
STRANA  17 TN - LISTOPAD 2015Rozhovor

P. Pražský: Produkční to nemá jednoduché
Prostor před bývalým lihova-

rem nad bazilikou sv. Proko-
pa v Třebíči se v pátek 4. září 
zalidnil historickými postavami. 
Právě v bazilice se natáčely zábě-
ry pro fi lm o Karlu IV. a fi lma-
ři potřebovali několik desítek 
komparzistů. Nejen o tomto 
natáčení jsme hovořili s produ-
centem Přemyslem Pražským. 

 Antonín Zvěřina

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči je 
častým objektem fi lmařů, pokud se 
jedná o historické fi lmy. Jak jste k ní 
přišli vy?

Výtvarníci, kteří se těmito projekty 
zabývají, mají vybudovanou databázi, 
která vznikla za roky natáčení fi lmů, 
televizních seriálů, prací pro zahranič-
ní produkce. Oni dají námět, v tomto 
případě pro období mládí Karla IV., 
nabídnou místo režisérovi, kamerama-
novi, samozřejmě několik typů, a oni si 
pak z toho vybírají. 

A to je všechno?
Když si třeba vyberou Třebíč, jedou 

se sem všichni podívat, celý štáb, aby 
zabezpečil okolí, vybere se komparz. 
Od chvíle první úvahy po vlastní natá-
čení uplynou tři, čtyři měsíce. 

Takže jste v Třebíči byli před čtyř-
mi měsíci?

Byli jsme tu dokonce už loni v listo-
padu. 

Nevadilo vám, že krajina v listopa-
du a v září vypadá poněkud jinak?

To nám nevadí, všechny záběry se 
natáčí uvnitř baziliky.

Vy jste v v Třebíči poprvé?
Ano, natáčím tady poprvé. 

Jak se vám bazilika sv. Prokopa 
líbí?

Je to úžasný prostor. Když tam člověk 
poprvé vstoupí, je to, jak to říct, tako-
vé mohutné. Jen bych chtěl doplnit, 
všechny tyto prostory má na starosti 
výtvarník, což je u nás znalec historic-
kých objektů. 

Museli jste vnitřní prostory bazili-
ky nějak upravovat?

Nejsem si úplně jistý, ale maximálně 
se něco zakryje, něco se doplní z hle-
diska drobných rekvizit. Stavebně by 
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to byl naprostý nesmysl. To bychom 
mohli vše postavit v ateliéru a všichni 
by poznali, že to není žádná historie. 

Můžete přiblížit, co vlastně má 
produkční všechno na starost?

Ta práce je náročná (smích). Musím 
všechno zabezpečit. Byl jsem u vývoje 
scénáře, pak se Česká televize projekt 
rozhodla realizovat jako televizní fi lm. 
Jako jeden z výkonných producentů 
musím zajistit smluvně herce, místa a 
zázemí, kde se bude natáčet, šití kos-
týmů, výrobu rekvizit, zajistit koně, 
výcvik herců, zajistit šermíře, kaska-
déry, nácvik scén. To všechno musím 
dát do nějakého rozpočtu, který pak 
musím samozřejmě dodržet. A musím 
konečný produkt dodat v termínu, aby 
se dodržel vysílací čas. U tohoto fi lmu 
je to květen příštího roku.

Takže máte předem stanovený roz-
počet a do toho se musíte vejít?

Jasně. Sám si ho spočítám a nechám 
ho schválit tím, kdo ho fi nancuje. 
V tomto případě Českou televizí. Pak 
ho musím dodržet. 

Podaří se to pokaždé?
Mně jo. Musím vše hlídat každý den.
 
Každý den jste na place?   
Ano. Musím například spočítat lidi, 

kteří jsou potřeba.

To znamená práce od rána do 
noci?

Tak to jen v kritických chvílích. Ráno 
vše zkouknu, zdali je všechno v pořád-
ku. Někdy je nepříjemné rozhodování, 
když se natáčení protahuje, zda praco-
vat či nepracovat déle. Je to o diploma-
cii a hledání řešení prospěšných pro 
všechny strany. 

Když se natáčí venku, jste závislí 
na počasí.

Jsou to nervy.   První fi lmovací den 
jsme točili na Berounsku, lilo jak z kon-
ve. Rytíři postávali, prachy tekly, tak 

jsme to museli v následujících třech 
dnech dohnat. Naštěstí se počasí oto-
čilo. Filmovací den je poměrně drahá 
záležitost.

Co herci, je náročné sladit jejich 
závazky ještě s natáčením?

Toto koordinuje moje kolegyně Mar-
kéta Hájková. Celou koncepci v této 
oblasti vymyslela zhruba loni v listopa-
du. Od té doby se to jenom dolaďuje. 

Je pro herce fi lmování atraktivní?
Určitě, vidí je třeba milion diváků. To 

v divadle pochopitelné možné není.  

Stává se vám, že herec natáčení 
odmítne?

I to se stane. Ale řeknou to včas, 
při prvních jednáních či při prvních 
zkouškách. Pro tento fi lm bylo patnáct 
dní zkoušek. Jak to komu s kým ve fi l-
mu sluší, taková typová práce, protože 
tento projekt je velice náročný. 

To znamená, že herec musí sedět 
pro dobu, ve které se natáčí, typově?

Projevem, mužností, hravostí. Samo-
zřejmě i tváří. 

Proč jste si nevybrali nějakého 
herce pocházejícího z Třebíče, když 
se tady natáčí?

Máte pravdu, nevybrali. Ale vybrali 
jsme komparz jenom z Třebíče. Tady 
je to jediné místo, kde máme místní 
účastníky. Jinak vozíme komparz z Pra-
hy. Je to taková určitá rarita. 

Jak se s komparzistama vlastně 
spolupracuje?

Není to pro ně lehké. Jednak scéna, 
kde účinkují, trvá jen chvilku. Musí 
v pět hodin vstát, strávit čas v maskér-
ně, nechat se nalíčit, obléct, pak čekat. 
Není to jednoduché.

Je těžší dělat produkci historické-
mu fi lmu než fi lmu ze současnosti?

Rozhodně. Když točíte fi lm ze sou-
časnosti, nemusíte herce téměř líčit. 
Tady trvá líčení Jana Lucemburské-
ho dvě a půl hodiny. To ukrajuje čas 
z toho vlastního natáčení. 

Takže závidět hercům zase není až 
tak na místě?

A to při tom líčení nesmí hnout 
brvou. Ale je to jako každá profese. 

Když chcete být ten nejlepší, tak to 
holt něco stojí. 

A je to i profese fyzicky namáhavá?
Herci se museli naučit jezdit na koni, 

museli se naučit zacházet se zbraní. 
Neříkám bojovat, ale dodržet pohy-
bovou kulturu. Na jaře se na to museli 
intenzivně připravovat. 

Bez kaskadérů se ale scény neobe-
jdou.

Máme k dispozici šermířský tým, 
který tyto věci obstarává.

Jak dlouho natáčení tohoto fi lmu 
bude trvat?

Jedná se o třicet fi lmovacích dní. 
Film bude trvat 90 minut.

Co se bude dít dál?
Střih, postsynchrony, ruchy, hudba, 

pak se to celé smíchá a dodělávají se 
trikové scény. 

To bude trvat jak dlouho?
Pět měsíců. 

Máte představu, zda se něco tako-
vého bude točit i v budoucnu?

Musí se zhodnotit úspěch a zájem. 
Historických témat je řada. Česká 
televize se tomu dřív tolik nevěnova-
la. Uvidíme, co bude dál. Jen chci říct, 
že pro Českou televizi pracuji externě 
a mám svoje projekty. Napřesrok bych 
chtěl točit pohádku Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký.

Přijedete třeba natáčet zase do 
Třebíče?

Třeba ano. Pro mě je to seznámení 
s touto tématikou. Před tím jsem tře-
ba pracoval na seriálu Zdivočelá země 
a pokračování Nemocnice na kraji 
města, které teď běží. Historická téma-
ta tohoto druhu jsem nedělal. Pro mě 
je to seznámení se současným stavem 
památek. 

Byl jste se někdy podívat v neda-
lekém pivovaru v Dalešicích, kde se 
natáčel fi lm Postřižiny?

Kdysi ano. Dnes je módní fi lmová 
turistika. A je to v pořádku. Ten fi lm 
byl bomba. Tehdy jsem pracoval na 
Barrandově a studoval všechny pod-
klady pro tento fi lm. Jak poskládali 
Dalešice, Počátky, bylo to poučné. 


