo 9000 hřiven a bylo zajištěno zástavou Tachova a Přimdy. 

V případě smrti Annina otce falckraběte Rudolfa bez dalších dědiců mělo celé falcké dědictví 

připadnout Anně a její dětem. Základem rodové politiky Wittelsbachů bylo být spřízněni s co 

nejvíce panovnickými rody. Matkou Anny Falcké byla Anna Korutanská, sestřenice Markéty 

Maultasch, a v případě vymření jejích potomků se rýsovala naděje dokonce na korutanské 

dědictví. 

Karel dokončoval své přípravy na střetnutí se s římským protikrálem Güntherem. Annu 

zanechal na dvoře v Bacharachu, a v květnu zahájil válku. Ačkoli se obě vojska setkala, 

nakonec z boje sešlo, neboť Günther bojoval už dlouho s vážnou chorobou a Ludvík 

Braniborský pochopil, že boj je za dané politické situace zbytečný. 26. května podepsal 

s Karlem dohodu. Několik dnů poté stejně protikrál Günther zemřel. 

Konečně Karel státoprávnicky i fakticky dobojoval bitvu o římskou korunu. Raději se nechal 

v Cáchách podruhé korunovat a to dne 25. června 1349. Následujícího dne byla korunována 

i jeho novomanželka, královna Anna, kterou sem Karel přivezl. Korunovaci provedl Karlův 

prastrýc Balduin, trevírský arcibiskup, který byl rodinou a politickou oporou jak králi Janu 

Lucemburskému, tak Karlovi. 

Karel spěchal rychle z říše, kde jej zdržovaly povinnosti, do Prahy, kde měla být korunována 

Anna českou královnou. Slavnostní korunovace se odehrála 1. listopadu 1349 v pokračující 

stavbě gotické svatovítské katedrály. Obřad pomazání i korunování provedl pražský 



66 
 

arcibiskup Arnošt z Pardubic již podle nového korunovačního řádu. Královna Anna se 

nacházela již v sedmém měsíci těhotenství. 

Karel svého potomka nedočkavě očekával, neboť řady jeho příbuzných značně prořídly. 

11. září zemřela jeho sestra Jitka (Guta-Bona), jež s nedočkala ani korunovace (rok na to se 

její manžel jako Jan II. Dobrý stal francouzským králem). Několik dní poté přišla další smutná 

zpráva – uherská královna, Karlova prvorozená dcera Markéta, zemřela. Patrně na mor, který 

se toho času zabíjel obyvatelstvo celé střední Evropou. Českému království se téměř vyhnul. 

Karlovi zbyla jen dcera Kateřina a ze sourozenců zase jen Jan Jindřich. 

Očekávání bylo naplněno, neboť v lednu 1350 se narodil Anně syn. Při křtu dostal jméno, 

které původně nosil jeho otec – Václav, jméno hlavního českého patrona. Následovaly velké 

slavnosti a do Prahy se začali sjíždět říšská knížata z tábora lucemburských přívrženců. Přijel i 

Annin otec falckrabě Rudolf. Ten byl svému zeti zavázán velkou vděčností, neboť vykoupil ze 

zajetí jeho syna Ruprechta II. Mladšího a výkupné činilo 12 000 kop grošů. Jelikož Karlův 

tchán byl neustále zadlužený, přiměl Karel oba přítomné Ruprechty (Ruprechta I. Staršího 

a Ruprechta II. Mladšího), aby ve smyslu svatebních smluv potvrdily Anniny dědické nároky. 

Někdy v říjnu 1350 utrpěl Karel vážné poranění. Zlomil si první dva krční obratle a snad 

i obratle hrudní páteře, nejspíše po pádu z koně. Pravděpodobně celkově či částečně 

ochrnul, pohmoždil si krční úsek míchy a zlomil čelist. Toto zranění mohlo mít smrtelné 

důsledky, ale o jeho příčině nic nevíme. Nejpravděpodobnější domněnkou se zdá být, že 

k němu Karel přišel z nějakého rytířského turnaje, neboť v něm proudila po otci vášeň pro 

rytířská utkání. Většinou se však jeho dobrodružnost projevovala v hojném a obtížném 

cestování, kde se nebál riskovat a používat různé převleky, když putoval přes nepřátelská 

území. 

Nakonec se Karel uzdravil, nemoc jej však změnila a do rytířských soubojů se již nepouštěl. 

Zvážněl. Přesto mu jeho úraz nebránil v politickém šermu, neboť již sháněl nevěstu pro svého 

dlouho očekávaného následníka. V době vrcholící nemoci uzavírá 13. prosince s javorsko – 

svídnickým vévodou Bolkem smlouvu o manželství s Annou Svídnickou. 

Avšak politická hra skončila nezdarem. 28. prosince 1351 v necelých dvou letech nenadále 

dědic Václav zemřel. Jako druhý člen královské rodiny (po královně Blance) byl uložen do 

hrobky ve svatovítské katedrále. 

Pro Karla to byla těžká rána. Znovu byl bez dědice. K uctění Václavovy památky přikázal 

duchovenstvu sloužit smuteční bohoslužby – a to po celé zemi. I papež Kliment poslal 

soustrastný list, v němž si neodpustil narážku na to, že nad Václavem byl vykonán boží soud, 

neboť toto Karlovo manželství bylo uzavřeno bez vědomí a požehnání papeže. 

Královna věnovala 10 kop grošů jako rentu pro duchovní sbor katedrály (tzv. mansionářů), 

kteří měli za povinnost udržovat ve dne v noci stále hořící svíce na hrobě malého prince. 
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Neuplynuly ani dva roky a sama královna Anna spočinula po boku svého jediného dítěte. 

2. února 1353 zemřela ve svých pouhých třiadvaceti letech. Osm měsíců po její smrti ji 

následoval i její otec Rudolf. 

Zdálo se, že dědictví je po Anně je pro Karla ztraceno. Ten se však jen tak nevzdal a podařilo 

se mu značně snížit ztrátu falckého dědictví tím, že Annino dostal v zastavení měst. Dluh za 

vykoupení Ruprechta činící 10 000 hřiven byl splacen opět zastavením měst, včetně města 

hlavního – Sulzbachu a královské rezidence v Laufu na řece Pegnitz. To vše poté vytvářelo 

území pozdější české korunní země v Horní Falci. 

Cituji Františka Kavku:40  „Vzhledem ke krátkosti Karlova druhého manželství se na Annu 

Falckou zachovalo jen málo připomínek. V kronikách nacházíme jen holé údaje o sňatku, 

korunovaci a úmrtí. S výjimkou bysty s obecnými rysy sličné mladé ženy z vnitřního triforia 

katedrály sv. Víta neznáme téměř žádné její soudobé zobrazení. Na rozdíl od Blanky 

nenajdeme po ní ani stopu na Karlštejně. Karel připomněl její památku založením oltáře 

v chóru mansionářů – vedle oltáře Blančina. Daleko později (roku 1362) zřídil v cášské kapli 

peněžní fond k pravidelnému celebrování mší ve výročních dnech úmrtí členů královské 

rodiny. Zde vedle Blanky zmiňuje i Annu. Zdá se však, že mezi ním a Annou Falckou se 

nevytvořily hlubší vztahy a že pro Karla byla ztráta dědice a naděje na další děti větší ranou 

než její smrt. A sotva tušil, že na následníka si bude muset počkat ještě dlouhých deset let!“ 

 

Potomci: 

Václav (* leden 1350 † 28. prosinec 1351) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
40

 Kavka, František: Čtyři ženy Karla IV. královské sňatky. Praha: Paseka, 2002, s. 82 
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Anna Svídnická 

(* 1339 † 1362) 

(1353 – 1362) 

 

Anna byla dcerou Jindřicha Javorského a Kateřiny Uherské, dcery krále Karla Roberta. 

Starším bratrem Jindřicha Javorského byl jediný nezávislý slezský vévoda Bolek, jehož 

nezávislost se zdála být již dlouhou dobu problémem nejen pro Lucemburky. Svou 

nezávislost Bolek opíral o své zajímavé příbuzenstvo. Jeho sestra Beatrice byla první 

manželkou již zemřelého Ludvíka Bavora, Bolkova matka Markéta byla sestrou polského 

krále Kazimíra a vévodova žena Anežka Rakouská byla zase spřízněna s Habsburky. Avšak 

Bolek se svou ženou Anežkou neměli žádné děti. Proto Anna byla dědičkou nejen Svídnicka, 

ale k tomu ještě Javorska, které zdědil vévoda Bolek roku 1346. Zároveň byla i neteří dosud 

bezdětného krále Ludvíka Uherského (jehož dosud jediný bratr byl taktéž bez dětí), takže 

existovala naděje, že se stane i dědičkou uherskou. Nejen, že byla tedy Anna správného 

královského původu, ale její budoucí manžel mohl očekávat i velké dědictví. 

Svým diplomatickým umem nakonec Karel IV. zvládl slezského vévodu Bolka přesvědčit. 

Přesto však dědictví bylo ohroženo synem, který by se ještě mohl Bolkovi narodit, nebo 

i dcerami, neboť by dostaly v dědictví přednost před neteří Annou. 

Při sepsání smlouvy o sňatku tehdy jedenáctiměsíčního syna a dvanáctileté Anny si Karel 

vymínil, že pokud by měl před naplněním sňatku Bolek nějaké jiné dcery, připadne pak jeho 

synu Václavovi ta nejstarší z nich. Za předpokladu, že by všechny dcery zemřely, nastoupí na 

jejich místo jako nevěsta pro Václava opět Anna. Dále se Bolek zavázal, že narodí-li se mu 

dědic, bude mít přesto Václav nárok na Annino věno a to ve výši 10 000 kop grošů pražských 

v podobě zástavě měst. 

Karel učinil také velkorysou nabídku – obvěnění ve výši 15 000 kop grošů pražských. Přesto 

lze chápat, že obě strany nepovažovaly úmluvu za zcela jistou, neboť nebylo požádáno 

o dispens ani rozhodnuto, zda budou manželé spolu vyrůstat. 

Anna Svídnická vyrůstala na uherském dvoře jako neteř uherského krále Ludvíka. On i jeho 

manželka Alžběta Polská s ní mohli mít však jiné politické záměry, než Karel se slezským 

vévodou Bolkem. Podle smlouvy měla být Anna 24. května 1353 odvezena z Uher a předána 

do moci Karlovi a Bolkovi. Tím by však ztratil uherský dvůr značný vliv. Proto se tato domluva 

raději držela v tajnosti. 

Když malý Václav zemřel, byla to pro Karla velká rána, přijít o dlouho vytouženého dědice 

a zdálo se, že plány na získání velkého území, které by se mohlo připojit ke království 

českému při spojení s Annou Svídnickou, jsou ztraceny. 
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Čtyři měsíce po svém ovdovění si vzal proto místo svého syna bohatou dědičku Annu 

Svídnickou on sám, Karel IV., král český a římský. 

Karlova svatební smlouva byla uzavřena 3. července ve Svídnici, stále se totiž čekalo na 

papežovu dispens, která obsahovala vzácnou listinu, že dcery z tohoto manželství mohou 

uzavírat sňatek i s muži, kteří se nacházejí ve II. nebo III. stupni pokrevenství či příbuzenství. 

Více již ani papež nemohl udělat. 

Svatba sedmatřicetiletého Karla s asi čtrnáctiletou kráskou Annou se konala někdy v polovině 

července ve Svídnici. Smlouva se co do majetku nelišila v mnohém od té původní. Bolek 

zajistil věno 10 000 hřiven v zástavách měst Boleslawiec a Lwówek a Karel obvěnění 15 000 

hřiven stříbra, pojištěných na důchodech tzv. věnných měst, čímž byly města Hradec Králové, 

Vysoké Mýto a Polička. Smlouva byla upravena v tom smyslu, že bude platná, jen pokud 

Bolek nebude mít syna. Po jeho smrti měla jeho majetek spravovat jeho žena Anežka 

Rakouská, jelikož bylo jejím obvěněním, s podmínkou, že Anna bude uvědoměna 

o obsazování důležitých úřednických postů. 

Po svatbě se Anna vrátila se svým strýcem na chvíli do Budína, neboť Karel musel odjet do 

Pasova na jednání o svých nárocích na Horní Falc po své druhé ženě. Aby měl zajištěnou 

podporu dolnobavorských Wittelsbachů, sjednal sňatek své vzdálené příbuzné Markéty 

(dcera Ludvíka Lehnicko-břežského) s vévodou Albrechtem z Dolních Bavor-straubingu 

a hrabětem Holandským. Z tohoto manželství později vzešla Jana (Johana), první manželka 

Václava IV. 

Svatba se konala 28. července v Praze. Ve stejný den byla Anna korunována královnou 

českou. 

Následovala korunovace na římskou královnu, a to 9. února 1354 v Cáchách. Karel se obřadu 

neúčastnil. Krátce před tím jej odvolali do Lucemburska. 

Anna se pravděpodobně vrátila do Prahy bez něj. Místodržitelskou vládu zde vykonával 

Karlův mladší bratr Jan Jindřich a Karlův dobrý přítel Arnošt z Pardubic. Karel zatím dorazil do 

Porýní a Sulzbachu. 

Poté Karel nastoupil dlouhou cestu za korunovací na římského císaře. Arcibiskupovi poslal 

vzkaz, aby se postaral o vojenský doprovod pro královnu Annu Svídnickou, aby měla 

bezpečný průchod přes italské území. Anna Svídnická měla pravděpodobně větší průvod než 

její předchůdkyně. Hlavní důvodem bylo, že se neprezentovala jen jako česká královna, ale 

zároveň jako římská královna a císařovna. Měla vlastní dvorské úředníky, především 

hofmistra a maršálka, vlastního notáře, kaplany, lékaře a početné služebnictvo. Do Itálie ji 

doprovázelo šestnáct dvorních dam. Dvůr byl poměrně početný, od toho se pak odvíjely 

náklady. Ozbrojený doprovod čítal tisícovku jezdců, kterým vele arcibiskup Arnošt z Pardubic 

a Bušek mladší z Velhartic. 
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Do Pisy se začaly scházet vojenské posily jak z říše, tak Českého království, které byly tvořeny 

především družinami slezských vévodů a českých pánů. Královna Anna se svým doprovodem 

překročila Apeniny na přelomu ledna a února a pokračovala na jih podél pobřeží. Malou 

zastávku si dopřála v Lucce. 

Pisa ji slavnostně přivítala 8. února a Anna se stala ozdobou všech slavností, které se zde na 

počest císařského páru konaly. Sjelo se sem velké množství poselstev. 

Anna mohla potěšit konverzací ve francouzštině, neboť na dvoře Anjouvců v Budíně se jinak 

nehovořilo. 

Po opuštění Pisy se Anna s početným doprovodem (velel maršálek Čeněk z Lipé) přesídlila do 

Sieny, do paláce rodu Salimbienů. Následujícího dne dorazil i samotný císař s početným 

dvorem. Po týdenním pobytu cestovali dále, avšak odděleně – Karel, Anna i kardinál, neboť 

to bylo prevencí před zásobovacími těžkostmi. Společně se setkali až v Sutri, na další cestu se 

vydali 28. března. 

Na Zelený čtvrtek 2. dubna se ocitli na výšině Monte Mario, kde se doprovázející vojsko 

ubytovalo. Kardinál vstoupil slavnostně pod nebesy do Říma. Kde se ubytovaly dvory 

císařského páru, není známo. Karel však slíbil papeži, že v Římě bude přítomen jen v den 

korunovace. Papež se totiž bál, že by Karel při delším pobytu v Římě, chtěl veškerou moc 

strhnout jen na sebe. Za tomu dovolil, aby jako poutník – inkognito – navštívil sedm 

památných chrámů chovajících ostatky Kristových pašijí. Na Bílou sobotu se nechal poznat 

a poté se setkal se zástupci římského senátu. Přespat již mohl jako host v papežském paláci 

ve Vatikánu. Na Boží hod velikonoční opět přibyl ke svému vojsku na Monte Mario. K němu 

se poté připojila královna Anna a všichni účastníci průvodu. 

Odtud manželský pár postoupil tradiční cestu římských císařů k bráně Porta Colina poblíž 

andělského hradu. Pomalu poté postupovali k náměstí před baziliku sv. Petra. Cesta trvala 

dlouho, neboť spousta mladíku chtěla být od Karla pasována na rytíře, což se mohlo stát jen 

tehdy, pokud by se jich Karel dotkl žezlem. Před mramorovými schody baziliky manželský pár 

sestoupil z koní; o ty se postarali římští senátoři, a se svým doprovodem vstoupili k atriu 

chrámu. 

Objetím a políbením je přivítal kardinál Pierre de Colombieres a Karla poté odvedl do kaple 

Panny Marie ve věži. V ní složil Karel přísahu císařů – tzn., že bude chránit papeže, římskou 

církev a řízení římského státu. 22. dubna 1346 složil papeži Klimentovi další přísahy. Z kaple 

byl kardinálem odveden do hlavní chrámové lodi. Zde se ozývalo troubení, znění kotlů a jásot 

davu. Tam již také čekala královna Anna. Společně byli odvedeni do kaple sv. Mořice v levé 

lodi chrámu. Kardinál je pomazal svěceným olejem na pravou ruku a mezi lopatkami. Když se 

vrátili do hlavní lodi, vystoupili na tribunu baziliky. Doprostřed na mramorové křeslo usedl 

kardinál. Další dva trůny, které stály o stupeň níž, usedli oba manželé. Karel napravo a Anna 

nalevo od kardinála. Následovala pontifikální korunovační mše. 



71 
 

Po skončení mše sedli Karel s Annou na bělouše a vydali se na císařskou cestu městem. 

V Lateránském paláci byla uspořádána hostina na jejich počest. Avšak jak Karel papeži slíbil, 

před západem slunce opustil město Řím, odložil purpurový plášť a odjel se svou družinou 

starobylou římskou branou. Nedlouho poté se k němu připojila i Anna. 

Nejbližší zastávkou bylo město Tivoli. Po krátkém odpočinku pokračovali dál a 19. dubna 

dospěli do Sieny. Za několik dní za nimi přijel kardinál. Z finančních důvodů musel Karel své 

vojsko zmenšit před vstupem do Pisy. 

V městu však již probíhaly nepokoje. Karlův místodržící to vyřešil tak, že obě strany, které 

spolu soupeřily, poslal do vyhnanství, ty se však teď vrátily a přály si, aby se Karel přidal na 

jejich stranu. Další nepříjemnosti způsobilo to, že Karel potřeboval peníze pro svůj i Annin 

dvůr, což bylo dost nákladné (náklady se pohybovaly kolem 50 000 florénů). Proto bylo 

přáním císařovny, aby se dvory přesunuly do Luccy. 

I Karel měl toto město rád a přál si, aby již nespadalo pod poručí Pisy. Zůstalo však jen 

u přání, neboť z 19. na 20. května byl v části paláce, kde císařský pár bydlel, založen požár. 

Jediné, co Karla s Annou zachránilo, byl úprk v lehkém nočním prádle na hnůj a poté do 

sousedního domu. 

Ještě k tomu se rozšířila fáma, že požár dal založit sám císař, neboť si údajně přál toto město 

prodat Florenťanům. Lidé se začali bouřit na ulicích. 

Naštěstí se následujícího dne za velkých nepokojů podařilo vyvést Annu tajně z města. Karel 

se však musel postavit do čela vojska a za vydatné pomoci českých pánů povstání potlačil. 

Vyznamenal se zde pan Jindřich z Lipé. 

Potrestání bylo kruté. Obec musela zaplatit jako odškodné 33 000 florénů. Sedm vůdců 

vzpoury bylo popraveno. Byl to první případ urážky císařského majestátu, a proto muselo být 

proti němu tak surově zakročeno. Podle zákona se urážka císařského majestátu trestá smrtí. 

Anna byla otřesena těmito událostmi a žádala okamžitý odjezd do Luccy. 

Za pobytu v Itálii se mohli všichni účastníci seznámit s vysokou úrovní života. Karel s Annou 

cestovali spolu těsné blízkosti a pravděpodobně to byl čas, kdy se mohli lépe poznat 

a vytvořit si hlubší citové pouto. 

Anna se se svým dvorem, jemuž velel Arnošt z Pardubic a kancléř Jan ze Středy, vydala 

11. června na zpáteční cestu do Prahy. Karel měl místo toho namířeno do Norimberku. 

Teprve 15. srpna 1355 docestoval se svým doprovodem před Prahu. Byl to den Nanebevzetí 

Panny Marie, tedy největší mariánský svátek. Proto mělo velkou symboliku vstoupit do 

města právě tento den. 



72 
 

Místem zastavení při vstupu do města býval zpravidla i Břevnovský klášter. K němu se již sjeli 

představitelé zástupné vlády – místodržící Jan Jindřich, Karlův mladší bratr, a Arnošt 

z Pardubic a další. I císařovna Anna se k císařově průvodu připojila někde před Prahou. 

Brzy po příjezdu svolal Karel zemský sněm, na nějž chtěl hned navázat říšským a prosadit 

mnoho nových zákonů. Cestou do Norimberku se císařský pár zastavil na Karlštejně. 

11. listopadu dojeli na hrad, kde král plánoval prostory přeorganizovat a zařídit je i pro 

uchovávání svatých ostatků. 

Po příjezdu do Norimberku, 25. listopadu, začal první říšský sněm. Až druhého února se 

vrátili do Prahy. Dlouho tam však nepobyli. Někdy v polovině února se císařští manželé vydali 

na Moravu a do Brna. Poté jeli na setkání do Rábu na setkání s uherským králem Ludvíkem. 

Z Rábu se pak společně vydali do Brna, kde měla Anna poprvé možnost lépe poznat svého 

švagra Jana Jindřicha. Přes Zvíkov se vrátili do Prahy. 

Na návštěvu do Prahy přijel 29. dubna 1356 bohatýrský polský král Kazimír. Konaly se velké 

hostiny a slavnosti. Přijel i Karlův tchán a Annin otec vévoda Bolek. 

V Itálii byla stále těžká politická situace, která zaměstnávala Karlovu mysl. Aby milánští páni 

zjistili, jaká je situace pro ně, poslali do Prahy na výzvědy diplomata a básníka Petrarcu. 

Petrarcovi bylo v té době padesát dva let  a do sídelního města Českých zemí přijel někdy 

počátkem července 1356. Císaře však k pro prospěch Milanťanů nepřesvědčil. Zato mu oba 

císařští manželé věnovali velkou pozornost. Zejména královna Anna jej zahrnula lichotivou 

přízní. Petrarca pokračoval s Karlem v rozhovorech, které začaly před čtyřmi lety v Itálii. 

V jednom ze svých dopisů svým přátelům podrobně vylíčil, jak mocně na něj pražský dvůr 

zapůsobil a vysoce si cenil jeho duchovního prostředí, zejména takové osobnosti, jakou byl 

arcibiskup Arnošt z Pardubic. 

Ke sklonku srpna 1356 vyjel velký průvod Karlova a Annina dvora přes písek do nedávno 

zakoupeného hradu Donastauf u Řezna. 17. listopadu vjel císař s císařovnou s velkou slávou 

do Met, centrum francouzské oblasti Lotrinska, kde byli vítáni davy lidí. Ubytovali se 

v biskupském paláci a začaly porady s kurfiřty. 

Vydržování obou dvorů žádalo velké náklady, proto se císařovna Anna vydala na cestu domů 

dříve. Karel se naproti tomu vydal 8. ledna 1357 dál do západní části říše. Do Prahy se vrátil 

v polovině března. Spolu s Annou se pak vydal na Karlštejn, kde 27. března oslavili založení 

hradní kapituly. 

Vznik korunovačního kříže dal Karel zvěčnit v nástěnných malbách kostela Panny Marie 

s portrétem svým, dauphina41 Karla (od nějž relikvie dostal) a portrétem dalšího dárce. 

                                                      
41

 Dauphin – francouzský následník trůnu, někdy také nazývaný dauphin de France. Šlechtický titul příslušející 
synům francouzského krále, používaný v letech 1350 – 1791 a 1824 – 1830. Titul dauphin je obdobou 
anglického prince z Walesu. Druhorození synové francouzského krále dostávali titul vévoda Orleánský. 
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Cituji Františka Kavku:42 „Vzhledem k uložení pašijového pokladu v sousední kapli 

sv. Kateřiny byl vydán zákaz nočního pobytu žen, a to i legitimních manželek, v horním patře 

věže. V pozdních kronikách byl z neznalosti textu zákaz vztažen na celý hrad a v této podobě 

se stal vděčným námětem literární tvorby. Největšího rozšíření dospěl v divadelní hře 

Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně. S touto mylnou interpretací souvisí i vznik výkladu 

o poslání hrádku Karlíka (dnes zříceniny u Dobřichovic), považovaného za náhradní místo 

pobytu žen na noc vypuzených z Karlštejna, dokonce i Karlových manželek. Samy nevelké 

prostory hrádku dokazují nemožnost takového využití. Hrádek nepochybně plnil jen strážní 

funkci na okraji karlštejnského lesního komplexu. Jistou mystifikací je tvrdošíjně se udržující 

názor, že Karlštejn byl původně určen k uložení českých korunovačních insignií. Ty zde byly 

uloženy až po roce 1436, když dal Zikmund odvézt říšský podklad do Norimberku, a české 

korunovační klenoty byly po jejich navrácení umístěny k jejich větší bezpečnosti na 

Karlštejn.“ 

Při návratu však již musel Karel myslet na brojení proti Wittelsbachům, kterým se nelíbilo, že 

hrad Donastauf na důležité obchodní dunajské stezce vlastní právě Karel. Naštěstí se žádná 

bitva nekonala, neboť rakouský vévoda Albrecht II. sjednal příměří. 

Přestávky mezi válčením využil Karel k tomu, že se společně s Annou Svídnickou, která za ním 

přijela, připojil k uherské královně Alžbětě na její zbožné pouti v Magburgu, Kolíně 

a Cáchách. Karel tím pravděpodobně sledoval přiblížení se k uherskému dvoru. 

Zdá se, že hojné společné cestování manžele velmi sblížilo. V srpnu byli již všichni rozechvělí, 

neboť bylo očividné, že císařovna je těhotná. 

Cituji Františka Kavku: „Společně trávili dva týdny na Karlštejně a potom k většímu rozptýlení 

dvořanstva a hostů až do 8. září v křivoklátských lesích lovem. Návštěvy Karlštejna byly snad 

také vyvolány obavami z morové rány, která děsila Prahu. Není vyloučeno, že Anna v této 

době na hradě i delší čas bydlela. Vánoční svátky slavili už oba manželé v Praze v úlevném 

pocitu, že bavorské válčení vzalo nečekaný konec mírovou smlouvou, v níž Wittelsbachové 

nechali Donastauf na pokoji a dolnobavorský vévoda Albrecht I. dokonce uzavřel s Karlem 

spojeneckou smlouvu. 

Po pěti letech manželství se 19. března 1358 narodila dcera. Všichni se velmi radovali, neboť 

tato zpráva rozehnala obavy z toho, že je snad půvabná Anna neplodná. 

Cituji Františka Kavku:43 „Listy spravující o události byly rozesílány na všechny strany; zvaly 

zároveň hosty na slavnosti spojené s křtem, stanoveným na 29. dubna. Byly adresovány 

italským i německým říšským městům i tamějším knížecím rodinám. Některé listy rozesílali 

Anniným jménem dvořané, Anna sama psala o této radostné události Petrarcovi (list se 

nezachoval). Radostí manželů snad probleskoval stesk nad tím, že na svět nepřišel syn. To 
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Kavka, František: Čtyři ženy Karla IV. královské sňatky. Praha: Paseka, 2002, s. 108 
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Tamtéž s. 109 
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postřehl Petrarca a ve své blahopřejné odpovědi, k níž připojil jako dárek katalog slavných 

žen starověku, psal:44 „Nechť tato Tvoje a moje i společná radost se neumenšuje tím, že 

první Tvůj plod je ženského rodu.“ 

Dcerka byla pokřtěna Eliška, patrně na počest Karlovy matky Elišky Přemyslovny. 

Na konci května se Karel vypravil opět na cesty. Zesláblá Anna jej však do Norimberka raději 

neprovázela. Počátkem září se vrátil Karel do Prahy a na tři neděle odjel i s Annou za 

odpočinkem na Karlštejn. V listopadu se s početným průvodem vydali do Vratislavi a ve 

slezské metropoli se zdrželi přes Vánoce, do poloviny  února roku 1359. 

Od března do začátku května manželé cestovali přes Norimberk a Frankfurt do Porýní – na 

poradu kurfiřtů do Mohuče. 

Přes Karlštejn, Žebrák, Plzeň a Sulzbach se 16. června vydal dvůr s těhotnou Annou do 

Norimberka na říšský sněm. Zde se 26. února 1361 jednadvacetileté Anně 

a pětačtyřicetiletému Karlovi na norimberském hradě narodil dlouho očekávaný syn. Karla 

ovládla nezkrotná radost a listy o svém dědici s pozvánkou na křtiny rozesílal  kam mohl. Den 

po porodu již psali papeži Inocenci. Křtiny byly naplánované až na 11. dubna, aby se do této 

doby mohlo sjet co nejvíce účastníků. Karel přitom do pozvánky nezapomněl připsat, ať 

každý, kdo se slavnosti zúčastní, přispěje k úhradě nákladů 400 zlatými. 

Karlův syn byl 11. dubna 1361 pokřtěn v kostele sv. Sebalda jménem českého světce 

a patrona Václava. Obřad vykonal pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Z křtitelnice silné 

a velmi živé dítko vyzvedli arcibiskupové mohučský a kolínský. 

Osm dní trvaly slavnosti plné hostin, turnajů a jiných radovánek. Do Norimberka dal Karel 

přivést říšské klenoty a ostatky i ostatkový český relikviářový kříž. 

K říšské symbolice Karel přispěl tím, že svého syna nechal zvážit a šestnáct odpovídajících 

hřiven ryzího zlata věnoval cášskému chrámovému pokladu. 

Tyto slavné scény měly být zachyceny na freskách kostela sv. Sebalda – námluvy Karla IV. 

u Anny Svídnické nebo tři výjevy z Václavova života a další (za druhé svět. války byly zničeny). 

Někdy po 24. dubnu se Karlův dvůr s Annou a Václavem vydal přes Lauf do Sulzbachu. 

V dubnu 1362 cestoval Karel s Annou, která byla již v šestém měsíci těhotenství, přes Řezno 

do Prahy. Spělo k válce. Zvrat však způsobilo to, že v Praze 11. července 1362 při porodu 

třetího dítěte v pouhých dvaatřiceti letech zemřela krásná a mladá Anna Svídnická i se svým 

novorozencem. 

Karlovi bylo čtyřicet šest a ocitl se již po třetí bez manželky. 
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Cituji Františka Kavku:45 „Kromě suché zprávy domácích kronik o Annině úmrtí (není 

vyloučeno, že zemřela na Karlštejně) a pohřbení do královské hrobky nové katedrály nic 

o smutečních obřadech nevíme; nevíme ani, zda Karel byl přítomen. V Praze je doložen až 

28. srpna. Annina smrt, jak sám uvádí v listě neznámému adresátovi, jej hluboce zasáhla. 

Snad proto se také v září a říjnu častěji zdržoval na Karlštejně a pobyt věnoval vzpomínce na 

ženu a na chvíle zde strávené. Z úlomků zpráv zahraničních kronik se o Anně Svídnické 

dozvídáme daleko víc než o jejích předchůdkyních. Přispěl k tomu nepochybně i lesk jejího 

císařského diadému. Představuje se nám v nich jako pohledná žena-dívka, zvídavá, rozmarná, 

ale i inteligentní (všimněme si jejího zájmu o Petrarcu, byť byl třeba ovlivněn Karlem), s chutí 

se účastnící dvorského ruchu i únavného cestování, ale také jako nadějná matka. Pro Karla 

byla především ženou, která mu porodila následníka a od níž mohl očekávat další mužské 

potomstvo. Na rozdíl od Blanky z Valois i Anny Falcké známe její skutečnosti se blížící 

podobu. Tolikrát jako Anna Svídnická není na Karlštejně zpodobněna žádná jiná Karlova žena. 

Vedle votivního obrazu v kapli sv. Kateřiny ji nacházíme především v ojedinělém dvojportrétu 

s Karlem ve výjevu zvedání českého ostatkového kříže v nadpraží vchodu do téže kaple. 

Podle některých názorů je jejím kryptoportrétem na Karlštejně také apokalyptická „Žena 

sluncem oděná“ z nástěnných maleb kostela Panny Marie. Anna Svídnická zaujme každého 

historika a zaujala jistě i Karla. Je pravděpodobné, že tento o třiadvacet let starší muž kolísal, 

jak tomu v takových případech bývá, mezi něžným citem otcovského a shovívavého zalíbení 

a skutečným zamilováním. Je otázka, byl-li jeho cit opětován.“ 
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Alžběta (Eliška) Pomořanská 

(* 1347 † 1393) 

(1363 – 1378) 

 

Nejpozději v dubnu roku 1363 byl již rozjednán sňatek, Karlův již čtvrtý, mezi ním a Alžbětou, 

šestnáctiletou vnučkou polského krále Kazimíra. Kazimír měl z druhého manželství dvě dcery, 

obě však již zemřely. Potomstvo z nich měla pouze Alžběta, provdaná za vévodu z Pomořan -

Wolgastu Bogislava: syna Kazimíra, který byl všeobecně znám pod oslovením Kažko, a dceru 

Alžbětu. Oba, vnuk i vnučka, byli pravděpodobní dědici a v případě, že by Kažko zemřel, 

dědila by Alžběta. Polské následnické právo však neumožňovalo, aby mohla sama vládnout, 

vládl by pak za ní její manžel. 

Tento sňatek Karla uváděl do příbuzenství s Ludvíkem Uherským, který se tímto distancoval 

od piklí, které prováděl Rudolf v říši. Dokonce si Karel zajistil mír s Wittelsbachy. 

Čtvrtou nevěstou Karla IV. se tedy stala Alžběta na Boží hod svatodušní 21. května 1363 

v Krakově. Není známo, že by se žádalo o dispens, patrně ji nebylo třeba. Svatby se zúčastnili 

král Kazimír, Alžbětin otec a bratr, z Karlovy strany pak Jan Jindřich a Bolek Svídnický 

a spousta slezských knížat. 

Dlouho však novomanželé v Krakově nepobyli. Brzy odcestovali do Březu, konec května 

a počátek června strávili ve Vratislavi a někdy před 10. červnem  je vítala Praha. 15. června, 

v den zemského patrona sv. Víta, byl v katedrále korunován ani ne dvaapůlletý Václav na 

českého krále. Korunovaci vykonával pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Nic bližšího 

o obřadu nevíme, ale dětské korunovace nebyly v té době nic netypického, i když v Čechách 

to bylo novinkou. Karel si tím chtěl pravděpodobně zajistit, že jeho následníkem bude právě 

Václav, syn Anny Svídnické, a ne případně další synové, které by mohli vzejít z jeho nového 

čtvrtého manželství. Důkazem pro toto tvrzení by nám mohl být fakt, že Alžběta byla 

korunována na českou královnu až tři dny po Václavovi, to jest 18. června 1363. Královniny 

korunovace se zúčastnil Jan Jindřich, královnin bratr Kažko, opět slezští vévodové, česká 

aristokracie nebo i papežský nuncius Pietro Corsini, biskup z Volterry. 

Jako obvěnění zapsal Karel Alžbětě „věnná města“ Hradec Králové, Vysoké Mýto, Chrudim, 

Mělník a Kostelec nad Labem. 

Na Vánoce roku 1363 pozval Karel do Prahy mnoho význačných hostí na porady. Mezi hosty 

byli: saský kurfiřt a pomořanští vévodové, dánský král Waldemar i bavorští Wittelsbachové. 

Královna Alžběta měla poprvé příležitost předvést se jako hostitelka. 

Na konci srpna roku 1964 přijel kyperský král, který tu byl slavnostně přivítán. Na programu 

byla spousta radovánek, turnajů a hostin, jejichž ozdobou mohla být mladá královna. 
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Někdy před 22. zářím se Karel odebral na „kongres králů“ do Krakova, kde se všichni 

zúčastnění rozhodli podpořit tažení proti sultánovi. 

Po návratu do Prahy čekal na Karla vzácný host. Papežův bratr, Anglicus Grimoaldi, biskup 

avignonský, přinášel tajné poselství. Dá se očekávat, že obsahovalo informace o Karlově 

plánované cestě do Avignonu. 

Cestu do Francie na pozvání papeže nemohl již Karel odkládat. Na cestu se vydal někdy po 

7. dubnu 1365. Je otázkou, proč se jí neúčastnila císařovna Alžběta, těhotná nebyla, ale dalo 

by se očekávat, že by při tak dlouhé cestě otěhotnět mohla. Možná šlo taky o důvod 

protokolárního rázu, neboť Karel jel především navštívit papeže – jeho svatost – a také by 

Alžběta nemohla býti na cestách bez svého dvora. 

Karlův doprovod měl na 3000 jezdců a během cesty se rozšiřoval o další členy. 

Nejvýznamnějšími účastníky této poutě byli falckrabě Ruprecht II., Alžbětin příbuzný Barnim 

pomořansko-štětínský a další říšští biskupové. Nepřítomný byl pražský metropolita Jan Očko, 

pravděpodobně jej Karel ustanovil místodržícím – a kvůli nemoci ještě kancléř Jan ze Středy. 

Hlavní událostí léta 1366 byl Alžbětin porod. 1. července se narodila císařskému páru dcera, 

kterou pokřtili na Annu. Jméno mohlo být dědictvím jak po lucemburských předcích, tak i po 

Přemyslovcích – Karlova teta byla Anna Přemyslovna, manželka Jindřicha korutanského, 

i Karlova sestra (dvojče Elišky), později provdaná za Otu Rakouského. Také mohla být 

Alžbětina a Karlova dcera pojmenována jako pocta babičce Alžbětě Pomořanské – Anně 

Aldoně Litevské, první manželce krále Kazimíra. Karel tak mohl být spokojen, že se 

lucemburský rod opět rozrůstá. Dokonce jeho života mu Alžběta povila dalších pět dětí, 

z toho dva syny, kteří se dožili svatby. 

Oslavy křtin byly slavnostní a opět byla přítomna spousta hostů. Karel založil novou 

univerzitní kolej – Karolinum – a zároveň přeměnil kapitulu Všech svatých v další univerzitní 

kolej.   

Karel papeži slíbil, že zaštítí jeho přesun do Říma. K tomu však potřeboval souhlas říšského 

sněmu. Mezi milánskými Viscontii a Ligou (do níž patřily především Benátky a Florencie) se 

odehrával stále konflikt, a to na půdě italského království spadajícího pod římskou říši. Proto 

se v září společně s Alžbětou a velkým dvorem vydal na diplomatická jednání do Říma. 

Avšak papež nečekal, až Karel přijede do Itálie a sám vkročil do „Věčného města“ 16. října. 

Ačkoli se patrně cítil Karel zklamaný, měl důvod se v Římě objevit – aby si zajistil korunovaci 

své čtvrté manželky. 

Přes Brno a Vídeň se vrátil celý průvod do Prahy. V listopadu se v Praze konaly velké slavnosti 

u příležitosti vysvěcení nejvýznamnější kaple v katedrále, kterou byla kaple sv. Václava. 

Hned po Vánocích se musel Karel vydat do Frankfurtu, kde se konal další sněm. Alžběta byla 

opět ve vysokém stupni těhotenství, a tak raději zůstala v Praze. 
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Při cestě z Norimberku do Prahy zastihla Karla radostná zpráva – 14. února se mu narodil 

syn. Jméno dostal podle dalšího zemského patrona – Zikmund. Podobně jako při Václavově 

narození se posílaly listy do všech možných koutů země. Alžběta sama napsala dopis 

spřátelenému rodu mantovských Gonzagů. V tentýž den, co Karel obdržel zprávu o narození 

syna (18. únor), již sjednal manželskou smlouvu s norimberským purkrabím Fridrichem 

Hohenzollernem s jeho tříletou dcerou Kateřinou. Zasnoubení se mělo uskutečnit do osmi 

let. Zároveň se však Karel zavazoval, že pokud se mu do pěti let narodí dcera, oddá ji 

s Fridrichovým synem, pakliže bude ještě naživu. Nakonec z něj však ze sňatku Zikmunda 

a Fridrichovy dcery Kateřiny sešlo. Smlouva o sňatku dosud nenarozených se však kupodivu 

naplnila (roku 1381). 

Na Květnou neděli 2. dubna 1368 se vydal Karel s Alžbětou a dcerou Kateřinou, jež se, 

přestože byla provdána za Otu, většinou zdržovala na pražském dvoře, kde byla společnicí 

své o pět let starší macechy Alžběty. Stala se pak i její spoluputovnicí na cestě za korunovací 

do Říma. 

Papež Urban volal Karla proto, aby zničil Visconti, Karel s nimi chtěl však naopak uzavřít mír. 

Jádro Karlova vojska tvořili především čeští páni. Jedné skupině velel mageburský 

metropolita Albert ze Šterberka, další Karlův synovec (syn Jana Jindřicha), Jan Soběslav, 

poslední skupinu vedl kancléř Jan ze Středy. 

Dvůr se zastavil na týden ve městě Udine. Přivítat panovníka přijel i čtyřiašedesátiletý básník 

Petrarca, který již řadu let působil jako kanovník v Padově. Dále průvod s vojskem postupoval 

podél Pádu, ale útok na milánské ležení v Boroforte ztroskotal. Bylo to kvůli bažinám, které 

zabránily císařskému vojsku moci se uplatnit, pak ještě přibyly nemoci z velkého vlhka 

a nedostatku potravin, které hubily především české oddíly. Nakonec dal Karel 8. července 

rozkaz k ústupu a společně se uchýlili do Mantovy, kde již přebývala císařovna Alžběta 

a Karlova dcera Kateřina z prvního manželství. Nakonec se vše vyřešilo dohodou, neboť 

BernaboVisconti k tomu byl ochoten svolit. Zřekl se dalších splátek od papeže, které 

požadoval za odstoupení Bologne, uvolnil Karlovi nově obsazená území a poskytl mu 

500 jezdců. Dokonce další pobyt císařského dvora probíhal na jeho útraty. 

Na začátku srpna se dvůr s císařovnou a Kateřinou vydal do Modeny, patřící markrabětům 

z Este, kde byl mír konečně dojednán. 

Poté procestovali ještě mnoho měst v Itálii. Do Sieny Karel přijel 12. října, Kateřina s Alžbětou 

tam již byly. On tam strávil jen dva dny a na další cestu se vydal sám zanechaje zde obě ženy. 

Zajistit finančně celý doprovod císařského páru bylo vždy dost náročné, dokonce byl Karel 

nucen zastavit jednu ze svých korun florentským kupcům. Alžběta měla za úkol shánět 

peníze jak na vykoupení koruny, tak na další reprezentační výdaje. Alžběta se tedy obrátila 

na sienské bankéře. Můžeme si zde povšimnout, že měla pohotového a akceschopného 

ducha. 
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Do Říma přijela Alžběta 29. října s markraběnkou Kateřinou a celým svým doprovodem. Tři 

dny poté, 1. listopadu na svátek Všech svatých, byla pomazána a korunována na císařovnu. 

Jednalo se o první korunovaci císařovny bez přítomnosti císaře. Obřad musel být upraven 

a stal se předlohou pro pozdější korunovace císařoven. Korunovaci provedl papež Urban, 

poslední avignonský papež. 

Jak kázal starý zvyk, musela císařovna projet po obřadu na koni ulicemi Říma s korunou na 

hlavě. Po jejích bocích jeli dva biskupové – kardinálové. Na mostě, který se klenul přes řeku 

Tiberu pod Andělským hradem, pasovala zástup mladíků dotykem svého žezla na rytíře. 

Slavnostní oběd byl jako obvykle uspořádán v Lateránském paláci. 

Císařův i císařovnin dvůr pobyl v Římě (bydleli ve Vatikánu) téměř dva měsíce. 

23. listopadu odjela císařovna a Karel asi kvůli nějaké nemoci o něco později. Do 22. prosince 

nemáme o císařovně zprávy, ale 22. prosince vstoupila společně s Karlem do Sieny, kde 

strávili vánoční svátky. Jako obvykle zde Karel recitoval své oblíbené: „Stalo se v oněch 

dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta“, v ruce drže meč a na hlavě majíc korunu. 

Siena, stejně jako roku 1335 Pisa, vřela neklidem. 18. ledna propuklo povstání sienského lidu 

proti císaři. Císařští jezdci se v úzkých uličkách nemohli uplatnit a císařská rodina byla 

obklíčena v paláci Salmbeniů, kde bydlela. 

Cituji Františka Kavku: „Císař prý se slzami v očích zapřísahal obyvatele k pokoji a nakonec 

hněv lidu uchlácholil.“ Městský hejtman přislíbil náhradu za vzniklé škody a císař se se svým 

dvorem raději vydal na cestu do Luccy. Zde se uskutečnila mnohá význačná politická setkání. 

Císařovna s Kateřinou odjely 4. července, Karel je o týden později následoval a setkali se 

v Bologni.  Dále pokračovali do Ferrary. Jeli na galérách propůjčených od Benátčanů, 

28. července byl již Karel v Udine. Zde se zdržel do poloviny srpna, Alžběta odjela daleko 

dříve, neboť 23. srpna byla již v Praze se vší slávou vítaná. 

Na návrat Karla si musela Alžběta ještě chvíli počkat. Vrátil se až na Tři krále roku 1370. 

Patrně to však nebylo první setkání manželů od pobytu v Itálii, neboť počátkem ledna byla již 

Alžběta ve třetím měsíci těhotenství. Nejspíše zajel Karel za Alžbětou někdy během svého 

pobytu ve Slezsku, anebo se ona vydala za ním. 

Alžbětino císařství bylo v té době zachyceno pro vždy v ikonografiích v Pražském hradě. 

Na Pražském hradě se 22. června mohla šířit radostná zpráva. Alžbětě se narodil další syn, 

jenž byl pojmenován po svém dědu Janovi. Někdy po 5. srpnu se Karel s Alžbětou 

a početným dvorem vydali do Norimberku. Střídavě prodlévali na hradech Laufu, 

Heidingsfeldu a Norimberku až do prvních říjnových dní. Karel do Norimberku povolal též 

Václava. 
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V červnu však císař vážně onemocněl, zrovna za svého pobytu s Alžbětou na Karlštejně. Přišly 

pochybnosti, zda císař vůbec ještě zůstane naživu. Jak líčí kronikář Beneš z Weitmile, když 

císařovna Alžběta viděla, že je lékařská pomoc neúspěšná, modlila se ke sv. Zikmundovi 

a prosila o Karlovu záchranu. Učinila slib, že půjde bosa pěšky z Karlštejna do Prahy 

k světcovu oltáři a za Karlovo uzdravení věnuje osm misek ryzího zlata na zhotovení 

relikviářové bysty. 

Modlitby a prosby císařovny byly vyslyšeny. U Karla se patrně jednalo o otravu (ať úmyslnou 

či nevědomou), z níž se císař rychle zotavil. Alžbětina pouť byla projevem její hluboké víry, 

citu a obětavosti, a také důkazem její neobyčejné fyzické síly.   

Na velikonoční svátky povila Alžběta Karlovi dalšího syna. Na Bílou sobotu byl pokřtěn po 

svém otci, Karel. Ani ne po měsíci své přítomnosti Karel opět odjel, tentokrát do 

Lucemburska, kde v nešťastné bitvě padl do zajetí Václav a Karel jej jel osvobodit. Do Prahy 

se vrátil až na začátku srpna; dvůr poté trávil letní dny střídavě v Praze či na Karlštejně. 

Smutná událost přišla 24. července, když zemřel malý princ Karel. Karlova dcera z manželství 

s Annou Svídnickou Eliška, bezdětná manželka rakouského vévody Albrechta III. (bylo jí 

patnáct let), jej nedlouho poté následovala. Brzy na to však přibyl mezi Lucemburky nový 

potomek – 29. září se Alžbětě narodila dcera Markéta, pokřtěná na památku Karlovy babičky 

z otcovy strany Markéty Brabantské. 

Velkou událostí se však stalo především udělení Branibor Karlem jeho synům – Václavovi, 

Zikmundovi a Janovi. Ota při obřadu držel císařské žezlo a Fridrich říšské jablko. Úspěchem 

pro Lucemburky bylo, že získali druhý kurfiřtský hlas. Braniborská země potřebovala novou 

rezidenci, kterou se stal přebudovaný hrad Tangermünde. Dokonce života Karlovy vlády 

zbývalo jen půl roku. Celou čtvrtinu této doby strávil v Tangermünde, kde s ním pobývala 

i Alžběta, jejímž přáním bylo, dosadit svého syna Zikmunda na polský trůn. 

V době, kdy vypukla uhersko-benátská válka, se Karel vypravil s rodinou do Braniborska, kde 

setrvali až do poloviny srpna. Někdy před 10. srpnem jej opustil zanechajíc zde své mladší 

syny Zikmunda a Jana pod dozorem italských vychovatelů. S Václavem (není nám známo, zda 

i s císařovnou) se císař vypravil po centrech německých zemí, aby si zde připravil dobré 

podmínky pro Václavovu kandidaturu na římského krále. Setrvali zde až do prosince. 

Počátkem dubna se Karel s císařovnou vydali na Moravu. Poté strávili dva měsíce 

v Braniborsku. Počátkem března se vypravili do Norimberku, kde se měli konat závěrečné 

volby římského krále. Odtud zaslal Karel list papežovi, že podle dohody s kurfiřty, bude jeho 

syn Václav 1. června 1376 zvolen ve Frankfurtu nad Mohanem a poté korunován v Cáchách 

římským králem. 

Za pobytu v Karlových Varech, někdy kolem 4. března 1376, sjednal Karel s maklenburským 

vévodou Albrechtem II. smlouvu o sňatku s jednou z dcer jeho syna Magnuse I., z třetího 

manželství s Eliškou z Pomořan-Rujany, s Eufemií, které bylo tehdy asi šest let. Vznikla obava, 
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že by kvůli blízkému příbuzenství nedostali dispens, proto vymysleli ještě náhradní variantu, 

že by se nevěstou stala jedna z dcer švédského krále Albrechta II., taktéž vévodova vnučka. 

K symbolickému sňatku mělo dojít do tří let. 

Při pobytu na hradu Tangermünde roku 1377 se narodil Karlovi v jedenašedesáti letech 

poslední syn, pojmenovaný na počest prvního Lucemburka, Jindřich. Bohužel radost 

z jedenáctého dítěte netrvala dlouho, do roka totiž mladý princ zemřel. 

Karel však stále řešil dědictví krále Ludvíka Uherského, který stále doufal v syna. Ludvík byl 

zároveň králem uherským a polským. Jeho dcera Marie byla zasnoubena se Zikmundem 

a Alžběta i Karel si přáli pro Zikmunda polský trůn. Nakonec však zdědil Zikmund s Marií trůn 

uherský a polský dostala její sestra Jadwiga. 

Poté pobýval Karel s Václavem v Paříži, navštívili i Lucembursko. S Alžbětou se chtěl setkat 

v Kolíně, ale setkali se asi až v Cáchách. 

V posledních letech Karel značně zestárl a blížil se čas jeho odchodu. Po pádu z koně či ze 

schodů si zlomil krček u levé stehenní kosti a musel ulehnout na lůžko. Po několika týdnech 

se z nemoci vyvinul ještě zápal plic. Se světem se rozloučil 29. listopadu 1378 o třetí hodině 

po západu slunce v komnatách Pražského hradu. Pohřeb byl velkolepý a hodný smrti císaře 

římské říše. 

Datum pohřbu bylo stanoveno tak, aby mohlo přijet i mnoho zahraničních hostů. Naposledy 

absolvoval „královskou cestu“ dle korunovačního řádu. Mši sloužil kardinál Jan Očko 

z Vlašimi, který již rezignoval na arcibiskupský post. Podle starého zvyku byly obětovány 

předměty, které byly při pohřbu používány. Byla to oběť jen symbolická. Předměty byly opět 

vykoupeny a peníze připadly chrámu. Na závěr průvodu k hlavnímu oltáři přistoupila sama 

císařovna Alžběta oděna v zlaté roucho a s korunou na hlavě. Doprovodem jí byla manželka 

jejího nevlastního syna Václava královna Jana Bavorská a Joštova manželka markraběnka 

Anežka Opolská. Za každou z nich kráčelo sto černě oděných dvorních dam a služebnic. Když 

měla Alžběta obětovat své insignie na oltář, byla tak pohnuta, že toho nebyla schopna. Při 

obřadu ji zastoupila tedy česká královna Jana. 

Cituji Františka Kavku:46 „Končilo druhé nejdelší – patnáct let trvající – Karlovo manželství, 

obdařené dosud největším počtem dětí, čtyřmi syny a dvěma dcerami. Byla to i zásluha 

Karlovy mužné síly, trvající až do jedenašedesátého roku jeho života. Nabízející se představa 

o Alžbětě jako pouhé plodné matce by byla mylná. Měla zřejmě vladařské ambice, dovedla 

zaskočit i jako velitelka branné pohotovosti, účastnila se závažných jednání hodných její 

císařské hodnosti a vtiskla svou pečeť Karlovu dvoru za pobytu v pražské rezidenci, na 

Karlštejně i v zahraničí. Na rozdíl od Anny Svídnické, patrně spíše ozdoby Karlova života 

a naplněné jeho smyslu tím, že mu dala následníka, byla Alžběta císařovou dělnou 

pomocnicí, obratnou i ve finančních záležitostech. Téměř dvouletá periodicita jejího 

                                                      
46

Kavka, František: Čtyři ženy Karla IV. královské sňatky. Praha: Paseka, 2002, s. 165 – 167 
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mateřství její veřejné působení občas omezovala. Jen málo víme, stejně jako u předešlých 

žen, o jejím duchovním zázemí. Záhy po příchodu do Prahy navštěvovala v staroměstském 

kostele sv. Havla německá kázání reformního kazatele Konráda Waldhausera (jejichž účinek 

bývá přirovnán k Savonarolovým ve Florencii 15. století). 

Tohoto muže, který řadu let působil na vídeňském dvoře, povolal Karel, snad na upozornění 

dcery Kateřiny, roku 1363 do Prahy; působil zde pak až do své smrti roku 1369. Mohlo by to 

svědčit o tom, že se přimkla ke hnutí „nové zbožnosti“ na pražském dvoře, hnutí 

podporovanému císařem i předními členy dvora. Mohlo však jít také jen o součást módní 

záliby pro senzaci budícího kazatele. V každém případě lze z toho poznat, že němčina byla 

jejím běžným jazykem, takže bez problémů vplynula do dvojjazyčnosti dvora. Stejně jako její 

předchůdkyně si musela časem osvojit i češtinu. To pro ni nemuselo být zase tak těžké, 

vzhledem k tomu, že se za pobytu na krakovském dvoře naučila polsky. Odtud si snad 

přinesla i jistou znalost latiny, důležité pro styk s lidmi z románského světa a úředního jazyka 

i jazyka liturgie církve. I na pražském dvoře byla latina vštěpována všem Karlovým dětem. 

Víme to bezpečně u Václava, Zikmunda i Jana, ale i u Alžbětiny dcery Anny. 

Do paměti řady generací se díky beletristickému ztvárnění Alžběta zapsala svou mimořádnou 

tělesnou silou. Zvěčnil ji jako očitý svědek kronikář Beneš Krabice z Weitmile. Proslula tím, že 

při dvorských kratochvílích lámala nové podkovy, nože a trhala pancíře na těle rytířů, což po 

ní nesvedl žádný muž. Šířila se pak zvěst, „že od dob Libuše nebylo v Čechách silnější ženy“. 

Kronikář se také zmiňuje o Alžbětině skromnosti: „A ačkoli měla převelikou tělesnou sílu, 

přece se tím nechlubila ani nevynášela ve svém srdci, ale připisujíc svou sílu Nejvyššímu, 

neukazovala ji často, ale jen když pak císař poručil.“ Hmotných památek se po Alžbětě příliš 

nezachovalo. Její sochařské i obrazové podoby v podobě votivních scén s Karlem se nalézají 

ve Svatovítské katedrále. Jisté portrétní rysy s odhodlaným výrazem obličeje má snad jen 

bysta ve vnitřním triforiu. Na Karlštejně, kde tak často pobývala, se kupodivu žádné její 

vyobrazení nenalézá. 

A jaký byl Karlův a Alžbětin vzájemný vztah? Odpovědí na tuto ošidnou otázku vzhledem 

k naší malé znalosti citového života v manželství středověkých lidí všeobecně a v nejvyšších 

kruzích společnosti zvlášť jsou jen dohady. Alžběta se nepochybně těšila Karlově úctě pro své 

plodné mateřství i pro péči o jeho zdraví, kterou mu prokazovala. Měl k ní asi ze všech svých 

manželek největší respekt pro její vlastnosti i politické schopnosti, pravděpodobně na ni plně 

v složitých situacích spoléhal. Jejich bližší citový vztah musel být poznamenán dosud 

největším věkovým rozdílem – Karel byl o jedenatřicet let starší než Alžběta. Jestliže u Anny 

Svídnické se vkrádala myšlenka otcovského a dceřinného vztahu mezi oběma partnery, tím 

spíše by to přicházelo v úvahu při věkovém rozdílu téměř dvou generací a navíc při stoupající 

váze přibývajících let: Karel se ženil jako sedmaačtyřicetiletý, ve věku považovaném tehdy 

(a ještě v 19. století!) za práh kmetství. Na straně Alžbětině asi převažoval cit oddanosti 

k muži, jehož si vážila jako vladaře i otce svých dětí. Jejich plození nebylo jen aktem 

mateřského zájmu, ale především povinnosti k pokračování dynastie i stability státu. Ani 
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samo uspokojování sexuální potřeby, k němuž Karel až do sklonku života vydatně přispíval, 

nevypovídá nic o možném Alžbětině erotickém vztahu. A Karlův vztah k Alžbětě? Zdá se mi, 

že my nebyla tím, čím byla patrně Anna Svídnická.“ 
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Log – line 
 

1. Stát se dobrým člověkem a vladařem neznamená být dokonalý. 

2. Stát se co nejlepším vladařem a člověkem neznamená být dokonalý, ale být pokorný, 

trpělivý a důvěřovat Bohu. 

3. Jít za svým cílem přes všechny překážky posouvá člověka v jeho vlastním vývoji. 

4. Jednat podle nejlepšího svědomí a vědomí je cesta k úspěchu. 

 

 

 

Námět 
 

Karel IV. je historický film popisující život Karla IV. Ukazuje jej nejen jako vladaře, ale i jako 

manžela, otce a duchovně založeného člověka. Karel zpočátku holduje hýřivému životu, po 

velké bitvě a prorockém snu v Itálii, se však vydá na cestu důvtipného a odpovědného 

vladaře. Přijme nabídku českých pánů a jede vládnout do Čech. Přes spory s otcem a českou 

šlechtou se mu podaří uskutečnit velkolepé projekty. Usiluje o korunu římského krále 

a posléze císaře. Neustále musí být ve střehu před svými úhlavními nepřáteli – rodem 

Wittelsbachů. Po jeho boku se za tu dobu vystřídají čtyři ženy: francouzská princezna Blanka, 

málo známá Anna Falcká, krásná císařovna Anna Svídnická a statná Alžběta Pomořanská, se 

kterou se Karel žení na konci filmu ve čtyřiceti sedmi letech. 

Scénář se věnuje nejdůležitějším letům Karlova života, tzn. od čtrnácti do čtyřiceti sedmi let 

(1330 – 1363). Důraz je kladen na vývoj jeho osobnosti, proto zmiňuje i jeho rané mládí 

a vzpomínky na ne zrovna šťastnou část dětství, kterou strávil v Čechách. V jedné 

retrospektivě je Karel dvouletý (1318) a je obléhán svým otcem na hradu Loket společně se 

svojí matkou a dvěma sestrami. V druhé retrospektivě je Karel jako sedmiletý (1323) oddán 

s Blankou z Valois v Paříži. 

Cílem je ukázat Karla IV. jako člověka, který nezůstal stát na jednom místě, naopak se stále 

snažil zdokonalovat sama sebe i své okolí, ačkoli mu osud házel do cesty překážky v podobě 

politických roztržek, smrtelného úrazu či častého úmrtí v rodině 

Přestože se film soustřeďuje spíše na vnitřní linku děje, nevyhýbá se ani akčním válečným 

scénám. Nejdůležitější bitva se odehrává u San Felice, u Kresčaku a při obléhání hradu Loket.  

Scénář počítá i s dalšími drobnějšími bitvami, velkým rytířským soubojem a četnými 

koňskými vyjížďkami.  Detailně prokresluje Karlův vztah k jeho manželkám, okrajově 

připomíná díla, kterými je Karel IV. znám dodnes (Karlův most, Karlštejn, založení Nového 
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Města pražského či Univerzity Karlovy). Jedná se jak o interiéry, tak o četné exteriéry na 

autentických historických místech, především v Čechách (Praha, Karlštejn a Loket), ale 

i v Římě, jiném italském prostředí, Paříži a Norimberku. Primárním cílem filmu však zůstává 

Karel IV. jako osobnost s vysokými diplomatickými schopnostmi a duchovním založením. Film 

se snaží přiblížit osobnost Karla IV. široké veřejnosti a ukázat, že byl cítící bytostí, jako jsou 

všichni lidé.   

 

Synopse 
 

Cílem Karla IV. je vládnout Čechám, zlepšit situaci v zemi a mít dědice. Cesta k oběma cílům 

není vůbec jednoduchá. Karel podléhá postupnému vývoji. Z francouzského dvora je odeslán 

svým otcem českým králem Janem Lucemburským do Itálie. Zde žije hýřivým a rytířským 

životem, pod heslem „ženy, víno a zpěv“. Není vše tak jednoduché, jak se zdá. Po bouřlivé 

hostině je ráno Karlova družina otrávena. 

Pro Karla si přijíždí jeho otec a společně jedou do bitvy pomoci francouzskému dauphinovi – 

viennskému vévodovi do bitvy. Karlovi se však zdá sen, v němž k němu přistoupí anděl 

a odvede jej na bojiště, kde je useknut pohlavní úd francouzského dauphina – viennského 

vévody. Výklad tohoto snu Karla velmi ovlivní v jeho budoucím životě – anděl jej odrazuje od 

hýřivého života nebo jej čeká smrt tak jako dauphina. 

Poté co se bitva nekoná, je Karel otcem poslán do Merana, aby vyřídil záležitosti týkající se 

dědictví Jana Jindřicha, Karlova mladšího bratra. Zde se však Karel setkává s českými pány, 

kteří jej přemluví k návratu do Čech. Karel posílá své ženě Blance dopis, v němž ji vyzývá, ať 

za ním jede do Prahy. 

Karel se snaží napravit situaci v Čechách, vykupuje hrady, staví Pražský palác i chrám sv. Víta 

atd. Otec posléze legalizuje jeho pobyt v Čechách tím, že mu udělí titul markraběte. Přesto je 

synovým chováním značně pobouřen. Karel má s Blankou první dítě, dceru Markétu. 

Do Prahy přijíždí nová žena Jana Lucemburského Beatrice. Pro své povýšené chování není 

přijata moc dobře, ačkoli Blanka se k ní chová velice laskavě. Beatrice během nepřítomnosti 

obou vládců (Jana i Karla) porodí syna Václava. Po jejich návratu se koná její korunovace na 

českou královnu, která však končí fiaskem, neboť lidé provolávají slávu markraběnce Blance 

a Karlovi. 

Jan je rozzuřen. Beatrice odjíždí. Blanka a Karel jsou vyhoštěni na Moravu a Karel je zbaven 

všech funkcí. Dochází k velkému konfliktu mezi Janem a Karlem, ačkoli Karel se s ním svěřuje 

jen Arnoštovi a Blance.  Vzpomíná si, jak se Jan choval kdysi k němu a k jeho matce Elišce 

Přemyslovně. Janovi se stále zhoršuje jeho oční choroba. 
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Nastávají velké politické problémy, neboť se proti Lucemburkům spojili Habsburkové 

a především Wittelsbachové. Jan Jindřich je vyhnán z Tyrol, Karel za ním jede. 

Po návratu do Čech se Karel vydává do Prahy s Buškem z Velhartic st. a zažívají mystický 

zážitek na purkrabství v Praze. 

Karel a Jan se přes své spory vydávají za papežem do Avignonu, aby se spojili proti 

největšímu nepříteli, představiteli Wittelsbachů, Ludvíku Bavorovi, který se chová kacířsky. 

Karel s Janem se setkávají s kurfiřty, které Ludvíka svrhují a volí Karla jako protikrále. Karel 

i Arnošt z Pardubic mají slíbeno arcibiskupství. 

V Čechách Jan představuje pánům Karla jako svého nástupce. Zdá se, že se jejich konflikt 

trochu utišil a Jan přijal reformy svého syna a zmoudřel. Blanka představuje Karlovi 

druhorozenou dceru Kateřinu. 

Nastává osudná bitva u Kresčaku. Jan se pouští do největší bitvy a umírá. Poslední jeho 

otázkou je, zda Karel je v bezpečí. 

Král je mrtev, ať žije král. Korunovace Karla a Blanky v Čechách. 

Blanka i Karel se loučí již s druhou dcerou, Kateřinou, kterou posílají na výchovu do Vídně. 

Nastává snad Karlův nejplodnější a nejúspěšnější rok – zakládá univerzitu v Praze, Nové 

Město pražské, Karlštejn a prožívají spolu s Blankou chvíle vzájemné lásky a pohody. Blanka 

se sice cítí stále malátná a unavená, ale Karel to přičítá jen tesknění po dcerkách. 

Když se Karel vrací z jednání, dostihne ho zpráva o Blančině smrti. Je z toho absolutně 

zdrcen, odmítá komunikovat, uzavírá se do sebe a pláče nad svou milovanou. 

Papež definitivně vyobcuje Ludvíka Bavora z církve. Posílá dopis jemu i Karlovi, že jako 

nového římského krále volí Karla. Karel se připravuje na bitvu proti kacíři. Při cestě za ním se 

však dozvídá, že Ludvík Bavor zemřel při lovu medvěda – dostal mrtvici. 

Wittelsbachové jsou však stále mocní nepřátelé – navrhují nového protikandidáta – 

anglického krále Eduarda III. Karel však jedná s jedním z nich, s kurfiřtem Rudolfem II. 

Falckým o sňatku s jeho dvacetiletou dcerou Annou. Stejně tak vysílá poselstvo k Eduardu III., 

který se vzdal kandidatury a uzavřel s Karlem přátelství (protože měl velké své starosti se 

stoletou válkou s Francií) o sňatku s jeho dcerou Isabelou. Proto vysílá svého vyslance za 

papežem o žádost o dispens. Dostává ji. 

Mezitím však Wittelsbachové volí nového kandidáta – Günthera ze Schwarzburgu, který je 

však již starý a nemocný. 

Karel se nakonec rozhodne pro sňatek s Annou Falckou v Bacharachu. Hned poté následuje 

korunovace a příprava na střet s vojsky Günthera. Při cestě na bojiště však Karel se dovídá, že 

Günther zemřel. 
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V Čechách je Anna ve vysokém stupni těhotenství korunována. Poté se jí v zimě narodí syn 

Václav. Všichni jsou šťastni, Karel se rozhodne uspořádat turnaj. Anna jej prosí a přemlouvá, 

ať to nedělá. 

Wittelsbachové (bez Annina otce) se dohodnou, že pošlou zvěda na Pražský dvůr, který by 

Karlovi uškodil. Není to nikdo jiný, než bývalý Annin nápadník Helmut z Heidelbergu. Ten se 

chce pomstít Anně i Karlovi. Anně za to, že odmítla kdysi sňatek s ním, a Karlovi především za 

to, že si urval tolik moci a potupil Wittelsbachy. 

Na turnaji se utká Karel s Helmutem (nikdo však neví, že ten rytíř v brnění je Helmut…, 

možná) a Karel se smrtelně zraní při pádu z koně. Má zlomeno několik obratlů, čelist, jizvu 

přes celý obličej a především poškozenou míchu – ochrne téměř na celé tělo a další rok 

nevystupuje na veřejnosti. 

Anna je absolutně nepříčetná, když zjistí, že Karel je na hranici života a smrti a zavinil to její 

bývalý nápadník Helmut z Heidelbergu. 

Helmut se s ní setkává a vysvětluje jí situaci. Říká, že Karel Annu nemiluje, že je s ní jen 

z politických důvodů, kvůli dědici. Tvrdí, že teď, když Karel zemře, Anna zůstane na holičkách 

a všechny země nezdědí její syn, ale Karlův bratr Jan Jindřich. Anna je tak zviklaná, že 

Helmutovi slíbí, že si jej vezme, pokud Karel zemře. Helmut je o jeho smrti přesvědčen. Karel 

prožívá klinickou smrt, kde se setkává se svou zemřelou ženou Blankou a dcerkou Markétkou 

(možná i matkou Eliškou Přemyslovnou), ale vrací se zpět mezi živé. 

Anna se za Karla modlí, stará se o něj a tráví u něj veškerý svůj čas i se synem Václavem. 

Paradoxně je toto nejšťastnější období v manželství Karla a Anny Falcké. Karel se postupně 

uzdravuje a vybírá nevěstu pro svého syna – Annu Svídnickou, dědičku Svídnicka s možností 

dědictví i uherské koruny. 

Po uzdravení Karla však přichází první tragédie. Malý princ, ani ne dvouletý, umírá (asi 

záškrt? Uvidíme). Král i královna to nesou velmi těžce. Karel je smutný a zachmuřený 

(celkově je již vážnější od svého smrtelného úrazu), Anna má záchvaty vzteku a pláče. Neumí 

svůj žal ovládat. Vyčítá spoustu věcí Karlovi, nechce s ním spát a uzavírá se do svého žalu. 

Manželé se definitivně odcizí a už nikdy se nesblíží. 

Při projížďce na svém oblíbeném koni Anna padá, protože jede příliš rychle. Zlomí si vaz 

a umírá. 

Karel dostane list od papeže, že to má vše za to, že se spojil s kacíři (Wittelsbachy). Karel si 

vzpomene, jak kdysi papeže v dětství a mládí hluboce obdivoval jako Pierra de Rosieres. 

Debatuje se svým rádcem a nejbližším přítelem Arnoštem z Pardubic. Rozhodne se, že se se 

čtrnáctiletou Annou Svídnickou ožení sám. 
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Jednání jsou tajná, ale již brzy jsou svoji. Karel je uchvácen Anninou krásou a mládím, úplně 

jej okouzlí. Prožívají spolu moc hezké okamžiky. Karel má někdy pochybnosti, že si vzal příliš 

mladou nevěstu, ale Anna rozčeřuje jeho pochybnosti, rozptyluje jeho chmury, baví ho 

tancem, zpěvem i společným povídáním. 

Společně cestují (spíše odděleně) do Říma na Karlovu korunovaci na římského císaře. Po 

cestě se navštěvují a užívají si odlišné krajiny a vzájemné přítomnosti. V Římě se Karel 

inkognito vydává navštívit všechny důležité náboženské památky, bez Anny. 

V Římě jsou slavnostně korunováni. V noci po korunovaci (asi v Pise?) je založen v jejich 

paláci požár. Zachraňují se skokem ve spodním prádle do hnoje. Ve městě jsou velké 

nepokoje a zmatky, které Karel tvrdě potlačí. Anně se jeho zákrok vůbec nelíbí, pohádají se, 

ale nakonec Anna uzná, že jinak to asi vyřešit nešlo (viníci – italští nepřátelé – jsou 

popraveni).   

Po návratu do Prahy přijíždí na návštěvu již postarší básník Petrarca, který by si přál, aby 

Karel vládl aktivně v Itálii. Petrarca si velice dobře rozumí s Arnoštem i s Annou Svídnickou, 

která je okouzlena jeho verši. On jí také nějaké věnuje. 

Po jeho odjezdu tráví Karel mnoho času s Annou na Karlštejně. Zakládá zde hradní kapitulu 

a pozoruje tvoření nástěnných maleb. 

Karel zakládá svůj most přes řeku Vltavu v magický den – podle hermetických 

a astrologických zákonitostí. 

Opět tráví čas s Annou na Karlštejně. Přál by si již nějaké dítě. Netrpělivá je někdy i Anna, 

která však věří a ujišťuje Karla, že mu povije syna. Společně loví v křivoklátských lesích 

a Vánoce tráví v Praze (Karel zpívá Lukášovo evangelium). 

Po pěti letech manželství se jim narodí dcera Eliška. Anna dostane dopis od Petrarcy. 

Uběhne několik let a koná se říšský sněm v Norimberku. Císařovna Anna je přítomna, avšak 

je již ve vysokém stupni těhotenství. Uprostřed jednání vbíhá dvorní dáma, která volá, že 

královna rodí. Po krátce chvilce napětí již všichni vědí, že je to chlapec – Václav IV. 

Všichni jsou ohromně nadšeni a konají se obrovské oslavy. Karel s Annou rozesílají dopisy na 

všechny strany. Opět píší i Petrarcovi. Václav je pokřtěn a jeho váha je vyvážena zlatem 

a věnováno je kapitule kostela sv. Sebalda. 

Po nějaké době je Anna již potřetí těhotná. Tento čas společně tráví na Karlštejně. Karel však 

musí někam odjet do války kvůli Wittelsbachům (avšak zpráva o její smrti překazí boj). Anna 

má těžký porod, Karel přijede na poslední chvíli jen proto, aby viděl Annin vyčerpaný úsměv 

a nechal ji odejít z tohoto světa. Její smrt jej hluboce zasáhne. Dítě, které Anna porodila, je 

také mrtvé, byl by to chlapec. Karel je absolutně zničen, uzavřen do sebe. Je na Karlštejně 

a vzpomíná na Annu i na Blanku. 
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Arnošt má vážné domluvy s Karlem. Arnošt je již velmi starý, jako vždy moudrý a přesvědčivý. 

Společně se rozhodnou pro Karlův poslední sňatek. Karel si nechá přivézt obrazy všech 

možných nevěst. Alžběta Pomořanská, šestnáctiletá princezna, je sice statné postavy a není 

tak krásná jako předešlé ženy, ale Karlovi jde o politiku a o matku pro své děti. 

V Krakově si sedmačtyřicetiletý král bere mladou nevěstu. 

Václava nechá v Praze korunovat českým králem. Den na to je českou královnou korunována 

Alžběta. Je velice pobouřená, že Karel korunoval Václava před ní, aby pozdější její synové 

a ostatní děti nemohli mít právo na trůn. Karel se jí snaží vše vysvětlit a její korunovace 

proběhne slavnostně a v pořádku. Karel je spokojený a dívá se s nadějí do budoucích dnů. 
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Barbora Eichlerová 

 

Karel IV. 

 

 

Literární scénář pro celovečerní film 

(rozpracovaná verze, která je součástí autorčiny ročníkové práce Jak 

napsat filmový scénář) 
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INT. POKOJ - NOC 

 

Čeští páni sedí v kruhu kolem stolu - JAN VOLEK, PETR Z ROŽMBERKA, TÉMA Z KOLDIC, VILÉM 

Z LANDŠTEJNA a JINDŘICH II. Z LIPÉ. Místnost osvětluje jen pár svic. Živě diskutují. 

 

PETR Z ROŽMBERKA 

Jinak to už nejde. Něco se musí udělat. jinak jsme za lapky a ne za šlechtice a rytíře. 

 

TÉMA Z KOLDIC 

Máš pravdu. Myslím, že jediným východiskem je on. Král Jan na Čechy kašle a podle toho to 

tady tak vypadá. 

 

JAN VOLEK 

Kdyby na ně jen kašlal, tak by to mohlo vypadat líp. Jenže on z nich ždímá jen peníze a já 

odmítám cpát veškeré finance do jeho rytířských dobrodružství. 

 

TÉMA Z KOLDIC 

Jen doufám, že neskončíme bez  našich ctěných hlav, pánové, za to, že jsme se spolčili 

proti králi. 

 

 

PETR Z ROŽMBERKA 

Kdo tu mluví o spolku proti králi? Takové nesmysly (ani nevyslovuj). Jednáme pro blaho zemí 

Koruny české, neníliž pravda? A Karel nám s tím jistě rád pomůže… Koneckonců je to syn 

Elišky Přemyslovny, pochybuji, že nemá v sobě kapku ctižádosti a budovatelského ducha. 

 

JAN VOLEK 

Ale ovšemže bude ctižádostivý, to by měl i po otci. Koneckonců nám jde jen o to, aby někdo 

seděl na trůnu. Když to není český král Jan, tak ať je to jeho syn. 
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VILÉM Z LANDŠEJNA 

Jakýpak český král, che! Nikdo mu tady neřekne jinak než král cizinec! Vůbec se nedivím, že 

se s královnou Eliškou nemohli shodnout. 

 

JINDŘICH II. Z LIPÉ 

Tak to nebyla jen Janova chyba… 

 

PETR Z ROŽMBERKA 

To je možné, ale kvůli tomu tady snad nejsme. Sejdeme se s Karlem, jen co bude vhodná 

příležitost a… poté se uvidí. 

 

 

INT. DEN FRANCIE, PAŘÍŽ 

 

JAN LUCEMBURSKÝ a francouzský král FILIP V. SLIČNÝ pijí víno a svlékají si za pomoci pážat 

rytířskou výzbroj. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

Tak Filipe, doufám, že Karel bude po nás. Ne žádný modlíčkování, jak jsem o něm kdysi slyšel. 

Myslím, že mu Itálie ukáže, co je ten pravý rytířský život! 

 

FILIP V. SLIČNÝ 

To víš, že bude, Jene. Když odjížděl z Francie a loučil se s Blankou, tak to byl ještě skoro 

chlapec, ale teď! Kdy vlastně za ním odjíždíš? 

JAN LUCEMBURSKÝ 

Co nejdříve. Vím, že jsi mě žádal,ať jedu na pomoc viennskému dauphinovi. Krev není voda! 

(zasměje se) 
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Doufám, že z Karla něco bude. Chci, aby spravoval Itálii. Teď je  tuším v Pavii. Je stvořen 

pro evropskou politiku a ne pro nějaké české pletichaření, jak si myslela Eliška. 

(uchechtne se a poté na chvíli rychle zvážní) 

Tak co? Připijeme si? 

Jan Lucemburský pozdvihá plný pohár vína. 

FILIP V. SLIČNÝ 

Na co, Jene? Na slávu Čech a Francie? 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

A Itálie a Lucemburska! 

 

 

INT. LOŽNICE BLANKY V LUCEMBURSKU (NEBO TREVÍRU)- DEN 

 

VIOLA češe zlaté vlasy své paní BLANCE Z VALOIS. Společně sedí na lavici. Blanka něco Viole 

vypráví. 

 

VIOLA 

 

Paní Blanko! Vyprávějte mi o své svatbě! 

 

BLANKA 

 

Ale Violo! Vždyť jsem ti o ní vyprávěla již mnohokrát. A navíc mi bylo sedm! 
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VIOLA 

 

To nevadí! Já vás tak ráda poslouchám! 

 

Blanka se něžně usmívá a zadívá se krátce do dálky. 

 

BLANKA 

 

Bylo to patnáctého května třináct set dvacet tři. Na svátek Božího svatodušního se konala 

korunovace Karlovy tety, francouzské královny Marie. 

 

   

INT. KATEDRÁLA (FRANCIE)-DEN 

 

V lavicích sedí mnoho šlechticů a členů královské rodiny. Všechny zraky se upírají dopředu. 

Před oltářem je korunována pohledná mladá žena – FRANCOUZSKÁ KRÁLOVNA MARIE. 

Vedle ní stojí francouzský král. Před nimi stojí papež ve svátečním rouchu a s mitrou na 

hlavě. 

 

PAPEŽ JAN XXII. 

 

… na královnu Francie! 

 

Královna pokleká, papež jí pokládá na hlavu symbolicky korunu, požehná jí a královna Marie 

opět vstává. Záběr na dvě malé sedmileté děti v honosných šatech. Je to malá Blanka a Karel 

IV. 
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INT. LOŽNICE BLANKY V LUCEMBURSKU (NEBO TREVÍRU)- DEN 

 

Záběr na sedící usmívající Blanku. Viola jí víská vlasy. 

Blanka se otočí na Violu. 

 

 

BLANKA 

 

Bylo to celé takové zvláštní. Sotva jsem se udržela na nohou. Dostala jsem nový těžký zlatý 

pás od krále. Cítila jsem, že je to slavnostní chvíle. A Karel byl úplně klidný! Ještě den předtím 

se jmenoval Václav, vidíš, ani to neumím vyslovit, dokud nepřijal při biřmování jméno Karel. 

Po francouzském králi Karlu IV., víš? Francouzský král ho měl moc rád, byl to jeho oblíbenec. 

Stále ho něčím obdarovával a vůbec mu nevadilo, že král Jan si zatím jezdí a šermuje po 

Evropě. 

 

Blanka si vzdychá a zachmuří se. 

 

BLANKA (POKR.) 

 

A teď jezdí Karel s ním.  Vždyť už je to skoro čtyři roky, co jsme se neviděli! Už dlouho mi 

nepřišel žádný dopis. Stále musím přemýšlet, jak se mu daří. (Itálie! Říká se o ní, že je plná 

slunce a krásných žen.) 

 

 

 

 

INT. NOC – ITÁLIE (PAVIE) 
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Velký podlouhlý sál s jídelním dlouhým stolem a lavicemi. Stůl je plný jídla, pečení a vína. 

Vidíme dost dobře se bavící společnost mladých pánů a lehkých holek. V rohu hrají hudebníci 

soudobou hudbu. Někteří z pánů zpívají. KAREL IV. sedí v čele stolu. Rozhlíží se kolem sebe a 

popíjí víno. 

Z jedné strany vedle Karla sedí hofmistr Jan z Bergu, z druhé Jan Honchenringen, oplácaný 

hromotluk s červeným nosem, kterému sedí na klíně jedna děva. 

 

 

JAN HONCHENRINGEN 

 

Tak jak se ti líbí, pane v Itálii? Přívětivá toť země, není-liž pravda? Zde sladké víno a rty na nás 

čekají! 

 

Přiťukne si s Karlem IV. Subjektivní pohled Karla IV. Po stole jde naproti lehce oděná děva 

MARINA s rozpuštěnými tmavými vlasy a uhrančivýma očima. Protipohled děvy na vínem 

omámeného Karla. Dívá se jí do výstřihu. Protipohled Karla IV. 

 

MARINA 

 

Půjdeš si se mnou zatančit, pane? 

 

 

JAN HONCHENRINGEN 

 

Ale co by nešel! Jen se předveď, pane. Ve Francii tě přece všemu naučili. Nebo ne? 

 

Jan Honchenringen se otočí ke své dívce, která mu sedí na klíně a s gustem ji políbí. Jednou 

rukou jí laská vlasy a druhou jí vjede do klína. 
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Nový záběr na Marinu. Napřahuje jednu ruku a podává ji Karlovi. Ten zmámeně přijímá. 

Subjektivní pohled Karla IV. Očima sjíždí celou Marinu. Nový pohled, subjektivní pohled Jana 

Honchenringena. 

Karel pokládá Marině ruce kolem pasu. 

 

MARINA 

 

Můžeš i výš nebo níž. 

 

Usmívá se a bere Karla za ruku. Ten se nijak nezdráhá. Pomalu jdou do středu stolu a shazují 

jídlo a rozlévají víno. Vlní se v rytmu hudby. 

 

      

KAREL IV. 

 

Tančíš ráda? 

 

MARINA 

 

Moc. A ty, pane? 

 

Karel ji vášnivě políbí. Téměř celý stůl se na ně dívá. 

 

 

INT. DEN LOŽNICE KARLA IV. V ITÁLII 

 

V posteli leží Karel a Marina, která není tak hezká jako předešlý večer. 
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Karel se probouzí. Jeden pohled na Marinu, druhý do nebes a třetí na slunce v okně. Jiný 

pohled na Karla IV. Vstává z postele, trochu vrávorá. Rychle se opláchne v umyvadle 

a oblékne. Někdo ŤUKÁ na dveře. 

 

 

KAREL IV. 

 

Vstupte! 

 

JAN Z BERGU 

 

Ranní tabule je již prostřena, pane. 

 

KAREL IV. 

 

Děkuji, hofmistře. Doprovodím tě, ale obávám se, že dnes asi snídat nebudu. 

 

Karel je celý bledý. Otře si hřbet ruky o ústa a zatváří se znechuceně. 

 

JAN Z BERGU 

 

Jistě, pane, naprosto chápu. Před mší je vždy lepší být na lačno. 

 

KAREL IV. 

 

Á, mše. Ano, jistě, dnes je velikonoční neděle. 
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Usměje se na hofmistra. 

 

Těší mě tvá duchaplnost. 

 

INT. DEN ITÁLIE JÍDELNÍ SÁL 

 

Tabule je uklizena a čistě prostřena jídlem. Na lavicích kolem stolu sedí Karlova družina. Karel 

IV. usedá do čela stolu. Za ním stojí stráž. 

 

JAN HONCHENRINGEN 

 

Jako rybička, pane? Vyspal ses z červené do růžova? 

 

KAREL IV. 

 

Děkuji za optání, Jane. 

 

JAN HONCHENRINGEN 

 

Tak co si dáš dobrého, pane? Zase nám tu vystrojili hostinu… 

 

Jan se cpe bílým chlebem a šunkou. Zapíjí to vínem. 

 

JAN HONCHENRINGEN (POKR.) 

 

Ty se o nás ale nastarají 
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KAREL IV. 

 

Děkuji, raději se před mší postím. 

JAN HONCHENRINGEN 

 

Chachá! S tebou se člověk nenudí, pane! 

 

Subjektivní pohled Karla IV. vidí pěkně oblečeného mládence, který chodí kolem stolu. Nijak 

se nezapojuje do živého rozhovoru a kontroluje džbány s vínem. Protipohled na Karlovy 

zkoumavé oči. Subjektivní pohled Karla IV. na Jana Honchenringena. Ten bledne, odendá 

jídlo od úst a chytá se za srdce. 

 

KAREL IV. 

 

Zajměte toho člověka. 

 

 Ukáže prstem na pohledného hbitého mladíka. 

 

 

 

INT. MUČÍRNA – DEN 

 

Sklepení plné vlhkých stěn a mučících nástrojů. Za svázané ruce od stropu visí travič. 
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EXT. DEN – ITÁLIE 

 

Karel sedí na koni a rozmlouvá se svou družinou. Všude kolem spadané listí a holé stromy. 

 

 

ADAM 

 

Páni z Modeny, Verony, Milána, Ferrary a Mantovy utvořili nepřátelskou ligu, pane. Pustoší 

celý kraj. 

 

Prostřih na jezdce plundrující italské vesnice. Znásilňují ženy, muže, kteří se jim postaví do 

cesty, zabíjejí, berou si co chtějí. Stavení zapalují. 

 

Karel IV. nervózně poklepává svého koně. Poté vzhlédne k Adamovi a k ostatním. 

 

ADAM 

 

Oblehli hrad San Felice na území modenském. 

 

Prostřih na hrad San Felice, který je ze všech stran v obležení vojska. 

 

ADAM 

 

Brzy již končí měsíční lhůta. Pakliže jim nepomůžeme, budou zničeni. 

 

Adam a ostatní s napětím očekávají, co Karel řekne. Karel IV. se napřímí. 
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KAREL IV. 

 

Křivopřísežníci budou potrestáni. 

 

 

EXT. DEN 

 

Vojsko Karla IV. se cvalem blíží k hradu San Felice. Ten je obložen velkým neuspořádaným 

vojskem. Bitva začíná. Je pošmourný šedý den, zamračeno, není vidět slunce. 

Karel IV. jede v čele na svém hnědákovi. Po pravém boku se mu drží Adam. 

Série mnoha bojových výpadů. Postupně se stmívá. Karel ztrácí štít. Utrpí hluboký šrám na 

levé ruce. Vojsko Karla IV. viditelně prohrává, je v menšině. 

Karlův kůň padá na zem, je zasažen do krční tepny šípem. Karel padá na zem. Leží na bojišti. 

Všude kolem něj se válí mrtví koně a rytíři. Karel se rozhlíží po mrtvolách. Jeden kůň se nad 

něj vztyčí a Karel sleduje  jeho kopyta. Adam jej pohotově popadne za levou paži. 

 

KAREL IV. 

 

Au! 

 

ADAM 

 

Pane, jste zraněn? Vstávejte! 

 

Adam mu pomáhá vstát. Karel se zmateně rozhlíží kolem. Vidí jen krvavá jatka. Nic neslyší. 

Obrací oči k nebi a spíná ruce. 
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KAREL IV. (M.O.) 

 

Svatá Kateřino, smiluj se nad námi. V den tvého svátku upínám  naděje k tobě. Nedej 

zahynouti svým služebníkům! Vyslyš moji prosbu. Spas nás. 

 

Karel otevírá oči. Nepřátelé utíkají se svými praporci z bitevního pole. Nebe je tmavé, je již 

noc, ale jasně ze všech hvězd vystupuje jedna, která září nejjasněji. 

INT. DEN V SAN FELICE, V KAPLI 

 

Je zde shromážděno mnoho udatných, kteří se vyznamenali v boji (asi dvě stě). Všichni již 

v čistém bílém rouchu. Karel má ovázanou levou ruku. Zdálky je vidět Pasovatele, jak stojí 

vepředu u oltáře a v ruce třímá slavnostní meč. Před ním klečí Adam. Pasovatel zvedá meč 

nad hlavu Adama a dotkne se nejprve levého, poté pravého ramena a nakonec krku.V kapli 

je šero. 

 

PASOVATEL 

 

Povstaň. Za statečnost a výdrž v boji si zasloužíš používati titulu rytířského. 

 

Karel IV. se spolu s ostatními na obřad dívá. Prohlíží si své druhy, kteří přešlapují a sledují 

slavnostní podívanou. Adam ke Karlovi přichází středem kaple s novou přilbicí, mečem, 

štítem i ostruhami jako ostatní rytíři. Pokývne hlavou Karlovi a povzbudivě se usměje. 

Karel vykračuje směrem k oltáři, po jeho bocích dva starší rytíři.  Před Pasovatelem poklekají 

všichni tři. Okny prosvítá do kaple světlo, které z jedné strany ozařuje Karlovu mladou tvář. 

 

 

KAREL IV. 

 

Slibuji, že chci vésti bezúhonný život v křesťanské víře, jakož i dávám záruku, že mohu učiniti 

zadost povinnostem svého stavu. 
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Pasovatel se mírně usmívá a dívá se na Karla. Pozvedá meč a pasuje ho. 

 

PASOVATEL 

 

Ve jménu Boha, svatého Michala a svatého Jiří pasuji tě na rytíře! 

 

Karel pozvedá oči. Dívá se na drobnou dřevěnou sošku sv. Kateřiny stojící u oltáře. Dopadá 

na ni pruh slunečního světla. 

 

 

INT. DEN LOŽNICE BLANKY V LUCEMBURSKU (NEBO TREVÍRU) 

 

Blanka se dívá z okna na spadané listí a kaluže v uzavřené čtvercové zahradě. V pravé ruce 

svírá otevřený dopis. 

 

BLANKA 

 

Tak už je zase podzim. 

 

Povzdechne si a odstoupí od okna. Přistupuje k ní Viola. 

 

VIOLA 

 

Paní? Co se děje? 
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Viola se tváří starostlivě. Společně se dívají do zahrady. Blanka najednou rychle vytáhne 

dopis a ukazuje jej Viole. 

 

BLANKA 

 

Zase to samé. Píše jen, že se mu daří dobře a ptá se na mé zdraví. Už tady trčíme tři roky 

a Karel nikde! 

(Chvíli se odmlčí) 

 

BLANKA (POKR.) 

 

Promiň, Violo. 

 

Blanka klopí oči a zakrývá si tvář. Její odhalená drobná ramena se zdvihají těžkým dechem. 

 

VIOLA 

 

Pojďte raději od toho okna. V listopadu je tam již chladno. 

 

Blanka odchází a bere do rukou vyšívání. Viola zavírá okno. Ve vyšívacím rámu vidíme 

dokonalou ruční práci. Je tam vyšito Blanche. 

 

VIOLA 

 

Ach to je nádhera. Nikdo to neumí jako vy. 

 

Viola hladí Blanku po rameni a prohlíží si vyšitý kapesník. Blanka se smutně usmívá. 
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BLANKA 

 

Až to dovyšívám, pošlu to Karlovi do Itálie. 

 

 

  

INT. LOŽNICE V TERENZU - NOC 

 

Chudě zařízený malý tmavý pokoj jen s jednoduchým tmavým nábytkem. Stěny jsou holé, 

špinavě bílé. Nad lůžkem visí krucifix. Postel stojí hned naproti dveřím. 

Karel spí klidně. Je oblečen. Detailní záběr na jeho levou ruku volně visící přes pelest postele. 

Karlovy ruky se dotýká světle zářící dlaň. Detail na Karlova zavřená víčka. Scénu vidíme 

Karlovým pohledem skrze světlou clonu. Zářící ruka udeří Karla do levého boku. 

 

ANDĚL 1 (M.O.) 

 

Vstaň a pojď se mnou! 

 

KAREL IV. 

 

Pane, nevím, ani kam, ani jak bych s vámi šel. 

     

Anděl chytá Karla za vlasy. 
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EXT. BITEVNÍ POLE – DEN 

 

Anděl a Karel stojí na kopci. Nohama se nedotýkají země. Vidí hrad a před ním dvě vojska 

připravena k boji. Celou scénu obklopují poloprůhledné světle zářící postavy v bílém rouchu. 

 

ANDĚL 1 (M.O.) 

 

Dívej se. 

 

ANDĚL 2 sestupuje s ohnivým mečem v ruce. Jednomu muži uprostřed šiku utne mečem 

pohlavní úd. Muž padá z koně. 

 

ANDĚL 1 (M.O.) 

 

Poznáváš toho, jehož udeřil anděl tak, že si pro něj přišla smrt? 

 

KAREL IV. (M.O.) 

 

Ne, pane, neznám. Ani toto místo nepoznávám. 

 

ANDĚL 1 (M.O.) 

 

To je viennský dauphin, jemuž jedete na pomoc do bitvy. Žil příliš smilným životem a za to jej 

stihl Boží trest. Vzkaž svému otci, ať se podobných hříchů straní. A ty, Karle, také, nebo vás 

postihnou věci ještě horší. 
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KAREL IV. (M.O.) 

 

Ach pane, bude se moci alespoň vyzpovídat ze svých hříchů? 

 

Anděl se zadívá do dálky a potom s mírným úsměvem odvětí Karlovi. 

 

ANDĚL 1 (M.O.) 

 

Bůh je milostiv. 

 

Poté jej Anděl 1 uchopí Karla znovu za vlasy. 

 

        

INT. LOŽNICE V TERENZU – DEN 

 

TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Pane, proč nevstáváte? 

(třese s Karlem) 

 

KAREL IV. 

 

Proč mě budíš? Všechno mě bolí. 

(povzdechne si) 

 

Kam bych měl jet? 
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TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Přece na pomoc dauphinovi z Vienne, který válčí s hrabětem savojským. 

 

KAREL IV. 

 

Naše pomoc mu již neprospěje. Zemřel. 

 

 

TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Zemřel? To jste včera skutečně  vínem nešetřil. Nedivím se, že nemůžete ani vstát 

z postele. Zemřel! 

(směje se) 

 

INT. POKOJ V TERENZU – DEN 

 

Jan Lucemburský sedí na židli. Za ním stojí Tomáš z Villeneuve a něco mu nakloněn říká. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Zemřel? 

(uchechtne se ) 
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TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Ano, milosti, přesně tak to pan Karel říkal. 

     

 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Pošli ho sem. 

 

Tomáš z Villeneuve odchází. Detail na Janovu mužnou ruku. Sledujeme jeho vystouplé žíly. 

Záběr na vstupujícího Karla. 

 

KAREL IV. 

 

Volal jste mě otče? 

(pokleká) 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Slyšel jsem od Tomáše, že jsi tvrdil, že viennský dauphin je mrtev. Prý jsi měl nějaké vidění. 

 

KAREL IV. 

 

Ano, otče to je pravda. Tvrdil jsem to. 
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JAN LUCEMBURSKÝ 

 

A tvrdíš to i teď? 

 

Shlíží na Karla s nedůvěrou a pobavením. 

 

KAREL IV. 

 

Ano. Jsem si jistý, že je mrtev. 

 

      

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

A jak si k takové jistotě dospěl? 

Sestoupil k tobě duch svatý? 

(směje se) 

 

Karel mlčí a nedívá se na otce. 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

No dobrá. Není čas k otálení. Běž se připravit. A nevěř snům. 

 

Královským gestem Karla propouští. Karel se ukloní a beze slova odchází. 
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INT. VOJENSKÝ STAN  JANA LUCEMBURSKÉHO – DEN 

 

Stan je naplněn věrnými druhy krále Jana. Ten netrpělivě pochoduje po stanu. Do stanu 

vchází uspěchaný rytíř Tomáš z Villeneuve. 

 

TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Přišel posel od hraběte viennského, pane. Mám ho k vám poslat? 

 

 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Ať přijde. 

 

Do stanu vstupuje VIENNSKÝ POSEL. 

 

VIENNSKÝ POSEL 

 

Buď pozdraven, český králi. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Co nám přinášíš za zprávy? 
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VIENNSKÝ POSEL 

 

Doufám, že mi prominete, že nejsou moc dobré. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Ven s tím. 

 

VIENNSKÝ POSEL 

 

Dauphine z Vienne byl zasažen šípem před hradem hraběte savojského. Padl uprostřed svých 

věrných rytířů. Ještě se stihl vyzpovídat a pak… 

 

Záběr na Karla IV. stojícího za židlí otce Jana Lucemburského. V rukou svírá růženec. Jeho oči 

se střetnou s očima Jana Lucemburského. 

     

 

    

INT. LOŽNICE BLANKY V LUCEMBURSKU (NEBO TREVÍRU)- DEN 

 

Bohatě zařízený interiér místnosti. Z otevřeného okna pronikají dovnitř sluneční paprsky. 

Pohrávají si na světlých vlasech BLANKY Z VALOIS. Má světlemodré šaty a vyšívá sedíc na 

židli. Venku ZPÍVAJÍ ptáci. Dveře se prudce otevírají. Dovnitř vbíhá VIOLA. 

 

VIOLA 

 

Blanko, Blanko! Přišel dopis od pana Karla! 
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Viola se tváří nadšeně. Má tmavě hnědé rozpuštěné vlasy až na záda a fialové oči. V rukou 

drží zapečetěný pergamen. Blanka zvedá oči od vyšívání, rychle jej pokládá na stolek 

a vstává. 

 

BLANKA 

 

Opravdu? 

 

S úsměvem se vrhá k Viole a bere jí z rukou pergamen, který jí Viola podává. Podívá se na 

pečeť. Krátký detail.  Poté ji spěšně strhává s očekáváním v očích. Rozbaluje pergamen 

a rychle jej pročítá. Oči se jí rychle míhají zleva doprava. Nadšeně se podívá na Violu. 

 

 

BLANKA 

 

Violo! Karel se vrací! Mám za ním přijet do Prahy! 

 

VIOLA 

 

Ach paní! Konečně jsme se dočkaly! 

 

Blanka prudce objímá Violu. Chvíli ji drží a Viola ji pohladí po vlasech. Najednou ji Blanka 

pouští. 

 

BLANKA 

 

Ale… Co si počnu? Co když už Karla nezajímám? Tak dlouho jsme se s Karlem neviděli 

a poslední dobou mi psal tak zřídka… 
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Ve tváři se jí objevují pochyby. Viola bere Blančiny ruce do svých. Dívá se jí něžně do očí 

a říká. 

 

VIOLA 

 

Blanko, každý, kdo tě zná, tě musí mít rád. Není důvod, proč se trápit. 

 

BLANKA 

 

Nikdy jsem v Čechách nebyla. Karel mi vyprávěl o tom, co si pamatuje z raného dětství, že je 

to divoká země. Samé hvozdy, chlad ve stráních… 

 

Dívá se zasněně z okna. Poté se otočí na Violu. 

 

BLANKA (POKR.) 

 

Ale je to Karlův domov. 

 

 

EXT. PŘEDHRADÍ HRADU LOKET – DEN 

 

Hrad je obklíčen ze všech stran vojskem krále Jana Lucemburského. Všude leží vysoký sníh. 

Pochmurně šedé nebe. Král sedí v čele vojska na statném hnědákovi. Rozčileně diskutuje 

s Tomášem z Villeneuve. Tváří se vztekle a popuzeně. 
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TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Královna Eliška odmítá spustit padací most, pane. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Tak ona odmítá? Že mě to překvapuje. Kdyby se mnou souhlasila, musel bych to pokládat za 

další Ježíšův zázrak. Řekni jí, že jí dávám poslední šanci a potom dávám povel svému oddílu 

k zahájení palby. 

 

 

TOMÁŠ Z VILLENEUVE 

 

Jak si přejete, pane. 

 

Tomáš z Villeneuve cvalem jede k bráně padacího mostu. Buší na dveře. Otevírá se malé 

okýnko, ve kterém se objevuje hlava nějakého vojáka. Něco si spolu říkají. Záběr na 

nervózního podrážděného Jana. Tomáš s vojákem dále diskutují. Okénko se zavírá. Záběr na 

otevírající se okno na hradě. 

 

 

INT. HRAD LOKET – DEN 

 

V místnosti stojí královna Eliška. Má zelené celkem obyčejné šaty a rozcuchané vlasy. Je 

vidět, že je ve vysokém stupni těhotenství. Na zemi si hrají tři malé děti. Asi dvouletý Karel 

IV. a jeho starší sestry, čtyřletá Markéta a tříletá Jitka-Guta Bona. U nich postává chůva 

Adléta. Je to mohutná čtyřicátnice s brunátným obličejem. Eliška chodí rozčileně po pokoji z 

rohu do rohu. Mračí se. Chvílemi se jí mihne na tváři výraz štvaného zvířete. Skrz okno se 

doléhá KŘIK krále Jana a HLUK vojska. Eliška s trhnutím přistupuje k oknu a pootevírá jej. 

Skulinou vidíme rozčileného Jana sedícího na koni. 
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JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Říkám ti to naposled, Eliško. Otevři! Sic bude Loket dobyt! 

 

Eliška zprudka otevře okno. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Nikdy! Nikdy ti Václava nevydám! Prudce okno zavírá a klesá na podlahu. Svírá pěsti a buší 

jimi do země. Po tvářích jí tečou slzy zlosti. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Nikdy, nikdy, nikdy!!! 

 

Záběr na děti a chůvu. Karel IV. se tváří vážně a dívá se na matku. 

 

 

EXT. PŘEDHRADÍ HRADU LOKET – DEN 

 

Rozzuřený král Jan dává povel k palbě. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Palte! 
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Nenávistně se dívá na hrad Loket. Pod vousy si něco říká. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Já jí ukáži, kdo je  tady král! 

 

Vojáci začínají nabíjet děla. Král Jan se dívá upřeně na okno, z něhož před chvílí křičela 

královna Eliška. Kolem něj pobíhají vojáci. Král Jan si kontroluje svůj opasek u meče. Vojáci 

mají nabitá všechna děla. Třesou se zimou. 

 

   

INT. HRAD LOKET 

 

Královna Eliška se zdvihá z podlahy. Rychle si otírá zarudlý obličej. Nasazuje svůj obvyklý 

sebejistý výraz. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Adléto! Okamžitě řekněte veliteli stráží, ať otevře bránu. Promluvím s králem Jenem. 

 

Mohutná starší žena se uklání a odchází. Eliška se nepřítomně dívá na své děti. Prudce začne 

kráčet zpět po pokoji. 
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INT. V HRADU VEČER / NOC 

 

V Lokti krále Jana Lucemburského. V kamnech hoří krb, stěny pokrývají tapiserie. Král Jan 

sedí na dřevěném trůnu, v pravé ruce drží číši s červeným vínem. Naproti němu stojí stejně 

rozzuřená Eliška. V rukou drží Karla IV. Opodál stojí chůva s dcerkami. Podél zdí stojí vojáci 

s kamenným výrazem. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Co sis myslela? Co? Že mě vyšachujete ze hry? Že si mě vezmeš jenom proto, aby sis tu v těch 

posranejch Čechách vládla sama? 

 

Gestikuluje tak, že víno vyšplíchne na zem. Eliška rozezleně křičí. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Jak to se mnou mluvíš? Co já jsem si myslela? To chceš skutečně vědět?! Tak prosím! Myslela 

jsem si, že když si tě vezmu, tak najdu manžela, schopného postarat se o stát a o rodinu! A co 

děláš ty?! Peníze z královské pokladny mizí, v Čechách vůbec nejsi, přijedeš vždycky jenom 

proto, aby sis je vzal a udělal mi dítě a pak frnk!Zpátky do Itálie! Do Lucemburska! Do 

Francie! Proč si myslíš, že ti říkají král cizinec? To tě nenapadlo? Že si česká šlechta vyskakuje 

ještě víc než po smrti  mého otce, tak to jsem skutečně netušila a potom všem, jak se ke mně 

chováš, mě obviníš? Je mi z tebe na nic! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Tak takhle se mnou mluvit nebudeš, ty děvko! 

 

Král Jan vstává z trůnu a zahazuje pohár. 
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JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Jsi tak hrdá na tu svou prohnilou přemyslovskou krev! Myslíš si o svém otci, že byl nejlepší na 

světě a já mu nesahám ani po pás, co? A že bude lepší, když na trůn nastoupí tvůj synáček, 

který dostane tradicím rodu a všechno bude takové, jaké by sis přála? Teď přece může 

vládnout místo otce syn? Proč ne!? 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Ty ses úplně zbláznil! Václav je malé dítě a ty mě obviňuješ z piklí proti tobě! Sotva se naučil 

chodit a kojným ještě saje z prsů! Probuď se Jene! 

 

Eliška k sobě tiskne Karla IV. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Netvař se jako nevinná panenka  Maria. Jediné co tě zajímá je stále soupeřit s tou Eliškou 

Rejčkou a Jindřichem z Lipé. Myslíš si, že je s Tomášem z Valdeku převálcujete a místo mě tu 

nakonec budeš vládnout ty jménem Václava?! 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Moc dobře víš, jak ji nesnáším, tu poběhlici, co předpokládá, že dosedne jako vdova po mém 

otci na trůn! Je dvakrát vdova po českém králi, tak si myslí, že si může s Jindřichem nárokovat 

bůhví co! Ale dokud já budu živa, nic takového nedopustím! Nikdy! Já! Já jsem Přemyslovna a 

já mám právo na trůn! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 
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Nejsi nic jiného než ctižádostivá hysterka. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Cože? Co si to dovoluješ? Mně koluje v žilách přemyslovská krev! Rozumíš? Přemyslovci 

vládnou v Čechách od dob kněžny Libuše a Přemysla! Nikdo jiný nemá právo na trůn! A já se 

postarám o to, aby se naplnil jejich odkaz. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Pch! Vyhovím ti, když si přeješ, abych se staral o české království a nenechal se připravit 

o korunu. Budiž. 

 

Eliščin překvapený trochu nevěřícný výraz. 

 

JAN LUCEMBURSKÝ (POKR.) 

 

A proto se hezky přesídlíš do Mělníka a Václava si nechám tady. 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Nikdy! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Skutečně? A jak mi v tom hodláš zabránit, co? Já si nenechám poroučet od své ženy, která se 

málem zalkne ctižádostí! Já jsem král! Když nevíš, co je pro tebe dobré, tak já tě to naučím. 

A nemysli si, že Václava ještě někdy uvidíš! 
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ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

To neuděláš! Neopovážíš se. Já jsem Přemyslovna! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Přemyslovna. To slyším poprvé! 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Nenávidím tě! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Zavřete Václava do kobky! 

(Zakřičí na nejbližší vojáky) 

 

A královnu odveďte a sbalte jí věci. Odjíždí do Mělníka. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Ne! Nemůžeš ho dát do kobky! Je to ještě malé dítě! 

 

Rychle se blíží k Elišce vojáci. Začínají jí brát Karla IV. z rukou. Eliška se brání. 
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JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Ale můžu! A zůstane tam tak dlouho, dokud si nebudu absolutně jistý, že neusiluješ o můj 

trůn. Odveďte ji! 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Jene! To nemůžeš! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

Ticho! 

 

Vojáci jí vyrvou Karla IV. z rukou. 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 

 

Ne! Nechte mi Václava! 

 

JAN LUCEMBURSKÝ 

 

TICHO!!! 

 

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 
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Václave! 

 

Elišce se zlomí hlas. Stráže ji uchopují z obou stran. Eliška se divoce vzpouzí. Jan Lucemburský 

stojí nezúčastněně uprostřed sálu. 

 

 

INT. KOBKA – DEN 

 

V kobce je všude tma. Malým zamřížovaným oknem padá paprsek šedého světla na spícího 

Karla IV. Leží na rozbitém slamníku. Nic jiného v místnosti není. 

    

 

EXT.  ZASNĚŽENÁ CESTA  - NOC 

 

Karel IV. a BUŠEK ST. Z VELHARTIC jedou klusem zasněženým křivoklátským údolím. 

 

BUŠEK ST. Z VELHARTIC 

 

Doufám, že už nás brzy přivítají věže Prahy. 

 

KAREL IV. 

 

Vítaly by, kdyby mohly. Celá Praha strádá a Pražský hrad se drolí jako starý pergamen. 

 

BUŠEK ST. Z VELHARTIC 

 

Máte pravdu, pane markrabě. 
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KAREL IV. 

 

Jaký já jsem markrabě, Bušku? Co mi zbylo krom zcela holého titulu beze vší podstaty? Můj 

otec raději naslouchá nepřátelům než vlastnímu synovi. Nechci na něj žehrat. Je to můj otec. 

Ale podezřívá mě a podezříval mou matku… 

 

BUŠEK ST. Z VELHARTIC 

 

No, to je prostě on. Takhle ho  znám odjakživa. Váš čas přijde, milosti. A teď si raději 

pospěšme. 

 

           

 

INT. PURKRABSKÝ PALÁC V PRAZE – NOC 

 

Velká místnost s krbem, oheň PRASKÁ. Okna i dveře jsou zavřené. Podél stěn stojí lavice a na 

nich džbán se dvěma číšemi vína. V čele místnosti stojí dvě postele. Zlověstné TICHO. Všude 

svítí mnoho svic. Postupně za sebou v řadě zhasínají, jako by je někdo úmyslně zhasínal. 

Karel i Bušek st. z Velhartic spí. Slyšíme, jak SKŘÍPE podlaha. Slyšíme KROKY. Karel i Bušek st. 

z Velhartic se vzbudí. 

 

BUŠEK ST. Z VELHARTIC 

 

Slyšíte to také, pane? Co to může být? 

 

KAREL IV. 
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Nemám tušení, Bušku. Mohl byste se podívat, zda nás nepřišel navštívit nějaký nezvaný 

host? 

 

Bušek st. Z Velhartic vstává. Bere do rukou hořící svíci a zapaluje další. Prohledává místnost. 

Přikládá dřevo do ohně. 

 

BUŠEK ST. Z VELHARTIC 

 

Nic, pane Karle. 

 

Nalévá si vína, pije. Otírá si hřbetem ruky vousy. Poté jde znovu na lůžko. Karel sedí oblečen 

ve svém plášti. Upřeně hledí do světla svíčky.  Opět slyšíme KROKY. Oba se společně tiše 

dívají na svíce a číše. Jedna číše se skácí. Víno teče na podlahu. Pomalu KAPE červeň na zem. 

Stejná číše letí přes Buškovo lůžko až do druhého rohu místnosti. Odráží se a padá do středu 

pokoje. Oba na sebe vyděšeně pohlédnou. 

Subjektivní pohled Karla IV. Na poslední čtyři hořící svíce. Po delší době zhasíná první, rychle 

po ní druhá a třetí a nakonec zůstává svítit jen čtvrtá svíce. 

Protipohled na Karla IV. V očích se mu odráží plamen svíce.    

 

     

EXT. DEN (ŠERO, PŘED ZÁPADEM SLUNCE, CESTA VE SMÍŠENÉM LESE) 

 

KAMERA zezadu snímá jezdce na koni. Jede velmi rychle. Přibližuje se k velkému průvodu. 

Pravděpodobně se jedná o královu družinu. Něco volá na nejbližšího jezdce, ten zastavuje 

a něco si tiše a spěšně říkají. Vážné pohledy, smutné oči. Pomalu se šíří zpráva průvodem dál. 

            

        

EXT. DEN (SLUNCE ZAPADÁ, SVÍTÍ JEZDCI VPŘEDU DO TVÁŘE, CESTA VE SMÍŠENÉM LESE) 
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Jezdec sedí zpříma. Je to KAREL IV. Pomalu se kamera přibližuje na detail Karlovy tváře. Má 

zavřené oči, jemně se usmívá. Jede asi pět metrů vzdálen od průvodu. 

Dojíždí jej další jezdec, ne tak honosně oblečen jako Karel IV. Vidíme jej rozmazaně zdálky, 

postupně se přibližuje, zesiluje DUSOT KOPYT. 

 

NĚKDO 

 

Milosti? 

 

Karel se vytrhne z přemýšlení.  

 

KAREL IV. 

   

Prosím? 

NĚKDO 

 

Omlouvám se, že ruším vaši milost v rozjímání, ale přišly nové zprávy.(Polkne) Domníval jsem 

se, že by vaše milost chtěla být informována. 

 

Vyčkává s očekáváním na odpověď. Je nervózní. Stále jedou oba na koni, ale pomaleji. 

 

KAREL IV. 

 

Jistě. Nové zprávy jsou důležité stejně jako nový den. Co se stalo? 

 

Ne nevlídně, ale nepokojně hledí na Někoho. Někdo klopí hlavu a boří oči do země. Je mírně 

nervózní. Nechce být poslem špatných zpráv. Karel okamžitě něco tuší. Jeho nepokoj vystřídá 

laskavost. 
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KAREL IV. (POKR.) 

 

Stalo -li se něco zlého, mé uši jsou připraveny slyšet pravdu. Odhoď bázeň, Někdo, a mluv! 

 

NĚKDO 

 

Zhluboka se nadechne, chce začít mluvit, ale při pohledu do Karlovy tváře to nedokáže. 

 

Vidíme jen zachmuřenou tvář Karla IV., oči se mu lesknou. Kamera se postupně vzdaluje. 

Z kapsy vytahuje kapesník. Rozmazaně na něm vidíme iniciálu B. 

 

 

 

INT. LOŽNICE – NOC 

 

Karel IV. a Anna S. leží vedle sebe v posteli s modrými těžkými nebesy. Anna S. spí. Karel se 

trochu neklidně převaluje. Vedle postele dohořívá svíčka. Karel otevírá oči. Slyší HLUK. 

 

KAREL IV. 

 

Anno? 

 

Chvíli se rozhlíží po pokoji a nic neříká. Slyší jen, jak Anna S. oddechuje. 
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KAREL IV. (POKR.) 

 

Anno? 

(sklání se nad její tváří) 

 

ANNA S. 

 

Ach! 

(Anna S. otevírá oči) 

Co to děláš, Karle? 

 

KAREL IV. 

 

Promiň, krásná císařovno. Nerad jsem tě vytrhl ze spánku. Neklid mi svírá duši. Zdálo se mi… 

 

Opět se neklidně rozhlédne. 

 

ANNA S. 

 

Co se děje? Noční můra ruší tvůj spánek? 

 

KAREL IV. 

 

Noční můry ke mně nepřicházejí, když ležím po tvém boku. Jen pochybnosti. Nemám však 

přání, aby ses jimi trápila. 
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ANNA S. 

 

Bůh i tys mne vyvolil, abych sdílela tvůj osud, Karle. 

 

Jemně Karla IV. políbí a bere jeho ruku do svých. 

 

      

KAREL IV. 

 

Nepřestávám mu za to děkovat. 

 

Oba ulehají opět ke spánku.         
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8 Závěr 
V průběhu své práce jsem zjistila, že psaní filmového scénáře je hodně o něčem jiném, než 

jsem si představovala. Po nastudování všech dokumentů jsem si uvědomila, že dialogy, na 

jejichž psaní jsem se nejvíce těšila, nehrají takovou roli nebo největší roli, kterou jsem jim 

původně přikládala. 

Také jsem si uvědomila, že stejné je to se scénáristy. Stejně jako dialogy ve scénáři, nehraje 

tu hlavní roli ve tvorbě filmu scénárista. Samozřejmě je jeho podstatnou částí, avšak film je 

médium, na jehož tvorbě se podílí obrovské množství lidí. Markéta Dočekalová tvorbu filmu 

přirovnává mraveništi, kde se v průběhu procesu vystřídá velké množství profesí, spousta 

lidí, kteří horečně pracují na jednom díle. Scénárista je jen člověk, který tvoří první návod pro 

film. Tvoření scénáře také není jen o tvůrčí kreativitě, ale především o kvalitně zvládnutém 

řemesle. 

Ačkoli jsem měla hlavní myšlenku, jak scénář stvořit, v průběhu procesu jsem neustále 

narážela na to, že perfektně ovládat scénáristické řemeslo není vůbec nic jednoduchého a že 

talent a chuť nestačí. Scénárista je málokdy spokojen s první verzí napsané scény a většinu 

času své práce tráví přepisováním a upravováním. 

Mrzí mě, že kvůli teoretické části jsem se nemohla tolik věnovat části prakticko – umělecké 

(tedy tvorbě vlastního scénáře), ale uvědomila jsem si, že pro psaní scénáře je potřeba velká 

spousta informací, času a vůle stále něco zkoušet dělat jinak a lépe. Psaní jednotlivých scén 

je nejkreativnější složkou celé scénáristovy práce a tato činnost mě bavila asi ze všeho 

nejvíce. 

Napsala jsem jednotlivé scény do svého scénáře a ne všechny na sebe plynule navazují. Můj 

nejprvotnější plán napsat za půl roku celý filmový scénář vzal za své již v době podání 

druhého konkrétnějšího návrhu ročníkové práce. Přesto jsem ráda, že jsem napsala alespoň 

to, co jsem napsala, a pevně věřím, že tento začátek scénáře nezůstane nevyužitě ležet 

v útrobách mé hlavy a počítače, ale zhmotní se do své finální podoby. 
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