
Celovečerní animovaný film
Dramatické cesty sourozenců Kyony a jejího bratra Adriela,  

kteří utíkají před pronásledováním z blíže neidentifikované východoevropské země.

 LE FIGARO ...Mimořádný animovaný film, který trpělivě čekal na svůj čas, aby odhalil svou  krásu.
LE MONDE ...Vidíme tu klenot v oblasti animace, jehož příběh zahrnuje jak osobní příběh, tak příběh migrantů 20. století.

Florence Miailhe



Příběh o naší věčné snaze, s níž jsme s to riskovat 
vlastní život, a přitom hledat nový domov, v němž 
bychom mohli lépe žít.

Na této cestě za nadějí lidé překonávají nejrůznější  
nebezpečí a nejnemožnější situace. Pohání je  
vědomí, kým ve skutečnosti jsou, před čím utíkají, 
v co doufají.

Nakonec se z takové zkušenosti stává příběh, který  
stojí za to znovu a znovu vyprávět.



https://www.youtube.com/watch?v=cl1MzY-VLU4

https://www.youtube.com/watch?v=cl1MzY-VLU4
https://www.youtube.com/watch?v=cl1MzY-VLU4


Film byl podpořen kinematografickými fondy ve třech zemích včetně Státního fondu 
kinematografie, panevropským fondem Eurimages a Creative Europe MEDIA.

Režie      Florence Miailhe
Scénář      Marie Desplechin, Florence Miailhe
Producenti     Les Films de l´Arlequin (FR), Balance Film (DE), MAUR film (CZ),  
      XBO Films (FR), ARTE France Cinéma, MDR / ARTE Germany,  
      Česká televize  
Produkce ČR     Marcela Vrátilová
Umělecký  
režisér animace ČR      Youri Tcherenkov

Animátoři
   Česká Republika: Lucie Sunková, Polina Kazak, Eva Skurská, Anna Paděrová,  Zuzana Studená, Marta Szymanska 
   Francie: Valentine Delqueux, Marie Juin, David Martin, Aurore Peuffier, Anita Brüvere, Ewa Łuczkow, Paola de Sousa
   Německo:  Aline Helmcke, Urte Zintler, Ewa Łuczkow

Hudba      Philipp E. Kümpel

V českém znění    Stará Kyona – Táňa Medvecká, Kyona – Alžběta Volhejnová,  Adriel – Milda Frýdl  
     Matka – Zuzana Kainarová, Otec – Jakub Saic, Iskender – Převrátil 
     Jon – Richard Krajčo, Florabelle – Zuzana Stivínová, Maxime – Ota Jirák  
     Baba yaga – Zuzana Kronerová, Madame – Zlata Adamovská a další...

Distributoři     Indie Sales (FR) / Gebeka (FR) / Pilot Film (CZ) 

Partner filmu     UMTON



Originální název
Anglický název
Český název
Rok výroby
Země původu
Délka filmu
Jazyk
Animační technika
Promítací formát
Aspect ratio

La Traversée
The Crossing
Přes hranici 
2020 
Francie
80 minut
francouzský / německý / český
animace malby na sklo 
DCP
16:9

www.preshranici.cz

https://www.preshranici.cz


Florence Miailhe  *1956

Florence Miailhe patří ke klíčovým postavám dějin animovaného filmu, která snímky 
Hamman, Scheherezade či Le conte de quartier přispěla k rozvoji „expresivní“  
techniky animace na skle, ve které patří k vůbec nejdůležitějším osobnostem této 
techniky. Jde vůbec o první celovečerní film realizovaný touto technologií.

Francouzská malířka a režisérka animovaných filmů, která byla mnohokrát oceněna, 
mimo jiné v roce 2002 Césarem (francouzská obdoba americké filmové ceny Oscar)  
a v roce 2006 byla oceněna na festivalu v Cannes. 

EN
---

-> Hammam — finalista cen César a Cartoons d´Or (1991)

Schéhérazade — Golden Cartoon (1995)

Histoire d‘un prince devenu borgne et mendiant (1996)

Au premier dimanche d‘août — ocenění César (2000)

Les oiseaux blancs les oiseaux noirs (2002)

Conte de quartier — Special Mention Festival Cannes (2006)

Matières à rêver (2008)

Méandres (2013)



Marie Desplechin  *1959

Než se Marie Desplechin stala spisovatelkou, studovala literaturu  
a žurnalistiku. Její první román Sans Moi se setkal ve Francii  

s velkým úspěchem, kde se prodalo přes 120 000 výtisků. 

V roce 2005 získala cenu Prix Médicis za knihu La vie sauve.

Schéhérazade (1995)

Paralelní světy — r. Petr Václav (2001)

Cesta do Arménie — r. Robert Guédiguian (2006)

Conte de quartier (2006)

Beze mne — r. Olivier Panchot (2007)



Filmové vyprávění rozehrává vzpomínání dnes už staré paní Kyony na dalekou cestu, kterou 
museli v dětském věku podniknout s bratrem Adrielem. 

V šesti kapitolách oživuje příběh epizody jejich útěku z rodného města Novi Varna před razií 
vesnického pogromu, během něhož jsou zatčeni jejich rodiče. Kyoně vstupující do puberty 
a Adrielovi se podaří shodou okolností upláchnout a nastoupit na vlak do Stemetsvaru. Bez pro-
středků i bez opory se ocitají v prostředí dětí ulice a nejrůznějších zlodějů, které vede Iskander, 
než jsou umístěni do spartánské rodiny na nucenou převýchovu v Basse -Bathélie. 

Na popud rebelující Kyony, která se odmítá podřídit přísnému domácímu dozoru, znovu utíkají, 
tentokrát do hustého, temného lesa. Silná vánice načas rozdělí oba pronásledované sourozen-
ce, sestry se na zimu ujímá stará osamělá čarodějnice, která žije mezi vlky v lesní chalupě. Až na 
jaře se Kyona opět setkává s Adrielem v prostředí cirkusu, který pod velením Madame putuje 
pomalu k hranicím. Pod šapitó pořádajícím cirkusová představení se skrývají další běženci. Krás-
né tanečnice spí v noci s okolními vojáky, aby tak vykupovaly pro nesourodé a svobodomyslné 
společenství trochu bezpečí a nerušený postup ke svobodě. 

Dospívající Kyonu si zatím předchází lehkomyslný, ale i okouzlující mladík Erdewan. Oběma 
sourozencům jsou na stopě vojáci a zejména posluhovač režimu Jon Zuyld. Po dalším útěku jsou 
zadrženi a umístěni v horském táboře, kde se spolu znovu setkávají s Iskanderem. Ten se uchází 
stejně jako Erdewan o Kyonu i vychází najevo, že je nejen volavkou pracující pro Jona Zuylda. 
Zároveň se snaží všem pomoci dostat se na svobodu, která se nachází už na druhé stráni válkou 
a nenávistí zničené země. 

Kyona si uvědomuje, že na celé cestě putování za vytouženou svobodou musí platit velkou cenu 
– přichází postupně o své nejbližší, které má ráda…



K tomuto příběhu mě poutala touha vyprávět příběh mé vlastní rodiny, neboť moji prarodiče 
přišli se svými dětmi do Francie z Oděsy v raných dvacátých letech minulého století. Tato látka 
umožnila mně a mé scenáristce Marii Desplechinové vyjádřit téma imigrace, které se opět vrací 
do centra v pozornosti.

Naše paměť i samotné životy mají často svůj počátek v bolestných příbězích imigrantů, kteří 
kdysi přišli do naší země. Rády bychom je pojednaly v celovečerním animovaném filmu, který 
by expresivně vyjádřil podstatu takové zkušenost. Výsledná podoba příběhu by vycházela ne-
jenom ze starých vzpomínek našich předků, ale ze společné paměti, lidských snů, historických 
příběhů či dokonce starých legend.

Projekt Přes hranici vypráví o naší věčné snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní život a přitom 
hledat nový domov, v němž bychom mohli lépe žít. Na této cestě za nadějí lidé překonávají 
nejrůznější nebezpečí a nejnemožnější situace. Pohání je vědomí, kým ve skutečnosti jsou, před 
čím utíkají, v co doufají. Nakonec se z takové zkušenosti stává příběh, který stojí za to znovu 
a znovu vyprávět.

Společně s Marií jsme sebrali řadu imigračních příběhů, o nichž jsme slyšeli nebo četli. Vždy mě 
fascinovalo, jak snadno připomínají především legendy plné neuvěřitelných zápletek, ať už se 
udály ve starých dobách, anebo jsou relativně současné. Jejich epické cesty jsou plné nešťast-
ných i báječných náhod, nepravděpodobných setkání a neuvěřitelných postav ocitajících se ve 
vypjatých situacích. Všechno to stojí za pozornost, dává svůj smysl. Můžeme v nich vidět mo-
derní pohádky. Vezměte si dětství izraelského spisovatele Aharona Appelfelda, který na konci 
války přešel přes polovinu Evropy. 

Máte pocit, jako byste poslouchali pohádku o klukovi, o temném lese a Babě Jaze, která jej zve 
dovnitř své chatrče. Hlavní hrdinové filmu Adriel a Kyona opouštějí na začátku filmu vesnici, 
která evokuje Ukrajinu z doby rané industrializace. Na své cestě procházejí světem, v němž 

se současný městský život ukazuje v těch nejhorších podobách. Film se postupně vzdaluje 
skutečné historii ve prospěch fantazijního světa, který není nijak přesně geograficky, ani časově 
zasazen. V tom, co uvidíme na plátně, se mísí odkazy na nejrůznější krajiny i státy. Divák může 
nabývat dojmu putování kolem světa, které je zároveň cestou v čase. 

Film nás varuje před tím, že třebaže se organizace našich lidských společenství vyvíjí a zdokona-
lují, v lidech zůstává přese všechno něco primitivního. Naše úzkosti, strachy z odlišnosti mohou 
ve zvrácené podobě vyvolávat až antisemitské a xenofobní nálady. V neposlední řadě vyprá-
víme o zákonitostech lidského osudu, v němž oba dva protagonisté musejí dospět, zatímco 
ztrácejí svůj původní domov i rodinu.

Celý příběh Přes hranici je vyprávěn ve vzpomínání staré ženy, Kyona vypráví po letech, co se 
všechno stalo před dávnou dobou, když byla ještě dítětem. Technika komentáře voice -overu 
se zvlášť dobře hodí k animovanému filmu. Dodává příběhu jednolitost, plynulost, překlenuje 
vyprávěcí elipsy. Co více, zdůrazňuje magický a subjektivní ráz samotné malby, aniž bychom se 
přitom ztráceli v ději. Naopak komentář přesně definuje části příběhu tak trochu jako ve filmu 
Arthura Penna Little Big Man. Přestože děj je líčen lineárně, právě malba umožňuje zhmotnit 
skutečnou povahu našich různě propletených, citově podbarvených vzpomínek. Voice over 
dodává vyprávění silný emocionální rámec.

Podobně jako ve svých krátkých filmech jsem se rozhodla pro animaci malby na sklo pod kame-
rou. Pro potřeby celovečerního filmu jsme pracovali s desítkou trénovaných animátorů. Další 
se podíleli na vytváření layoutu či skládání vrstev obrazu v počítači atd.. Nakonec obrovskou 
roli bude hrát ve filmu hudba, která pomůže divákovi, aby snadněji vklouznul do světa Kyony 
a Adriela. S hudbou se budou filmu dostávat evokace historie a s ní spojených emocionálních 
fantazií a vzpomínek.

Florence Miailhe



La Traversée / Přes hranici je projekt celovečerního animovaného filmu, který vznikl ve třech 
zemích – Francie, Německu a České republice, s výraznou účastí českých animátorů vedených 
Lucií Sunkovou. 

Český štáb za 18 měsíců natáčení zrealizoval skoro 40 % všech animací ve filmu pomocí tech-
niky animace malby na skle, kterou proslavila sama režisérka připravovaného titulu a zároveň 
malířka Florence Miailhe a touto technikou se jedná o první film v celovečerní stopáži. Pro 
české animátorky (animační štáb byl genderově poněkud nevyvážený, k malbě na skle v České 
republice nepracuje jediný mužský animátor) šlo o mimořádnou zkušenost velkého a prestiž-
ního mezinárodního projektu. I producentská zkušenost ukazuje, kolik času příprava, zafinan-
cování a výroba celovečerního filmu obnáší. První scénáře vznikaly v roce 2009, MAUR film do 
projektu vstoupil v roce 2012…
 
Příběh je vzdáleně inspirovaný osudem autorčiny rodiny pocházející z oblasti židovských osad 
v někdejším Rusku. Sleduje peripetie dobrodružné i dramatické cesty dvou dětí Kyony a jejího 
bratra Adriela, kteří utíkají přes půl světa před nenávistí a pronásledováním represivního apará-
tu, představujícího prototyp totalitního režimu 20. století. Scénář líčící jejich heroické putování 
napsala přední francouzská scenáristka a literátka Marion Despleichanová. 

Podařilo se jí v něm stvořit na jedné straně citlivý i poutavý příběh o dospívání, který by přitom 
odrážel srozumitelnou formou osudy obětí lapených do osidel fašismu, holocaustu či komunis-
mu. Může vzdáleně připomínat Dickensenova Olivera Twista i velké romány literatury  
19. století. Celek tvoří zároveň silné podobenství o člověku usilujícím o svobodu a naději, který 
musí obstát v těžkých, až nemožných zkouškách strastiplné cesty, jež k ní nakonec vede.

Martin Vandas 
producent MAUR film



— Jaká byla vaše role v tvůrčím procesu konkrétně?
Na filmu Přes hranici jsem pracovala v pozici hlavní animátorky za českou stranu, vzhledem ke 
svým předchozím zkušenostem s animační technikou malby na skle. Byla jsem u projektu od 
jeho raných začátků, účastnila jsem se prvních testů a plánování koprodukce projektu už v roce 
2012.

— Můžete prozradit nějaké zajímavé momenty ze vzniku filmu?
Vtipné bylo rozličné pojetí jednotlivých pracovišť, kde na jednu stranu byly hromady upatlaných 
načatých barev, rozházených štětců a hory „uchošťour“ (animátorský novotvar pro vatové čistící 
tyčinky do uší… : D) a papírových utěrek, kterými se vytírají barvy na skle a na jiném pracovišti 
vzorně roztříděné, čisté tuby barev, úhledně srovnané štětce a uchošťoury v řadě, všechno 
téměř pedanticky čisté a srovnané.

Animátorky, které se věnují malbě na skle, jsou autorské osobnosti a každá má své vidění, cítění 
a expresi, zZároveň i Florence je vyhraněná autorská osobnost, která najednou musela práci 
delegovat na ostatní a to bylo rozhodně velmi obtížné. Ale ve výsledu spolupráce fungovala 
dobře a vytvořila se skvělá parta.

— Jak úzce jste spolupracovaly s režisérkou? Můžete popsat proces vzniku filmu?
Jak moc je náročná – na rozdíl od jiných technik – animace malbou na sklo?
Malba na sklo je technika skutečně obtížná, vzniká přímo ve studiu pod kamerou, nedá se v ní 
mnoho opravovat, vyžaduje naprosté soustředění, velkou představivost a výtvarnou zkušenost. 
To je náročné, i když člověk vytváří svůj autorský film (proto takových filmů nevzniká po světě 
mnoho), zde navíc bylo velmi náročné dodržet cizí výtvarný styl.

— Kolik let jste s filmem žily?
Jak už jsem dříve zmínila, byla jsem u úplných počátků projektu, který měl ale nakonec několi-

kaleté zpoždění. Začátek realizace se v Čechách rozběhl na podzim roku 2017, kdy se muselo na 
míru postavit studio s pěti pracovišti a zázemím pro produkci. Vybíraly se animátorky – koordi-
novala jsem jejich zkušební testy na základě francouzského zadání. Ke konci roku 2017 proběhl 
animační trénink za účasti Florence Miailhe a doladily se organizační a procesní záležitosti. 
Začátkem roku 2018 se začalo animovat.

Samozřejmě vzhledem k tomu, že se jednalo o první celovečerní film natáčený touto technikou, 
mnoho věcí bylo nutné upravovat a domýšlet za pochodu. Já jsem s natáčením skončila na jaře 
roku 2019, kdy jsem začala připravovat svůj autorský krátký film Zuza v zahradách na motivy 
stejnojmenné dětské knížky Jany Šrámkové.

— Proč by měli lidé přijít do kina na film Přes hranici?
Jedná se o unikátní film, vytvořený neobvyklou technikou, která má schopnost expresivně 
a emocionálně působit. Příběh je moc krásně napsaný a tematicky aktuální a nadčasový. Rozpo-
hybované, ručně malované obrazy – záběry – upoutají, fascinují a myslím, že se divák nebude 
ani minutu nudit a litovat.

| LUCIE SUNKOVÁ



— Můžete prozradit nějaké zajímavé momenty ze vzniku filmu?
Animace je pomalý a zdlouhavý proces. Zvenčí se může jevit jako dost nezajímavý, ale pro 
animátora je to velké dobrodružství, zároveň je to ale poměrně osamělá práce. Trávíte hodiny 
uzavření v temné místnosti, bez přístupu denního světla, zahloubaní do práce. Proto za jeden 
z nejlepších momentů ze vzniku filmu považuji skvělý tým, který se producentům Vandasovým 
podařilo dát dohromady a čas strávený s ním.

— Jak úzce jste spolupracovaly s režisérkou? Můžete popsat proces vzniku filmu?
Spolupráce s Florence probíhala velmi intenzivně. Pokud byla ve studiu v Praze, stála nám za 
zády a brala štětce z rukou, aby pár tahy a během pár minut vytvořila to, s čím jsme se trápily 
někdy i hodiny. Smály jsme se, že kdyby to bylo v lidských silách, tak by si celý film naanimovala 
sama. Jenže když si to spočítáte a Florence by pracovala cca o třetinu rychleji než my a nemuse-
la by řešit zadávání a vysvětlování záběrů, tak je to třeba 12 let dennodenní práce. 

Myslím, že se nikdy docela nesmířila s tím, že se obraz v její hlavě a její představy úplně nesho-
dují s výsledkem. Muselo to pro ni být hrozně těžké. Je to úžasné a obdivuhodné, že i přes to 
dokázala vést tři týmy animátorů na různých místech v Evropě a spojit jejich práci v dílo s jedi-
nečnou atmosférou. I takhle zpětně mi to připadá jako téměř nemožný úkol.

— Jak moc je náročná – na rozdíl od jiných technik – animace malbou na sklo?
Všechny techniky animace jsou náročné. Každá je náročná něčím jiným a všechny jsou rozhod-
ně náročné na čas. Animace malbou na sklo je specifická v tom, že kompletně celá vzniká pod 
kamerou. Abyste vytvořili nový snímek, ten předchozí musíte zničit. Někdy přemalujete jen část 
obrazu, ale většinou malujete vše znovu jen o kousek dál. A když uděláte chybu, tak se nemůže-
te vrátit a opravit jen jeden obrázek, musíte začít znovu celý záběr. 

Malba vzniká na několika sklech nad sebou, takže výsledný obraz vidíte pouze na monitoru 
před sebou. Je to trochu jako malovat přes odraz v zrcadle. Musíte se naučit dívat se před sebe 
a malovat úplně někde jinde, než kam se díváte.

— Kolik let jste s filmem žily?
Animací na filmu jsem žila 18 měsíců.

— Film Přes hranici zahrnuje několik aspektů nelegální migrace – obchod s lidmi, obchod 
s dětmi, nelegální migrace jako taková, útěk před válkou… Myslíte si, že tento film může 
vysvětlit problematiku migrace?
Ano, to by bylo krásné a moc bych si to přála, ale obávám se, že lidé s negativními názory na 
migranty se na film s touto tématikou záměrně dívat nebudou, ani kdyby ho dávali v prime time 
na komerční televizi.

— Proč by měli lidé přijít do kina na film Přes hranici?
Myslím, že by na film měli jít všichni, kteří touží po unikátním zážitku, všichni kteří chtějí vidět 
něco, co ještě nikdy neviděli. Všichni, co mají rádi barvy a expresionismus v malířství. Všichni 
nadšenci do animace. Všichni, kdo touží po magických příbězích, po neuvěřitelných a zároveň 
velmi skutečných příbězích, po příbězích ve kterých i přes všechno zlo světa zůstává i špetka 
naděje…

| EVA SKURSKÁ — ANIMÁTORKA



Na projektu Přes hranici jsem se podílela jako animátorka. Byla to moje první zkušenost na 
celovečerním filmu, takže jsem na začátku neměla moc jasnou představu, jak něco takového 
probíhá Vlastně jsem ani nedoufala, že se s režisérkou budeme osobně potkávat ve studiu. 
Vždyť to byla koprodukce s paralelní výrobou ve třech zemích.

Na začátku natáčení jsem si myslela, že budeme mít po ruce francouzskou asistentku, která se 
podle potřeby s režisérkou spojí, ale ukázalo se, že technologie je sama o sobě dost náročná, 
obzvlášť když na projektu pracuje více animátorů. Takže Florence přijížděla do studia v Praze 
téměř každý měsíc, stejně jako do studia v Německu a v Toulouse a k tomu ještě do Paříže. 
Vlastně celé natáčení musela obíhat trochu jako nějaké vesmírné těleso na orbitální dráze  
– Toulouse – Lipsko – Praha – Paříž.

Hlavní důvod byl v náročnosti dodržování jednotlivého výtvarného stylu animací. Dá se říct, 
že malba na sklo je spíše autorská technologie, je totiž velmi úzce spjata s výtvarným stylem. 
Animátor v jistém smyslu plní i roli výtvarníka a je docela složité zacvičit tolik více umělců/ani-
mátorů, aby malovali v jednotném stylu režisérky Florence Mialhe.

Florence musela ještě před začátkem natáčení pro nás připravit trénink a pak po celou dobu 
výroby něco neustále komentovala, opravovala, upřesňovala : D. Samozřejmě se občas někomu 
nějaký záběr se nedařil, což zpomalovalo výrobu a přinášelo nejednu těžkou chvilku. Ale jindy 
to zase bylo skvělé a vše se podařilo na první pokus a to bylo povzbudivé a radostné.

Když mi bylo 14 let, s obrovským zájmem jsem přečetla knížku Irwinga Stona o životě Michelan-
gela. Děj ve studiu mi občas připomínal ateliér Ghirlandaio, kde Michelangelo začínal svůj tvůrčí 
život - skupinová práce na jednom dílu, spousta žáků napodobující mistrovu techniku :-). Jenže 
tam se žáci učili celé roky! U nás to muselo proběhnout během pár měsíců a pak už dodržovat 
harmonogram, aby se pak stíhala celá naplánovaná výroba.

Když se dívám na záběry z filmu, skoro u všech poznám animátora. To samozřejmě platí jen pro 
moje české kolegyně. Když dva roky trávíte s kolegy v jednom ateliéru, díváte se jim neustále 
pod ruku. Většina záběrů se natáčela víc než jeden den, většinou i několik dní a všechny jsme 
věděly na čem která z nás zrovna pracuje.

Každý večer jsme Florence posílali tzv. „work in progress – tzv. WIP“ (aktuální rozdělanou práci), 
na kterou se mohli podívat všichni členové štábu. Ráno jsme zase dostávaly od Florence zpětné 
poznámky. Takže fakticky každý záběr a jeho vývoj jsme viděly všechny… viděly jsme, kdo jak 
maluje kterou postavu, kdo jak animuje… Takže dá se říct, že teď už hned „cítím“ třeba Lucii 
Sunkovou nebo Aničku Podskalskou a to nejen ve filmu Přes hranici, ale i v jejich nových vlast-
ních projektech.

Nemyslím si, že tahle „různorodost“ filmu nějak škodí, možná je to jen profesionální deformace 
a běžný divák tyto rozdíly vůbec nepozná. Malba na skle jako technologie není precizní… ani 
se v podstatě nesnaží tak tvářit. Pamatuji si, jak se některé z nás na začátku snažily zachovat 
každou linku, prokreslit každou fázi. Ale Florence to brala jako chybný přístup – malba na sklo 
není klasická kreslená animace. Samo médium olejových barev volá po určité volnosti. Není 
to žádná perokresba, kde je linie přesně definovaná. V malbě linie často není vůbec podstatná. 
Podstatná je hmota, barva… celek, ne detail. Prokreslit fáze precizně je časově náročné a v pod-
statě jde o hlavní specifiku technologie.

Stejně tak animace se nemusí snažit napodobovat realismus například hraného filmu. Myslím 
tím nejen specifiku vyprávění, ale i technické věci jako například framerate (množství obrázků/
okének za vteřinu). V Přes hranici jsme většinou malovali jen 8 obrázků místo tradičních (pro 
kreslenou animaci) 12. Je to méně plynulé na první pohled, ale na druhou stranu oko diváka je 
schopné se rychle přizpůsobit a je zaujaté v první řadě úžasným výtvarnem. A nám to nesmírně 
šetřilo čas. Předtím jsem byla zvyklá na klasických 12 obrázků a musela jsem se tedy naučit 
plánovat pohyb i v jiné frekvenci.

| POLA KAZAK — ANIMÁTORKA



Podle mého osobního názoru animaci škodí, když se snaží být moc krystalicky čistá, moc správ-
ná, moc vypočítaná, moc napodobující realitu… Když takovou vidím, tak se ptám, proč vlastně 
nevzali herce a nenatočili hraný film - vždyť je to časově méně náročná událost!

Přes hranici je pro mě především velký umělecký a výtvarný zážitek. Zároveň je to film se 
silným propracovaným příběhem. Skládám Florence poklonu za její odvahu prostřednictvím tak 
specifické technologie odvyprávět tento příběh se spoustou charismatických postav, s dialogy 
a v celovečerní stopáží… 

Byla opravdu první na světě, musela jít cestou hledání i kompromisů, ale myslím, že je to oprav-
du mimořádná a jedinečná zkušenost, jak pro ní, tak i pro nás všechny, ale určitě i i pro diváky, 
protože něco takového opravdu ještě nikdy neviděli.



— Jak jste se k animovanému celovečernímu filmu Přes hranici dostal?
Úplně na začátku přišel s ideou můj kamarád, tehdejší dramaturg Anifestu a filmový novinář 
Michal Procházka. Znal z francouzského prostředí producentku Doru Benousilio i krátké filmy 
režisérky Florence Miailhe, které všechny vznikaly technikou animace malby na skle, stejně jako 
krátké školní filmy naší Lucie Sunkové. Scénář mne v roce 2011 uhranul a myslím si, že za ty 
roky ani trochu nezestárnul, spíše naopak. Podařilo se nám přesvědčit Státní fond kinematogra-
fie a myslím, že silou a kvalitou scénáře i Českou televizi, abychom mohli do projektu naskočit, 
i když celkové financování se pak ještě pořádně zkomplikovalo… Odpadl belgický partner, velká 
mezinárodní televize (která se později vrátila), nakonec se povedlo najít partnery v německých 
Drážďanech i na jihu Francie v Toulouse… Roky hledání, technických testů, několik verzí anima-
tiku…trvalo to opravdu hodně let a musím říct, že si nesmírně vážím trpělivosti Fondu i České 
televize, kteří viděli naši snahu a úsilí film posouvat k realizaci a vydrželi do krásného konce.
 
— Co všechno zahrnovala vaše role koproducenta?
Na naší straně nakonec bylo najít tým schopných a ochotných animátorů, vytestovat je, připra-
vit speciální natáčecí stoly. Celé natáčení jsme navíc i s ohledem na objem animace realizovaný 
u nás rozjížděli, což bylo docela náročné – technicky, organizačně. Naše zkušenosti se pak 
hodily německému i francouzskému koproducentovi. Ve výsledku jsme zde naanimovali více 
než polovinu celého filmu, v 6 animátorkách to obnášelo 18 měsíců každodenního natáčení pod 
vedením zkušené vedoucí výroby Marcely Vrátilové, plus měsíce příprav s kameramanem Jaro-
slavem Fišerem a postprodukčním specialistou Bohdanem Buďárkem. Upravovalo se označová-
ní dat, aby byl v těch stovkách a tisících framů systém a přehled, bezpečné zálohování i posílání 
a třeba i schvalování na dálku, i když Florence byla v Praze po mnoho měsíců, ale zároveň 
musela pracovat s dalšími animátory ve Francii a Německu.
 
— Jakým způsobem vybíráte herce pro český dabing?
České znění pro nás bylo extrémně důležité. Náš film rozhodně není hollywoodský blockbus-

| MARTIN VANDAS — PRODUCENT ter, dobré herecké obsazení nám může pomoc o filmu komunikovat. A zároveň je česká verze 
opravdu povedená, některé hlasy nám záviděla i francouzská strana. Myslím, že náš dabing 
film posunul, ale hlavně díky němu věřím, že bude srozumitelný a divácky přívětivý i k českému 
mladšímu publiku…
 
— Film je animovaný unikátní technikou malby na sklo. Je to opravdu vůbec první celovečer-
ní film, který takto vznikl?
Opravdu existují jen krátké filmy, na takto složitou a pracnou záležitost si ještě nikdo na světě 
netroufl. Většinou jde o autorské filmy, kdy si autor může kontrolovat svůj výtvarný rukopis. 
A obecně si myslím, že animátorů znalých této techniky bude po celém světě docela málo. 
I když jak mám zprávy z Francie, vlivem filmu Přes hranici, který se v průběhu let prezentoval 
na řadě festivalů jako work in progress, přibývají. Koneckonců 3 z našich animátorek v mezičase 
natočily nebo natáčí své vlastní filmy touto technikou. 

Ať už mladičká Anička Podskalská (Paděrová), která kvůli Přes hranici přerušila i své studium 
a vrátila se na FAMU s filmem Rudé boty, který měl nedávno premiéru v Cannes, nebo Lucie 
Sunková, která právě dokončuje svůj krátký dětský film Zuza v zahradách a v neposlední řadě 
také Polina Kazak, která právě začala animovat svůj Plevel, jako součást pásma Čtyřhlas. Takže 
opravdu jiskra přeskočila…
 
Byli jste v úzkém kontaktu s režisérkou Florence Miailhe, víte, odkud se vzal námět na film?
Opravdu na začátku celého filmu byl skicák maminky Florence Miailhe, kresby z něj jsou oprav-
du ve filmu použity… A pro příběh samotný, babička Florence utíkala na začátku 20. století před 
pogromy z Oděsy. Takže i když se film odehrává v současnosti, řada motivů má své skutečné 
historické a autobiografické kořeny a vlastně by se dalo říct, že vypráví nadčasové příběhy.



— Řekl jste, že tým českých animátorek byl genderově nevyvážený – byly v něm jenom ani-
mátorky, žádný muž. Proč?
To byste se měla ptát spíš animátorek a animátorů : D Možná, že je malba na skle náročná na 
výtvarnou malířskou techniku. Navíc se v Čechách úplně samostatně neučí – přeci jen je to vel-
mi unikátní a specifická disciplína. MAUR film nakonec ale jeden animační stůl věnoval Katedře 
animace pražské FAMU, tak snad bude pro některé další studenty výzvou a příležitostí…
 
— Jde o velmi emotivní snímek, nebylo to naopak pro film lepší, že u jeho zrodu stály právě 
jenom samé ženy?
Je to svým způsobem opravdu ryze ženský film, citlivostí i stylem vyprávění – i když vyprá-
ví i o velmi drsných životních situacích. Je vyprávěn právě s velikým pochopením, tolerancí 
a láskou ke všem postavám, jejich slabostem, ale i touhám. Navíc právě malba na skle je velmi 
náročná na trpělivost, výtvarné cítění i práci se štětcem a barvou. Možná proto byl náš filmový 
štáb silně ženský, ač to vůbec nebyl plán ani hra na nějaké aktuální trendy.

— Jaká byla vaše role v tvůrčím procesu konkrétně?
Producent na začátku partnery přesvědčuje o smysluplnosti a kvalitě projektu, na základě na-
psaného textu slibuje „podívanou“. Kouzelník se slovy, kdy na základě opravdu jen prvních textů 
a pár obrázků hledáte obrovské částky. Pak má na starosti celou výrobu, aby se vše stíhalo, aby 
tvůrčí síly vydržely po celou dlouhou dobu natáčení, musíte komunikovat se všemi partnery 
o průběhu výroby a zároveň připravovat film pro diváky. Tady je to ještě těžší v tom, že o film 
se stará zahraniční sales agent, který primárně určuje distribuční i festivalovou strategii. Na 
druhou stranu si pro naši místní distribuci můžeme vyrobit vlastní plakát, trailer – to je alespoň 
dílčí prostor pro minoritní koproducenty, kteří znají svůj trh a diváky.

— Můžete prozradit nějaké zajímavé momenty ze vzniku filmu?
Producentsky se nám po 3 letech rozpadlo financování, přišli jsme o belgického partnera. Pak 
projekt zachránila německá koproducentka, dokonce přesvědčila o zapojení se do projektu 

i německé Arte a teprve pak se zapojilo i Arte francouzské. Zkoušeli jsme různá technologická 
řešení – dvojité snímky se svícením a bez kvůli obrazové postprodukci – slepá ulička…, různé 
typy skel pro stůl v různých zemích, komplikace se svícením pod stoly. Situaci, kdy skladatel 
přivezl svoje první drafty hudby do Prahy představit režisérce Florence, která tu právě su-
pervizovala animaci a ona celou tuto jeho koncepci zamítla… Florence hledala hlas pro hlavní 
vypravěčku, dlouho to vypadalo na Catherine Deneuve, nakonec se ale této role zhostila sama 
Florence. A když pak slyšela vypravěčku v českém znění v podání Táni Medvecké, upřímně nám 
ji záviděla – i když nerozumí česky, slyšela její herecký projev, dikci, city a opravdu byla nadšená.

Hledání a měsíční zkoušení českých animátorek, kdy pak společně s Florence hledaly a zkoušely 
a fixovaly výtvarnou stylizaci a rukopis, pak 18 měsíců natáčení, krev, pot a slzy doslova!!!, které 
nečekaně uteklo jako voda a dělali jsme dotočnou. Vánoční večírek s Florence v Praze s Marcelu 
Vrátilovou, která se o ni po celou dobu pobytu starala skoro „mateřsky“… Anebo moje nadšení, 
když přišel na dabing Richard Krajčo. Neuvěřitelně profesionální, připravený a skvělý, temný pro 
svoji postavu, až běhal mráz po zádech…

— Film je inspirován osudem režisérčiny maminky, která byla sama nucena emigrovat. Byl 
jste sám někdy postaven před tuto otázku?
Ano, někdy v 17- 18 letech, před Sametovou revolucí jsem opravdu vážně přemýšlel, jestli chci 
v takové zemi žít a jaké mám perspektivy. Naštěstí Několik vět čtených na chmelové brigádě, 
politické změny v Polsku, to vše byly signály, vedoucí k Listopadu, a možnosti změnit životní 
perspektivu. Na druhé straně i dnes jsou situace, kdy si říkám, jestli bych byl schopen všechno 
opustit a odcházet v případě ohrožení, změny nálad ve společnosti. A konečně moje nejstarší 
dcera už v 16 využila nabídku odejít studovat do zahraničí – jejími slovy „na rok, aby si zlepšila 
jazyk…“ – a je tam už 6 let a opravdu změnila domov. A její „přeshraniční“ perspektiva je i pro 
mne zajímavá a cenná.



— Přes hranici zahrnuje několik aspektů nelegální migrace – obchod s lidmi, obchod s dět-
mi, nelegální migrace jako taková, útěk před válkou… Myslíte si, že tento film může trochu 
vysvětlit problematiku migrace?
K filmu připravujeme edukativní listy pro školy a nemluvíme v nich jen o migraci. Ptáme se, co 
je to domov, co pro každého z nás znamená…co by se muselo stát, abychom se tohoto zřekli, 
abychom z jistoty odešli, abychom opouštěli (slovy Z. Svěráka : D) „staré a známé pro nové“. 
Jaká to musí být hrozba, strach, aby člověk s málem odcházel do neznáma. Myslím, že to náš 
film velmi dobře popisuje, mluví o odlišnostech i o tom, co má každý společné a spojující, pro 
všechny lidi bez rozdílu, ale zároveň nechceme naším filmem někoho mentorovat, povyšo-
vat se – vyprávíme jen příběh, který je ukotvený ve skutečnosti, který nás oslovil a dojal a ve 
kterém jsme se chtěli podělit o tyto pocity a city s diváky. A je to i příběh o magické cestě zvané 
dospívání…

— Proč by měli lidé přijít do kina na film Přes hranici?
Je to opravdu podívaná, film pro velké plátno, na který se můžete dívat s okouzlením i s radostí 
z krásy, umu animátorů a nejen jejich. Zároveň je to příběh, který vás chytne za srdce a bude 
nutit i přemýšlet…Myslím, že lidská potřeba silných příběhů je odvěká a ten zážitek v kině 
opravdu stojí za to.
 



| TÁŇA MEDVECKÁ — DABING

— Proč jste se rozhodla kývnout na nabídku dabingu filmu Přes hranici?
Za ta dlouhá léta, co dabuji, jsem dabovala velice málo animovaných filmů. Takže nejspíš ze 
zvědavosti.

— Hrál nějakou roli i fakt, že originál filmu je namluven francouzsky, a vám je francouzština 
blízká?
Jazyk originálu nebývá tím hlavním kritériem, podle kterého se rozhoduji, ale v záplavě anglic-
kých a amerických filmů je francouzština milým osvěžením a připomenutím dávných student-
ských let.

— Můžete prozradit, kolika dalšími jazyky ještě mluvíte?
Jsem schopná domluvit se i anglicky a rusky.

— Jak si vybíráte nabídky na dabing? Stačí vám základní informace nebo chcete film dopředu 
vidět?
Záleží na okolnostech, na časových možnostech, na obtížnosti úkolu. Pokud se jedná o náročný 
dabing, pak samozřejmě vítám, když mám dopředu text a můžu vidět i originální verzi.

— Jak probíhá příprava a pak samotný dabing?
Podívám se na film, obtížná místa si přehraju i několikrát. Když jsem začínala, technik zakládal 
jednotlivé smyčky, než tak učinil, stačili jsme s kolegy probrat, co kdo hraje, jaká je situace 
v divadle, kdo s kým chodí. Dneska přijdu, živého kolegu ve studiu nepotkám, smyčky naskakují 
závratným tempem jedna za druhou, často ani nemáte před sebou text, vytištěný ve scénáři, 
kam byste si eventuálně udělala poznámku, ale čtete ho z monitoru vedle plátna. Po třech hodi-
nách vám v hlavě hučí jako v úlu. Dabing se zrychlil. Ale to mluvím o dabingu obecně. Konkrét-
ně v případě filmu Přes hranici to byla klidná a soustředěná práce v malém studiu, ale hlavně ve 
společnosti lidí, kteří tím projektem doslova dýchali. A to je nakažlivé a zároveň zavazující.

— Film je inspirován osudem režisérčiny maminky, která byla sama nucena emigrovat. Byla 
jste sama někdy postavena před tuto otázku – uvažovala jste někdy o emigraci?
Emigrovat možná napadlo mé rodiče po srpnu 68. Úplně jasně si vybavuju, jak v pláči křičím 
a říkám: „Copak si myslíte, že bych mohla opustit Prahu? A Národní divadlo?“ To mi bylo 
patnáct a opravdu jsem nemohla tušit, že jednou v tom Národním budu hrát : D. V časech nor-
malizace jsem párkrát tuhle myšlenku vyslovila, ale můj manžel, který mě zná možná lépe, než 
znám já samu sebe, mě vždycky uzemnil slovy „A co bys tam dělala? Bez divadla by ses utrápi-
la.“ Že měl pravdu, jsem plně pochopila až o mnoho let později, když jsem si během návštěvy 
strýce v Austrálii uvědomila, jak moc mi tam chyběl nějaký hlubší kulturně historický kontext.

— Film Přes hranici zahrnuje několik aspektů nelegální migrace – obchod s lidmi, obchod 
s dětmi, nelegální migrace jako taková, útěk před válkou… Myslíte si, že tento film může 
vysvětlit problematiku migrace?
Myslím, že empatičtí lidé problém migrace chápou a v podstatě se trápí tím, jak tuhle bolavou 
a nevyhnutelnou situaci řešit. Ale obávám se, že těm s úzkým rozhledem a strachem v duši žád-
ný film nepomůže. Možná, že kdyby sami prožili něco podobného, nějakou vypjatou hraniční 
situaci, uvědomili by si, jak vítaná a životodárná může být pomoc lidí v okolí.

— Proč by měli lidé přijít do kina na film Přes hranici?
Jedná se o silné téma a jeho zpracování originálním, úžasným výtvarným způsobem. Jistě ne 
náhodou byl film oceněn na festivalu v Annency.



| RICHARD KRAJČO — DABING

— Proč jste se rozhodl kývnout na nabídku dabingu filmu Přes hranici?
Zaujalo mě téma, způsob zpracování „pohádky“ a jméno paní režisérky. A přiznám se, že jsem 
v tu dobu měl i čas a tak, když se spojilo tohle vše dohromady, jsem si řekl : byla by škoda se 
toho nezúčastnit.

— Jak si vybíráte nabídky na dabing? Stačí vám základní informace nebo chcete film dopředu 
vidět?
Víte, já moc nedabuju, musí se totiž spojit spousta elementů, aby to vyšlo. A jelikož často lidé 
s nabídkou volají dost na poslední chvíli, je to se mnou stejné jako u filmů. Obvykle se netre-
fíme :-) ale když už to vypadá, že by to šlo, pošle mi produkce např. obrázky a samozřejmě 
scénář. Tak tomu bylo třeba v tomto případě.

— Uvažoval jste někdy v životě o emigraci, přestěhování? Nebo jinak – dovede si představit 
situaci, kdy by jste o něčem podobném uvažoval?
No, naštěstí jsem o tom nikdy nemusel přemýšlet. A tím, že hodně cestuji po světě, dokážu, my-
slím, i ocenit jak v úžasné a bezpečné zemi žijeme. Je pravda, že přemýšlím, že na stáří bychom 
trávili víc času přes zimu někde u moře, ale třeba zůstane jen u snu. Léto je totiž nejhezčí u nás.

— Film Přes hranici zahrnuje několik aspektů nelegální migrace – obchod s lidmi, obchod 
s dětmi, nelegální migrace jako taková, útěk před válkou… Myslíte si, že tento film pomůže 
vysvětlit tuto problematiku?
Víte, ony pohádky jsou trochu jiné než realita. Pokud narážíte na skutečnost, že se u nás bojíme 
migrantů, tak i to je dáno spoustou okolností. Jednak si myslím, že když zprávy „okupují“ mladí 
jinoši, mnohdy i agresivní ve svém jednání, slyšíte, že jdou do Evropy, protože se tady o ně 
postaráme, nemůžete se divit, že lidé, kteří musí pracovat, aby uživili své rodiny, děti či podniky 
se bojí a nepřijde jim to fér. Nechtějí, aby z jejich dřiny bylo financováno pohodlí těch, kteří ne-
musí mít snahu se plně začlenit do společnosti a třeba i respektovat kulturu do které přicházejí.

Myslím, že Evropané chtějí pomáhat, Češi taky, ale za určitých podmínek. A to je o celospole-
čenské diskuzi.

— Proč by měli lidé přijít do kina na film Přes hranici?
Jednak proto, že uvidí opravdu profesně zajímavě zpracovaný příběh, a jednak jim právě příběh 
může pomoci s pohledem na tak složitou otázku jako je migrace.



ADRIEN – MILDA FRÝDL 

MADAM –  ZLATA ADAMOVKSÁ 

KYONA – ALŽBĚTA VOLHEJNOVÁ STARÁ KYONA (VYPRAVĚČKA) – TAŤJANA MEDVECKÁ

BABA YAGA – ZUZANA KRONEROVÁ JON – RICHARD KRAJČO

Fotografií dabérů ke stažení (32MB) najdete na adrese:

vizuály ke stažení:
http://www.maurfilm.com/wp-content/uploads/press/MAUR-pres-hranici-stills.zip

Stará Kyona – Táňa Medvecká, Kyona – Alžběta Volhejnová,  Adriel – Milda Frýdl, Matka – Zuzana Kainarová, Otec – Jakub Saic, Iskender – Převrátil, Jon – Richard Krajčo,  
Florabelle – Zuzana Stivínová, Maxime – Ota Jirák, Baba yaga – Zuzana Kronerová, Madame – Zlata Adamovská a další...

http://www.maurfilm.com/wp-content/uploads/press/Maur-film-Dabing_Pres%20hranici.zip

http://www.maurfilm.com/wp-content/uploads/press/MAUR-pres-hranici-stills.zip
http://www.maurfilm.com/wp-content/uploads/press/Maur-film-Dabing_Pres%20hranici.zip


— iLiteratura / CZ
Něco tak krásného jsem už dlouho neviděla. A myslím, že vy taky ne. Neustále se prolínající okamžiky, někdy černé a šedé,  
někdy barevné a zářivé, ale vždy unikající a nepředvídatelné. --> Link iliteratra.cz 

— LE FIGARO / FR
Film Přes hranici ohromil diváky v Annecy. Přes hranici je mimořádný animovaný film, který trpělivě čekal na svůj čas,  
aby odhalil svou  krásu. --> Link lefigaro.fr

— LE PARISIEN / FR
Užasné! Dílo hodné Chagalla, neuvěřitelná umělecká síla!  

— TÉLÉRAMA / FR
Krásné spojení humanismu a poezie. Sdělení pro všechny vysídlené obyvatele této planety. 

— LE MONDE / FR
Bláznivý příběh pro režisérku, příklad houževnatosti producentky Dory Benousilio. Vidíme tu klenot v oblasti  
animace, jehož příběh zahrnuje jak osobní příběh, tak příběh migrantů 20. století.

— AUJOURD´HUI / FR
Úžasný film! ...a navíc ve světové premiéře. Tento pronikavý výsledek se velmi přibližuje tomu, co můžeme  
vidět na vitrážích v katedrálách. Je to nesmírná umělecká síla.

— LE POINT / FR
Pohádka, mýtus, báseň. Režisérka Florence Miailhe to vše současně nabízí ve filmu Přes hranici,  
animovaném klenotu oceněném na festivalu v Annecy.  

http://www.iliteratura.cz/Clanek/44723/pilatova-marketa-neco-tak-krasneho?fbclid=IwAR2F83JuTY_W4eFVgpnqyghW5NzTzAIQFXzwe9WP2jaFfAT55Mw9quOwxjM
https://www.lefigaro.fr/culture/festival-d-annecy-la-traversee-de-florence-miailhe-enflamme-le-public-20210619


— MAUR film | www.maurfilm.com 

Martin Vandas, Alena Vandasová

E-mail vandasova@maurfilm.com 

Tel. +420 775 117 646

— Turner | www.turner.cz

Johana Turner

E-mail johana@turner.cz

Tel. +420 606 232 055

| Producent| Public Relations

Mediální partneři

— Pilot film | www.pilot-film.cz

Johana Hořejší

E-mail johana@mimesis.cz 

Tel. +420 728 130 224

| Distributor ČR

www.preshranici.cz

http://www.turner.cz
mailto:johana%40turner.cz?subject=
http://www.pilot-film.cz
mailto:johana%40mimesis.cz?subject=
https://www.preshranici.cz

