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Filmy se staly běžnou součástí našich životů, ovlivňují nás a jsou nám blízké. 
Zaměříme se tedy na to, jak z filmové tvorby vybírat pozitivní aspekty, které 
se posléze dají zpracovat výtvarně. 

Platforma filmového plakátu nabízí širokou škálu možností jak si vyzkou-
šet různé výtvarné techniky a uplatnit zároveň ty klasické i netradiční. Záleží 
na záměru každého tvůrce. Nejdůležitějším prvkem tohoto média je ale blíz-
kost, jakou k nám může promlouvat. Plakát si vybíráme podle toho, co nás 
zajímá, jak nám film připomene nebo na jaký nás zve a láká. Filmové plakáty 
také mohou zprostředkovat vhled do historie dějin umění a společenského 
uspořádání doby. Dobře se proto s tímto tématem pracuje interdisciplinár-
ně. Nabízí se např. propojení s historií Československa, můžeme hledat spo-
jitost s anglickým jazykem a anglickou/americkou filmovou tvorbou apod. 
Možnosti jsou nepřeberné, nutné je myslet kreativně a otevřeně.

Než začneme přetvářet toto médium, řekněme si něco o jeho historii  
a současnosti. Filmový plakát vznikl téměř současně se vznikem filmu.  
V minulosti byla jeho role mnohem důležitější než dnes. Sloužil k propagaci, 
která byla až do nového tisíciletí stavěná hlavně na jeho existenci. Plakát měl 
přitáhnout diváky do kina, byl tedy reklamním prostředkem. Cílem plakátu 
je divákovi co nejrychleji zprostředkovat podstatu díla a přilákat ho na daný 
film. Samozřejmě existují výjimky. Některé plakáty o ději filmu mnoho nevy-
povídají, záleží vždy na autorovi, jak plakát zpracuje. Porovnejme například 
dva plakáty ke stejnému filmu Psycho od Alfreda Hitchcocka. Hororový  
a děsivý příběh je každým autorem ztvárněn zcela jinak.
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Obr. 1. Plakát Zdeňka Zieglera vlevo (1970), vpravo americký plakát (1960).

Vlevo je plakát vytvořený Zdeňkem Zieglerem v roce 1970 pro česko-
slovenské publikum. Vpravo je plakát z roku 1960 určený pro americký 
trh. Zieglerův plakát lépe vystihuje děsivost příběhu, předjímá obsah filmu  
a schizofrenii hlavní postavy Normana Batese. Americký plakát pravděpo-
dobně záměrně působí standardně a o hororové lince příběhu vypovídá 
pouze prolomené písmo, které je přítomné na obou plakátech. 

Mluvíme-li o problematice plakátu, nelze nezmínit právě český filmový 
plakát. Nejčastěji se o něm mluví ve spojitosti s 60. a 70. léty. V této době 
československé plakáty dosahovaly nejvyšších uměleckých kvalit a byly oce-
ňovány i odborníky v zahraničí. Jedinou zemí, která v tomto mohla Če-
choslovákům konkurovat, bylo Polsko. Důvodů, proč byl filmový plakát na 
takové úrovni, je několik. Československou filmovou produkci dotoval stát, 
takže zde neexistoval komerční tlak na jeho tvůrce. Režim se navíc nesta-
ral o to, zda budou západní filmy v kinech navštěvované. Naopak filmy  
z východu (Ruska, Ukrajiny) navštěvované nebyly skoro vůbec, takže tlak na 
grafické zpracování plakátu byl minimální, což v zahraničí, kde si film musel 
sám na sebe vydělat, neexistovalo; filmové produkce nenechaly výtvarníky 
volně tvořit. To samozřejmě nešlo ani v socialistickém Československu, ale 
v uvolněnějších 60. letech, kterým se také říká zlatá léta československého 
filmového plakátu, došlo k obměně redaktorů v Ústřední půjčovně filmů, 
kteří začali nově zadávat práci progresivním výtvarníkům. Ve schvalovacích 
komisích se začaly prosazovat hlasy volající po modernější podobě plakátů. 
V této komisi zasedal mimo jiné i umělec Karel Vaca, tvůrce mnoha filmo-
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vých plakátů. Plakáty tak mohli začít tvořit i přední českoslovenští umělci 
jako např. Adolf  Born, Jiří Balcar, Milan Grygar, Jan Kubíček, Karel Teissig, 
Mirko Hanák a další. Pro plakáty vytvořené v 60. letech je charakteristická 
abstrakce, práce s grafickou zkratkou, kolážování, ikonografie, surrealismus 
a výrazná typografie (Měsíc, R., 2016). S obdobím normalizace se ale bo-
hužel situace vrátila zpět do zajetých kolejí a tvůrci filmových plakátů opět 
ztratili při své práci svobodu. Schvalovací komise Ministerstva kultury ČSR 
kontrolovala vše, co mířilo do distribuce. Přesto vzniklo i v 70. letech množ-
ství kvalitních plakátů. 

Úplnou svobodu tvůrci získali až s pádem komunistického režimu. Jenže 
otevřený trh s filmovou produkcí nastavil nová pravidla. Plakát začal sloužit 
hlavně jako reklama filmu, velké filmové distribuce přejímaly unifikované 
vzory ze zahraničí. Dnešní klasický plakát není uměleckým dílem, autoři je 
většinou musí vytvářet podle běžných vzorců, což dokumentují například 
plakáty k filmu Deadpool 2, Muži v naději, Skleněný pokoj nebo Hobit. Současné 
plakáty se vlastně dají, metaforicky řečeno, „uvařit“. Základní „surovinou“ 
jsou hlavní hrdinové filmu (krásné ženy obzvlášť), přidejte akční prvky jako 
je oheň, světelné efekty (odlesky, záře, nebo naopak temnota), název filmu 
(nejlépe zarovnat na střed) a je hotovo. Umělecká invence je mizivá. Podrob-
nější návod najdeme např. v časopise Typo (Blažek, 2006). Ovšem i v součas-
né době existují filmové produkce, které stojí o kvalitní zpracování plakátu. 
Tuto skutečnost dokumentuje např. produkce plakátů Aleše Najbrta pro 
film Ztraceni v Mnichově, Venkovský učitel a další.  

Obr. 2. Uniformní plakátová forma.
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Obr. 3. Umělecky a originálně řešené československé plakáty. Olga Poláčková-Vyleťalová, 
Bohumil Štěpán, Karel Vaca, Jiří Hilmar (popsáno z levého horního rohu).
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Využití ve výtvarné tvorbě

Před úplně prvním výtvarným úkolem s filmovým plakátem je vždy vhod-
né podat stručnou a krátkou přednášku o tom, jak filmový plakát vzniká,  
k čemu slouží, jaký byl jeho vývoj. Případně je možné se studentů zeptat, 
jaká je jejich zkušenost s plakátem a zda mají nějaký svůj oblíbený. Vždy je 
také vhodné ukázat některé konkrétní příklady kvalitního zpracování pla-
kátu. Při přetváření reálných plakátů můžeme použít různorodé prostředky  
a postupy.  Téměř v každém kině je nadbytek plakátů z filmů, které se už 
nehrají. Ty se dají skvěle využít při rozmanitých aktivitách, viz níže. 

Na co dnes půjdeme do kina? – výtvarné přetváření pla-
kátu

Vyřazené filmové plakáty, které jsme získali v kině, rozdáme buď do sku-
pin, nebo jednotlivcům. Každý se zamyslí nad plakátem, který vidí. Jaký má 
smysl? O jakém filmu referuje? Jaký film asi bude? Pokud někdo film viděl 
– odpovídá zpracování plakátu obsahu filmu?

Výtvarné zásahy do plakátu budou realizovány tak, že každý přetvoří pla-
kát podle názvu filmu, který vidí. Např. ukážeme si plakát k filmu Hoří, má 
panenko. Podle asociací, které obraz vyvolává, můžeme do plochy zasaho-
vat vybranými prostředky (nabídnout můžeme spreje, fixy, pastelky). Díla 
můžeme dokreslit podle toho, jaký obraz si pod slovy Hoří, má panenko 
představíme. Důležitou součástí tvorby je závěrečná interpretace a disku-
ze nad jednotlivými díly a zjišťování informací, jak který autor postupoval  
a proč vytvořil konkrétní obrazy.

Obr. 4. Vlevo je původní plakát k filmu Miloše Formana, který zpracoval v roce 1963 
Vladimír Bidlo, uprostřed je ukázka plakátu s „vybílenou“ plochou a vpravo finální 
překreslený plakát.
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Ten film si pojmenuj sám! – typografické vytváření názvů

Tento úkol je zaměřen na typografii plakátu. Dobré je, se před začátkem 
práce seznámit s typografií a ukázat inspirační přístupy, různé druhy písma 
apod. Vhodné je upozorňovat hlavně na kreativní řešení – např. písmo  
z netradičních materiálů (viz obr. 5), ručně vytvářené písmo apod. 
Každý autor či skupina dostane plakát, kde překryje název filmu 
(přemalováním, např. sprejem). Poté plakát předáme jinému autorovi či 
skupině. Název je neznámý, vidět je jen vizuální obsah. Skupina přemýšlí nad 
obrazem a vymýšlí vlastní název. Následuje typografické řešení, takže nejde 
pouze o to vymyslet název, ale jde také o originální typografické zpracování. 
Uplatněny mohou být různé výtvarné postupy – podle představ tvůrců. 
Důležitou součástí je i zde závěrečná diskuze nad jednotlivými názvy filmu 
a zjišťování, jak výsledné názvy filmů vznikaly. Můžeme vymýšlet i autorský 
plakát k filmu, který jsme sledovali a zaujal nás. Opět budeme preferovat 
kreativní řešení.

  
Obr. 5. Typografické ukázky originální abecedy.

Obr. 6. Ukázka plakátu s „vybíleným“ názvem, příklad přepsaného názvu plakátu, druhý 
příklad přepsaného názvu plakátu (popsáno zleva).
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Plakátové herecké etudy – pantomima s filmovým plaká-
tem  

Plakát nás může inspirovat i k pantomimě. Rozdělíme se do skupin od dvou 
do tří členů. Jedna skupina dostane vždy jeden filmový plakát tak, aby ho 
ostatní neviděli (skupina může odejít za dveře a domluvit se, jak tento plakát 
pantomimicky vyjádří před ostatními). Po vyhrazeném časovém limitu (nut-
né dopředu promyslet) předstoupí před ostatní. Ti na projektoru uvidí např. 
čtyři různé plakáty, z nichž jeden bude právě ten, který bude předveden 
skupinkou „herců“. Plakáty mohou být také vytištěné a vystavené tak, aby 
byly pro všechny viditelné. Ostatní budou hádat, který plakát pantomima 
představuje.

Obr. 7. Ukázky plakátů vhodných k pantomimě.
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Rozpohybovat plakát – propojení plakátu a animace

Filmový plakát nás může inspirovat k vytvoření vlastní animace.  Vytváření 
animací bývá časově náročnější a je potřeba mít aspoň nějaké předchozí 
zkušenosti nebo si principy její tvorby prostudovat například na internetu. 
Po vymyšlení tématu a děje animace si nakreslíme tzv. storyboard, který 
stručně ukáže, o čem animace bude. Poté stačí rozstříhat plakát dle potřeby, 
rozpohybovat rozstříhané části a nafotit je na mobilní telefon nebo 
fotoaparát. Pro začátečníky je nejlepší použít mobilní aplikaci na tvorbu 
animací (Stop Motion Studio apod.). Pak stačí jen pohybovat částmi, které 
se mají hýbat, a fotit. Příklad: Chceme rozpohybovat skákající balónek. 
Balónek vystřihneme z plakátu, dáme ho na pozadí, na kterém se bude celá 
animace odehrávat. Dáme balónek do výchozí pozice, vyfotíme. Přesuneme 
ho o kousíček dál a zase vyfotíme. Takto postupujeme dál a dál. Čím víc 
snímků uděláme, tím realističtější pohyb bude. 24 snímků za sekundu je 
frekvence, při které lidské oko vidí spojitý obraz, tak to funguje u filmu. 
Pohyb při animaci ale lze vnímat již při šesti snímcích za sekundu. Pomocí 
mobilních aplikací, kterých existuje celá řada, lze fotografie automaticky 
propojit a rozpohybovat.

       
       
 
Obr. 8. Velmi jednoduchá a schematická ukázka způsobu rozpohybování obrazu, kdy se 

motýl dostává z prostoru před ženou do její hlavy (Zdroj: autorka).
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Vyskočit z obrazu (filmový plakát v prostoru) – inspirace 
Karlem Malichem

Nejdříve si stáhneme filmový plakát ke svému oblíbenému filmu. Každý může 
okomentovat, proč je tento film jeho oblíbený, zda obsah a forma plakátu 
filmu odpovídá, jaké má kvality či negativa apod. Poté každý dostane za 
úkol svůj filmový plakát prostorově zpracovat. Může jít o vyjádření určitého 
motivu z filmu nebo o transkripci plošného vyjádření do prostorového.  
K tvorbě můžeme využít různé materiály (dráty, staré noviny, časopisy, nůžky, 
lepidlo, lepicí pásky, špejle, dřívka, fixy, pastelky…). Zajímavé možnosti 
nabízí např. právě tvorba s drátem; může se jednat o liniové plošné nebo 
prostorové vyjádření. Zde je nutné zmínit objekty Karla Malicha, který  
s médiem drátu často pracoval. Objekty je možné nafotit a obraz dotvořit 
do formy originálního plakátu k oblíbenému filmu. Dotvoření může být  
i digitální, kdy by bylo možné název filmu typograficky upravit přímo ve 
fotce v některém z placených (Photoshop, Zoner…) nebo volně stažitelných 
grafických editorů (Gimp apod.).

Obr. 9. Ukázka plošného liniovitého vyjádření Davida Oliveiry pomocí drátu.

Obr. 10. Prostorová práce Karla Malicha s drátem.
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Hledání pokladů aneb dobrodružná dekoláž

Umělecká tvorba může být pestrá. Nemusí být nutně vytvořeno něco no-
vého, abychom získali výtvarný produkt. Často se stává, že zajímavá díla 
vznikají sama od sebe, náhodou. Jen je třeba se dobře dívat a taková díla ob-
jevit. Proto někdy stačí být citlivým a vnímavým ke svému prostředí a okolí. 
Umělecká díla se dají hledat v krajině i veřejném prostoru tak, jako někteří 
objevují dávno ztracené poklady. Pak můžeme najít ve veřejném prostoru 
dekoláže, což je strhávaná koláž, která se dá vytvořit záměrně, nebo ji lze 
vidět vzniklou samovolně, např. na plakátovacích plochách. Stačí jen chodit 
po městě, objevovat a fotit dekoláže vzniklé vrstvením a strháváním filmo-
vých plakátů na výlepových plochách. Možná jich najdete několik, možná 
jednu. Vždy se jedná se o velmi dobrodružné hledání. V současné době je 
ovšem trochu problém nalézt plochy pouze s filmovými plakáty. Ty už se 
povětšinou uzavírají mezi stěny kina. Nicméně je to pořád na některých mís-
tech možné. Alternativně můžeme zkoumat všechny plochy, kde se objevují 
vrstvy tištěných médií. Dekoláž si můžeme i sami vytvořit protrháváním 
listů časopisů, vrstev několika plakátů. Místo filmového plakátu mohou po-
sloužit plakáty hudební či jiné esteticky zajímavé grafické tiskoviny. 

Jako profíci (digitální zpracování plakátu)

Úkolem je vytvořit vlastní plakát k určitému filmu (který jste viděli doma, 
ve škole, nebo jinde, důležité promyslet dopředu). Nutné je předem ukázat, 
jak se filmový plakát může tvořit. Také je nutné zjistit, jaké dovednosti s gra-
fickými programy tvůrci plakátů mají. Aktivita vhodná spíše pro zkušenější 
studenty. 
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Závěr

Tvůrčí práce s filmovým plakátem nabízí mnoho možností. Můžeme je pro-
měňovat klasickými technikami kresby a malby, až po digitální zpracování, 
prostorové, či typografické vyjádření. Záleží na záměrech každého tvůrce. 
Nejdůležitějším prvkem tohoto média je ale blízkost, jakou k nám může 
promlouvat. Vybíráme si je podle toho, co nás zajímá, jaký film nám připo-
míná nebo na jaký nás zve a láká. Filmové plakáty také mohou zprostřed-
kovat vhled do historie dějin umění a společenského uspořádání doby, ze 
které konkrétní příklady pocházejí. Dobře se proto s tímto tématem pracuje 
interdisciplinárně. Nabízí se např. propojení s historií Československa, mů-
žeme hledat spojitost s anglickým jazykem a anglickou/americkou filmovou 
tvorbou apod. Možnosti jsou nepřeberné, nutné je myslet kreativně, otevře-
ně a s individuálním přístupem.

Obr. 11. Ve výtvarné tvorbě je lepší se kýčovitým motivům vyvarovat.
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