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1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE  

 

Vystudovala jsem SUŠG - Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, 

kde jsem se seznámila s grafickým designem, fotografií, grafickými technikami, 

sítotiskem a v neposlední řadě i videotvorbou.  

 

Ihned po maturitě začalo mé studium na FDU, tehdy ještě UUD. V průběhu 

studia jsem měla celkem tři výjezdy do zahraničí, a to dva studijní a jeden 

pracovní. Na stáž jsem odjela nečekaně během týdne do španělské Valencie. 

Tam jsem pracovala ve společnosti1 vytvářející zábavné aplikace pro telefony    

a jiná mobilní zařízení. Na pozici grafického designera jsem zhotovila vizuální 

podobu aplikace a přiučila se i základům programování. S pracovním jsem 

týmem vymýšlela marketingové strategie, také bylo mojí úlohou produkovat 

celkovou propagaci aplikace. Nejen tištěnou, internetovou, ale i výrobu video 

spotů.  

 

Co se týče studijních pobytů, první byl též ve Španělsku na UPV - Universitat 

Politècnica de València, kde jsem využila možnosti navštěvování předmětů       

a kurzů, které naše fakulta nenabízí. V rámci Sound Art workshopu jsem se 

seznámila s tvorbou a zpracováním zvukových stop, ať už se jednalo o hudbu, 

či ruchy nejrůznějšího typu použitelné ve filmovém průmyslu. V průběhu vý-

měnného pobytu jsem se spolu s ostatními studenty zúčastnila několika výstav, 

kde byly vystaveny moje práce. Jedním velkým projektem bylo vytvoření zvuku 

pro celosvětově známé oslavy Fallas2, či koncert La Rambleta, spojený s výsta-

vou zvukových děl. Promítalo se zde video s názvem Androginia, které bylo 

výsledkem spolupráce s kolumbijským spolužákem Diegem A. Cardona. 

Zároveň jsem natáčela představení, které bylo součástí výstavy. Poté záběry 

zpracovala a odevzdala jako dokumentaci kulturní akce.  

 

Dále bych ráda poukázala i na předmět Realization of audiovisual reportages, 

kde hlavním tématem, jak z názvu vyplývá, byla tvorba kratších reportáží na 

určitá témata.  

                                                 
1 MYBRANA NETWORK S.L. [online]. [cit. 2015-29-03]. Dostupné z: www.mybrana.com 
2 Španělský svátek, který se slaví na počest svatého Josefa ve Valencii 
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Osvojila jsem si práci s videem, které předcházely hodiny s MgA. Moulisem na 

naší fakultě v Plzni. V této době vznikly dvě reportáže. První se týkala módy     

a procesu výroby oblečení, kterou jsem se svým týmem obohatila  o rozhovory 

s modelkami a návrháři z proběhlé módní přehlídky španělského fashion 

designu. Dále jsem se spolužáky použila záběry z ateliéru módních návrhářů    

a zaznamenala proces od nápadu k produktu. Dalším projektem byla reportáž  

o španělské hudební skupině The Kojaks3.  

 

Druhým studijním výjezdem byla Akadémia umení v Banskej Bystrici, kde jsem 

byla studentkou ateliéru digitálních médií Doc. MgA. Michala Murina, ArtD.        

V rámci tohoto studia jsem se zúčastnila workshopu zakončeného výstavou 

prací v Urban galerii, kde bylo promítnuto moje krátké video s názvem Nové 

m(i)esto, také fotografie na téma Recyklace.  

 

Zde jsem již měla jasnou představu o podobě své bakalářské práce, která se 

týká právě videa. Má mimoškolní tvorba se týká především grafického designu 

a fotografie, proto jsem se rozhodla spojit více elementů v jeden projekt a vyt-

vořit tuto bakalářskou práci, která má širší rozsah videotvorby. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 The Kojaks. [online]. [cit. 2015-29-03]. Dostupné z: https://thekojaksband.bandcamp.com 
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2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY  

 

Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem zvolila projekt s názvem Tam 

a zase zpět. Jedná se o zhotovení dokumentárního filmu, kde zaznamenávám 

cestování v malé skupince lidí s Trabanty po Evropě, konkrétně po zemích 

Pobaltí. Uvádím projekt, protože ač je moje bakalářská práce postavena hlavně 

na vzniku tohoto filmu a všeho co je s ním spojené (hudba, zvuk, titulky, efekty 

a další), je v ní i zahrnuta fotografická a písemná dokumentace, tvorba článků 

do novin, jejich publikace a grafický design, konkrétně ve zpracování filmového 

plakátu pro nástěnky kin. Tam se v nejbližších měsících bude moje dílo promítat 

za doprovodu diskuse s účastníky a menší fotografické výstavy.  Z toho důvodu 

jsem vytvořila i kratší verzi - trailer, který má potencionálního diváka, společně  

s plakátem, informovat o uskutečnění promítání. 

 

Byla jsem si jistá, že bych se poslední měsíce mého bakalářského studia chtěla 

věnovat videotvorbě, konkrétně nějakému cestopisu či dokumentárnímu 

snímku. Pro téma jako takové jsem se rozhodla v momentě, kdy se mi sama 

skupina s identickým názvem, jako nese bakalářská práce, ozvala. Členové mě 

požádali o zdokumentování celé jejich dlouho připravované cesty. Byla to 

nabídka, na kterou jsem v podstatě čekala, a tak jsem se své role okamžitě 

zhostila. Dva týdny poté jsem již seděla v Trabantu se svým Canonem 100D. 
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3. CÍL PRÁCE 

 

Snažila jsem se vytvořit delší cestopisný snímek, který bude výtvarně 

zajímavý a zároveň poutavý. Bylo mi jasné, že v případě, že stavím na faktech, 

jsem nucena využívat jen ty hranice napětí a dramatičnosti, které jsou úzce 

spjaty se skutečností a dějem, který reálně probíhá, nikoli jej uměle vytvářet      

a „přikrášlovat“. Tedy je mým cílem předat, a co nejpoutavěji informovat diváka  

o naší cestě. Provézt ho všemi dny a zážitky od počátku až dokonce, jakoby 

cestoval s námi. Představit mu účastníky, odhalit do jisté míry jejich povahy       

a dát mu šanci se imaginárně spřátelit se členy výpravy. Dále bylo mým cílem 

rozšířit vyprávění o informace ze zemí a míst, které jsme navštívili, a nebylo 

možné je vyčíst z obrazové části snímku. Proto jsem využila hlas vypravěče 

nejen k doprovázení cesty a osvětlení situací, ale i k zajímavostem z navští-

vených míst, které velice citlivě a nenuceně nastiňují atmosféru. Usilovala jsem 

v klipu o propojení umělecké stránky, tedy mého kreativnějšího pojetí, techni-

ckou kvalitu a zároveň poutavost pro budoucí publicitu projektu. 

 

Dalším nezanedbatelným cílem bylo vyzkoušet si všechny role při vzniku filmu, 

pohrát si se složkou díla a zdokonalit se ve svých zkušenostech. 

 

Zamýšlený výsledek byl od samého začátku jasný a po celou dobu práce zůstal 

stejný. Ale použití vhodných výrazových prostředků, tedy výtvarné stránky díla, 

se v průběhu tvorby postupně vyvíjelo. Při tvorbě konstrukce celku jsem měla 

několik nápadů, jak dílo zpracovat, konkrétně u střihové skladby, která je plně 

podpořena zvukovou stránkou. 

 

Ráda bych ještě zmínila tvorbu plakátu a mapy, kdy se celkový design plně 

podvolil vizuálu snímku tak, aby spolu všechny složky projektu tvořily jeden 

kompaktní celek. Z toho nevyjímaje samozřejmě i titulkování. 
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4. PROCES PŘÍPRAVY 

 

Jako velkou přípravu bych ráda uvedla sledování cestovatelských 

dokumentů a dokumentů všeobecně, které již probíhá delší dobu. Dále 

navštěvování filmových festivalů a studentského promítání. Díky výše 

uvedenému si více uvědomuji, jak by měl vypadat způsob a forma zpracování, 

čeho se vyvarovat, a čemu se naopak věnovat při vzniku snímku.  

 

Dalším důležitým faktorem mého vývoje, tedy i přípravy, byla výuka filmové 

tvorby na FDU, poté produkce reportáží na UPV. 

 

Nejdříve jsem se snažila vypracovat scénář záběrů, na které se mohu předem 

připravit. V první řadě to byly scény, které nejsou přímo závislé na ději a kon-

krétním místě, převážně momenty jedoucích aut v exteriéru. Dále jsem si zapi-

sovala nápady na způsob zaznamenání rozhovorů, řidičů a míst, která měla být 

navštívena. Vše se pak přizpůsobovalo určité situaci a prostředí. 

 

A příprava končila koupí několika SD karet, výběrem objektivů a zapůjčením Go 

Pro kamery, která byla potřeba pro dokumentaci děje v autě, kde jsem nebyla 

přítomna já se svojí kamerou. 

 

Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce MgA. Janem Morávkem, který 

nápad schválil, jsem se vydala natočit materiál. 
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5. PROCES TVORBY 

 

Začala bych asi momentem, spíše 15-ti denním časovým blokem, kdy 

vznikaly materiály. Většina záběrů byla improvizovanou reakcí na probíhající 

událost, to mne uvádělo do role neustálého pozorovatele situace, připraveného 

okamžitě točit, aby kameře neunikly žádné interesantní motivy. Také jsem měla 

předem připravený scénář, kde byly nápady, jak nejpozoruhodněji a nej-

originálněji zaznamenat některé okamžiky, aby byl každý záběr jedinečný.        

U těchto jsem se snažila jasně definovat řidičům aut, svoje představy o postupu 

filmování.  

 

Dále už jsem se celý zimní semestr soustředila na zhlédnutí a následnou 

selekci obrazového materiálu, který dohromady činil 250GB. Výběr byl vázaný 

nejen obrazovou zajímavostí, ale také významností děje. Poté už jsem se 

uchýlila ke konkrétnímu střihu, barevným korekcím, úpravě zvuku, titulkování, 

tvorbě vlastního soundtracku. Rovněž vytvoření mapy podle předlohy ze 

záznamu4 GPS modulu, který jsme měli s sebou, a díky němuž nás mohli 

fanoušci sledovat.  

Nesmím vynechat přípravu komentáře pro vypravěče, který vznikal na základě 

mého deníku z cesty. Z něho jsem i poskytovala informace pro novináře, 

webové stránky a rádio vysílání5. Tomu předcházela moje snaha a iniciativa pro 

publikaci v co nejširším rozsahu. 

 

Po návratu do České Republiky jsem se odebrala ke zkompletování všech 

připravených prvků filmu, nahrávání a zpracování komentáře, který vznikl za 

pomoci Petra Tůmy. Také úpravě fotografií, tvorbě plakátu a traileru.  

                                                 
4 Viz příloha 2. Tam a zase zpět. Dovolená Trabant Lotyšsko. [online]. [cit. 2015-03-28].  

   Dostupné z: http://www.driveland.cz/tam-a-zase-zpet/dovolena-trabant-lotyssko 
5 Viz foto příloha 13. K poslechnutí na: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3229134 
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6. TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA 

 

Jak jsem již uvedla, pro natáčení i fotografování jsem použila Canon 

100D, který zaznamenává ve Full HD, dále pak malou kameru Go Pro, která se 

hodila svými rozměry a kompatibilitou. Po několikanásobném probírání celého 

materiálu jsem trávila čas ve střižně a za pomoci Adobe Premiere pro CS5, 

posléze i CS6, který jsem využila hlavně pro funkci Warp Stabilizeru, jsem 

materiál sestřihala. Následovaly barevné korekce, které probíhaly z části           

v Premiere Pro a z části v After Effect. U některých záběrů bylo třeba potlačení 

šumu, pro ty jsem zvolila plugin Neat Video. Tvorba a korektura zvukových stop, 

v první řadě hudby, vznikla za pomocí FL Studia. 

 

Úpravy fotografií jsem prováděla za pomocí Adobe Photoshop a plakát, 

vstupenky a mapu v Adobe Illustrator.  

 

Ve většině případů jsem ruchy do videoklipu nepřidávala a využila přirozeného 

zvuku jednotlivých záběrů, nicméně některé části si úpravu žádaly. Konkrétně 

ty, které jsou pořízeny za jízdy s kamerou z okna ven, kde je silně zachycen vítr. 

Problematiku jsem řešila vkládáním zvukových stop z jiných záběrů tak, aby 

celek působil přirozeně. 

 

Využila jsem tak i komerčních skladeb, pouštěných přímo v natáčených 

okamžicích, pokud byly nějakým způsobem nosným, nebo dokreslujícím 

prvkem.  

 

Jak jsem se shodla s vedoucím práce MgA. Janem Morávkem, obraz je jen 

polovina vytvářeného dojmu z celku. Zvuk zaujímá velkou část, kdy dokresluje 

atmosféru děje. Také bylo třeba „vyčistit“ zvukovou stopu některých dialogů, 

které narušovalo okolní prostředí. Chtěla jsem se vyvarovat řešení titulků           

v pasážích, které jsou nesrozumitelné. 
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7. POPIS DÍLA 

 

 Má práce obsahuje několik elementů, které jsou spolu úzce spjaty. 

 

7.1 Cestopisný film 

Hlavní částí celé práce je 55. minutový snímek, záznam z výpravy, v něm 

obsažený soundtrack, titulky, informativní mapa cesty a průvodní slovo 

vypravěče. 

 

7.2 Trailer 

Trailer je krátkou upoutávkou k samotnému filmu, jehož délka je 2 minuty. 

Jedná se o kompletaci nejpoutavějších momentů snímku. Část produkce filmu, 

která neodmyslitelně patří k propagaci. 

 

7.3 Fotografie 

Soubor skládající se ze 7. fotografií, které sice nenesou uměleckou stránku jako 

takovou, ale mají funkci doplňku u promítání snímku. Samotné tisky jsou 

formátu A3, vytištěné na bílém papíře gramáže 200 g/m2. 

 

7.4 Plakát 

Další neodmyslitelná forma propagace, formát A3, vytištěné na bílém papíře 

gramáže 150 g/m2. 

 

7.5 Deník 

Vytištěný 5-ti stránkový soupis zážitků z cesty, který byl pro mne zásadní pro 

orientaci v záběrech, dále vytváření průvodního textu pro vypravěče. 
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8. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR 

 

Obsahem cestopisu je popis cesty autora, či jiné osoby, do cizích zemí, 

krajin či míst, kdy zaznamenává nejen jeho prožitky, ale i geografické, 

národopisné, kulturní, sociální a jiné zvláštnosti. Již mnoho stovek let, před 

technickým pokrokem a vynálezem kamery, vznikaly cestopisy v literární 

podobě, a to buď dokumentární, nebo spadající pod žánr umělecké literatury. 

Datují se od starověku, poté ve středověku a neomrzely ani v 21. století.  

 

Jedná se o formu virtuálního cestovního ruchu a byly, a stále jsou často 

prezentovány formou přednášek obohacených doprovodným filmem a foto-

grafiemi. V dnešní době také existuje i velká řada amatérských tvůrců, jejichž 

dílo je vyvěšeno na internetu6 nebo tištěno jako článek různých cestovatelských 

časopisů7. Ovšem stále mnoho výtisků nejrůznějších autorů z rozličných zemí  

a reflektující odlišně pojaté cestování plní police knihkupectví a knihoven.  

  

Jako první video počiny, tohoto typu uvedu snímek Cinéorama8, který simuluje 

jízdu v horko-vzdušném balónu nad Paříží. V letech kolem 1900 se stal hlavní 

atrakcí na světových veletrzích a výstavách.  

Cestopisům jsou přičítány zásluhy na zájmu o cestovní ruch již od 19. století, 

který byl umožněn díky rostoucí dopravní infrastruktuře, rozvojem železnic a na-

bízenými výlety parníky, které se staly dostupnější pro více lidí. Lidé díky tomu 

rozvinuli touhu cestovat do vzdálených míst, ne za účelem stěhování, jak tomu 

bylo doposud, ale kvůli poznávání, vzdělávání a zábavě. V roce 1970 a 1980 

popularita tradičních cestopisů klesla, ale příchod kabelových televizních kanálů 

obnovil popularitu i cestovatelských filmů. „Barevná televize? Pchá, tomu nikdy 

neuvěřím, dokud to neuvidím černé na bílém“ 9 

 

Když poukáži na naši zemi, ráda bych zmínila dobu, ne tak dávnou, kdy jediné 

cestování, které mohli lidé zažít, byly právě dokumentární filmy promítané 

v kinech a na jejich kabelových televizích. Z mého pohledu právě nyní nastala 

                                                 
6 Např.: www.hedvabnastezka.cz 
7 Např.: 100+1, Lidé a Země, Cestovatel 
8 Cineórama. [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9orama 
9 Samuel Goldwin, Csfd.cz - Sfinx. [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/uzivatel/172813-sfinx/ 
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doba, kdy lidé v sobě znovu probouzejí zájem, který byl potlačen režimem. 

K tomu přispívá existence televizních kanálů10, dále nesmím opomenout 

existenci velké škály cestovatelských festivalů11, kde jsou všechny tyto filmy 

promítány za doprovodu přednášek autorů. Rozvoj techniky pro záznam videa 

též obnovil popularitu cestovatelských filmů.  

 

Obohacuji o jeden další kus již širokou sbírku cestovatelských filmů. Jak sama 

dobře vím, některé jsou povedené, jiné méně. Já jsem se snažila být ve 

zpracování alespoň trochu originální. V dnešní době je již těžké přijít s něčím 

novým, ale můžeme se snažit o odlišnou formu zpracování. Zájem o cestopisné 

dokumentární snímky naštěstí stále neupadá. Práce na filmu byla mimo jiné 

přínosem hlavně pro mě, protože jsem se toho při realizaci spoustu naučila, jak 

řekl Vlasta Burian „Učenci a vědci! Nebojte se létat! Žádný učený z nebe 

nespadl“ 12. Práce je i přínosem pro samotnou skupinku Tam a zase zpět, kteří 

díky mému projektu rozšiřují publicitu a hledají nové sponzory pro další cesty. 

 

                                                 
10  Např.: Discovery Channel a Travel Channel, ČT2 a další 
11 Např.: festival Kolem světa 
12 Vlasta Burian. [online]. [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.databazeknih.cz/citaty/vlasta-burian-32137 
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9. SILNÉ STRÁNKY 

 

Za velkou silnou stránku považuji rozsáhlost celého projektu, kdy jsem 

bez pomoci jiných (kromě vypravěče příběhu), zkompletovala dílo, které je 

běžně několika měsíční prací filmového týmu. Díky tomu jsem si vyzkoušela 

většinu rolí ze světa produkce filmu. To může být, ale zároveň i pro projekt, 

velmi oslabujícím faktorem především v subjektivnosti pohledu. Myslím, že se 

mi povedlo udělat použitelnou věc, která má přesah školní práce, ve směru 

veřejného využítí s vytyčenými cíli (publicita skupiny, hledání nových sponzorů). 

Obohacující zkušeností pro mne byly domluvy s redakcemi časopisů, správci 

webů a rozhlasovou stanicí, na podporu publikace skupiny a filmu. 
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10. SLABÉ STRÁNKY 

 

Jako slabou stránku jsem vyhodnotila stejnou věc, kterou shledávám       

i silnou. Právě fakt, že se jedná o projekt, který je postaven na práci jednoho 

člověka, i když povahově by si zasloužil pozornosti více lidí. Proto uznávám, že 

jsem na kousek grafickým designerem, na kousek kameramanem, střihačem, 

fotografem, a tím pádem od každého trochu a možná ani jedno pořádně. 

 

Samozřejmě si jsem od počátku vědoma, že nejsem prvním autorem, který 

vynesl na světlo film tohoto typu, nicméně lidé píší bakalářské práce i přes to, 

že dané téma vypracovávali mnozí před nimi. Existence velmi tenké hranice 

mezi komerčností a uměleckou, autorskou tvorbou, je faktorem, který též 

nemusí zcela přispívat do silných stránek. 

 

Je velmi těžké zaznamenat neočekávané momenty, které jsou jedinečné, náhlé, 

neplánované a neopakovatelné. I pro zkušeného kameramana je velkým 

oříškem nekoordinovanost pohybů aktérů a zvuku, natož pro mne. Shrnula bych 

to jako výzvu, zda jsem schopna se vypořádat s technickými nestálostmi. Asi 

jako každý autor, vyhodnocuji těsně po dokončení práce chyby, nalézám nové 

nápady a řešení, ať je moje svědomí o vynaloženém úsilí sebečistší. Autorovy 

pochybnosti pramení z čerstvě nabité zkušenosti. 

 

„Film je jediný byznys, kde se můžete postavit před sebe a aplaudovat si.“ 13 

William Rogers 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Film. [online]. [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://cs.wikiquote.org/wiki/Film 

http://cs.wikiquote.org/wiki/Film
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12. RESUMÉ 

 

As a topic of my bachelor thesis (dissertation) I have chosen a project, 

where main part constitutes of a documentary travelogue movie. I recorded 

traveling with old cars, which are called Trabant, with a small group of people to 

the Baltic countries. 

 

I mention the project, although my thesis is mainly based on making the movie 

and on everything that is connected with it (music, sound effects, titles and 

others), because photographies and written documentation as a diary from the 

trip are also included. It was used as a preparative foundation of articles in 

newspapers. 

 

I also should introduce an utilization of graphic design as a constituent part of 

the map and poster boards creation for presentation in cinemas. In coming 

months there also will be going on my production screening, accompanied by 

discussions with participants of the trip and small photographic exhibitions. 

Because of that I created a shorter version - trailer, which together with the 

poster, informs a potential viewer about projection in cinemas and other places. 

I did my best to merge into a single visual style. 

 

I was absolutely confident that I wanted to spend my last months of bachelor 

degree by creating my own video, specificaly some travelogue or documentary. 

For this particular topic I decided in one moment when a group of people, with 

identical name as my batchelor thesis, called and asked me to record their long 

- planned trip. 

 

It was an offer which I welcomed as a challenge and I accepted this role 

immediately. Two weeks later, I was already seated in one of the Trabants with 

unknown people and with my Canon 100D. 

 

As I said I used a Canon 100D for filming and taking pictures, which is available 

to record in Full HD. I used a small camera Go Pro as well which was an appro-
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priate choice to record the situations in the second car without me. 

 

Most of shots were taken suddenly, at the very moment, which I could not 

expect. I was an observer of the situation, ready to start recording in one 

second. So  my camera could not have  missed any interesting motifs. At the  

beginning I had preliminary ideas how to record some shots from the trip. At first 

I have prepared a scenario for shots that were not tied to the story or the exact 

place such as moving cars in the exterior. Then I had some idea, how to record 

dialogues, drivers and other situations, in order that it would be interesting. 

 

Another step was to watch the clips several times and then to select the best of 

almost 250 gigabytes datas. After that I sorted them into a particular video 

edition, a color correction and a sound edition building my own soundtrack, 

creating a map based on pictures from the recordings of a GPS module, which 

we had in a car during the trip. The last part of a formation procedure of this 

movie was to record and create comments, thanks to the help of Peter Tuma. 

After an edition of photos, development of a poster and a trailer the project was 

ready to a handover. 

 

From a posisitive but partly a negative point of view I created a project, on 

which people normally work as a team, completely by myself. Personally I have 

a good feeling from my work because it made sense and I spent a lot of months 

on it. 

 

I hope the people I made a film about will find new sponsors and a proper 

publicity also thanks to my effort. I am grateful I could have tried all the roles 

from all the areas of a film production. It has been very rewarding for me. Not 

only that I tried to put into the project my own artistic conception as much as 

possible but also a dramatic adaptation at the same time. 
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Příloha 1 

Fotografická dokumentace z natáčení14 

 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
14 Foto vlastní 
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Příloha 2 

Mapa cesty15 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
15 Zdroj: www.driveland.cz/tam-a-zase-zpet 
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Příloha 3 

Fotografie z výletu16 
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Příloha 4 

Fotografie z výletu 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Foto vlastní 
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Příloha 5 

Filmový plakát 18 

 

                                                 
18 Vlastní 
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Příloha 6 

Ukázka deníku z cesty19 

 

Tajlang a Frank, dva dvoutakty bez klimatizace, 20 KiloWatt s rychlostí 70km/h, 

jo když se povede i 90 z kopce. A pěti-členná posádka: Lukáš, David, Kuba, 

Tomáš a mapa a Rózi s kamerou. V tomto složení jsme nastoupeni první 

srpnový den ke zdolání 4500km dlouhé cesty do pobaltských zemí.   

Vyrážíme z malé vesničky Nové Veselí, ležící na Vysočině, kde se naši 

plechový kamarádi zrodily ve stodole předělané na dílnu. Na slavnostní odjezd 

se dostavilo asi 150 lidí, kteří partu podporují, já přijíždím na poslední chvíli, 

pozdravím se s kluky, ještě se společně vyfotíme a už sedáme do auta. Tedy 

oni sedají, já popobíhám okolo s kamerou, jsem zapálená a chci mít vše 

zaznamenáno.  

Oceňuji jejich úsilí, mají to skvěle připravené, ať už se to týká cesty, nebo 

takových detailů jako jsou trička ve stejné barvě, samolepky „Tam a zase zpět“  

s mapkou zemí, kam míříme. Také GPS modul, který celou dobu zaznamenává 

trasu, měří kilometry, čas jízdy a odpočinku. Díky tomu nás mohou fanoušci 

sledovat na internetu a také se s námi přes chat kontaktovat.  

Za českými hranicemi, vzhůru do Polska, Litvy a Lotyšska, kde leží mys Kolka, 

nejsevernější bod naší výpravy, odkud pojedeme zpět do České Republiky. Než 

ale úplně zmizíme z naší domoviny, stihneme se ještě rozloučit s přáteli. 

Kamarádi nás vybavili speciální KPZ, kde jsou náplasti s obrázky, cigareta, 

kondomy, kapesníčky, toaleťák, žvýkačky, sušenky a další. 

Až na pohodlnější sedačky a zabudovaný subwoofer, je naše výbava stejná, 

jakou měli prarodiče před 40-ti lety, když vyjížděli za hranice do západního 

Německa k moři. Zastávky u benzin, tankování, míchání směsi, sundávání, 

plnění a upevňování barelů se stane pro příští dny našim každodenním 

rituálem. Po několika hodinové cestě na sever, dorazíme pozdě večer do 

kempu u Liberce, byl to náročný den a my máme ještě vše před sebou. 

                                                 
19 Vlastní 
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Příloha 7 

Ukázka novinového článku20 

 

 

 

                                                 
20 Zdroj: Žďárský deník ze dne 28.9.2014 
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Příloha 8 

Ukázka novinového článku21 

 

 

 

                                                 
21 Zdroj: měsíčník MS Quatro 9/2014 
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Příloha 19 

Ukázka internetového článku22 

 

 

                                                 
22 VášZrak.cz podpořil mladé motoristy v projektu „Tam a zpět“. [online]. [cit. 2015-20-04]. Dostupné z: 

https://www.vaszrak.cz/clanky/vaszrak-podporil-projekt-tam-a-zpet 
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Příloha 10 

Ukázka internetového článku23  

 

 

                                                 
23 Kluci v trabících a 4000 km před nimi. [online]. [cit. 2015-20-04].  

Dostupné z: http://autosalon.iprima.cz/kluci-v-trabicich-4000-km-pred-nimi 
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Příloha 11 

Ukázka internetového článku24 

 

 

                                                 
24 Tam a zase zpět. [online]. [cit. 2015-20-04]. Dostupné z: http://www.veteranweb.cz/clanky/tam-a-zase-zpet.php 
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Příloha 12 

Ukázka internetového článku25 

 

 

 

                                                 
25 Trabanta se naučíte řídit snadno. Stačí projet dvě křižovatky na červenou. [online]. [cit. 2015-20-04]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/vysocina/tandem/_zprava/trabanta -se-naucite-ridit -snadno-staci-projet-dve-krizovatky-na-

cervenou--1408602 
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Příloha 13 

Fotografie26 rozhovoru pro rádio Rozhlas - Region Vysočina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Foto vlastní 


