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1 Uvod 

Marcela Kašparová 

Korejská vlna (kor. hallju) není jednoduchý fenomén. Primárně se jí rozumí 

obliba korejské moderní hudby, televizních seriálů a filmů v Asii od devadesátých let 

po současnost. Tato práce je zaměřena hlavně na televizní drama, které je z těchto tří 

žánrů nejvýraznější. Postupně se pod pojem korejská vlna začaly řadit i korejská 

kuchyně, kosmetika, plastické operace, mobilní telefony a další, např. korejské 

elektrospotřebiče. Toto však považujeme za důsledek obliby výše zmíněných programů 

a důmyslné reklamy. Korejské vlna se objevila teprve nedávno, a přesto že se zdá, že to 

nejlepší má již za sebou a pomalu ustupuje, její vliv je znatelný v celé Asii. Ač bývá 

Korejci její význam často přeceňován, skutečností je, že vyvolala četné diskuse jak 

v Koreji, tak v zahraničí. Nutno přiznat, že ne vždy byly zahraniční reakce pozitivní, o 

čemž se zmíníme v jednotlivých kapitolách. Vývoz korejských kulturních produktů 

přispěl velkou měrou k pozoruhodné a poměrně náhlé proměně ve vidění Korejské 

republiky očima většiny Japonců, Číňanů, Mongolů, Vietnamců, Filipínců a dalších 

národů Jihovýchodní Asie. Toto zviditelnění Koreje v Asii považujeme za natolik 

zásadní, že se zde nebudeme příliš dopodrobna zabývat budoucností korejské vlny, 

která vždy trápila a trápí Korejce. 

Tato práce si v první části klade za cíl přiblížit počátky obliby korejských 

programů v Asii. Ve druhé části se budeme zabývat ohlasy, které vysílání korejských 

programů v Asii přineslo s tím, že v každé zemi probíhal jiný vývoj. Třetí část nám 

přiblíží situaci, která panovala v korejských médiích na počátku devadesátých let a 

podmínky, za kterých nové programy vznikaly. Pokusíme se najít také odpovědi na 

otázku, jak je možné, že se Korea, ještě donedávna neschopná vyvážet filmy, televizní 

programy či hudbu, stala centrem pozornosti vědců i široké skupiny televizních diváků 

nejen v Asii, ale i v vzdálených zemích Latinské Ameriky. Čtvrtá část se věnuje 

korejskému modernímu seriálu. Budeme se snažit určit jeho specifika a podtrhnout mezi 

nimi nejběžnější důvody, které vysokou míru obliby korejských programů v zahraničí 

způsobily, dále budou představeni nejvýznamnější scénáristé a režiséři. Do detailu se 

budeme zabývat televizními seriály a jejich obsahem, zejména pak dílem režiséra Jun 

Sók-hoa, jehož Zimní sonáta (Kjóul jónga, 2002) a Podzimní pohádka (Kaiíl tonghwa, 

2000) stály na počátku zahraniční masové obliby korejských romantických seriálů 

vůbec. V páté části se pak nacházejí nové trendy, které jsou nám k dnešnímu datu 
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známy. Protože je nemožné představit všechny filmy, televizní seriály a hudební nosiče, 

které kdy Korejská republika vyvezla, zaměříme se jen na ty úspěšnější či nějakým 

způsobem zajímavé. Pokud pomineme oblast ekonomiky, je velice složité vliv a 

výsledky korejské vlny hodnotit či měřit. Za jeden z jejích největších přínosů si 

dovolujeme považovat zásadní změnu pohledu běžných Japonců na Koreu, kterou 

přinesla. 

Při psaní jsem vycházela ze sledování korejské televize, korejských a 

zahraničních odborných materiálů a tisku. O korejské vlně jsem si povídala s desítkou 

lidí pracujících pro korejskou televizi, mj. s režisérem Sin U-čchólem, který režíroval 

úspěšný seriál Milenci z Paříže. Dále jsem čerpala z rozhovorů s asijskými studenty 

korejského jazyka na univerzitě Yonsei, s několika Mongoly žijícími v České republice 

a namátkově jsem se též pokusila zjistit situaci v Peru, které jakožto indiánský stát 

přijímá podle všeho asijskou produkci poměrně snadno. Pokud to bylo možné, snažila 

jsem se zařadit i reakci českého publika. Samozřejmé jsem využila i dalších písemných 

materiálů, např. referáty z mezinárodních konferencí a webové stránky. Největší obtíží, 

se kterou jsem se při psaní této práce setkala, byl velký rozsah filmového materiálu, 

které se mi nepodařilo celý zpracovat. V práci používám vědeckou transkripci 

korejštiny, u čínských slov používám čínskou transkripci pinyin. Objeví-li se někde 

výraz Korea, mám jím na mysli Korejskou republiku. 
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2.1 Počátky korejské vlny 

Marcela Kašparová 

V Oxfordské historii světové kinematografie z roku 1996, která údajně pokrývá 

veškerou mezinárodní filmovou produkci, není o korejské kinematografii ani zmínka. 

Stejně tak byla přehlížena i korejská hudba. Ve známém průvodci The Rough Guide 

v knize World Music z roku 1994 se píše: "Korea se sice ekonomicky rozvinula 

neuvěřitelnou rychlostí, ale co se týče populární hudby, nenacházíme zde nic, co by se 

mohlo vyrovnat pozoruhodné moderní hudbě v Indonésii či v Japonsku nebo na 

Okinawě." O pár let později se v časopise Hollywood Reporter z roku 2000 píše, že se 

Korea stala jedním z nejžhavějších filmových trhů v Asii. Korejské televizní seriály, 

filmy a populární hudba začaly být od druhé poloviny devadesátých let oblíbeny v ČLR, 

na Tchaj-wanu, v Hong-kongu a v ostatních zemích Jihovýchodní Asie. Díky snadné 

dostupnosti korejských seriálů a častému pořádání tiskových konferencí a koncertů se 

v těchto zemích korejští herci a zpěváci brzy zviditelnili. Korejský hudební trh byl 

v tehdejší době nasycen a obstát v tvrdé domácí konkurenci bylo velmi náročné. A tak 

některé, zejména menší hudební agentury viděly jedinou možnost záchrany před 

krachem v pronikání do zahraničí. 1 Dalším faktorem, který přispěl k šíření popularity 

korejských televizních programů, byly kabelové televizní stanice, které se množily na 

Tchaj-wanu i jinde jako houby po dešti a které potřebovaly nakoupit nové, levné a 

zajímavé programy. Pro srovnání, v roce 1992 mělo na Tchaj-wanu kabelovou televizi 

39% domácností, v roce 1993 56% a v roce 2000 ji sledovalo již okolo 75%.2 V této 

souvislosti se objevil výše zmíněný výraz hallju, což není původní korejské slovo, 

anglicky se sice překládá jako Korean wave, ale z angličtiny nepochází. Jedná se o 

spojení dvou čínských znaků, kde první znak znamená Koreu a druhý proud či plynutí. 

Slovo hallju se poprvé objevilo 2. listopadu 1999 v jednom pekingském časopise pro 

mládež jako novotvar, kterým se označovali mladí Číňané zajímající se o korejské herce 

I Pak, Čóng-són: Hallju: hanguk tadžungmunhwaui kukkjóngul nómnun hurumkwa ku uimi. ln: Cultural 
Interaction with Korea. From Silk Road to Korean Wave I (Munhwa kjorjuui jóksawa hjónsil. 
Silkchuroduesó halljukkadži ... l). Proceedings of the World Congress oť Korean Studies 2006, s. 355-368. 
2 Lin, Lihyun: The Paradox oť the Korean Wave in Taiwan. ln: Cultural Space and Public Sphere in Asia 
2006, Korea, Seoul. s. 135. http://asiafuture.org/csps2006/50pdf/csps2006_3a.pdť 
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a zpěváky. 3 Přestože se to na první pohled nezdá, může toto slovní spojení skrývat 

negativní konotace, (viz dále). Střízlivější Japonsko zasáhla korejská vlna jako smršť na 

jaře roku 2004, kdy byl na veřejnoprávní televizní stanici NHK vysílán dvacetidílný 

seriál Zimní sonáta. Již v devadesátých letech se tam sice těšily mezi mládeží oblibě 

korejské hudební skupiny, ale úspěch Zimní sonáty všechny ostatní předběhl na plné 

čáře. Přesto, že se objevily i další oblíbené seriály, mánii, kterou vyvolala Zimní sonáta, 

zatím žádný jiný korejský seriál nepřekonal. V samotné Koreji se o korejské vlně začíná 

psát v největší míře od února do října roku 2001, zejména pak v souvislosti se zprávami 

o místních celebritách.4 Už v té době je zřejmé, že obliba korejské populární kultury 

funguje jako propagace korejského zboží, kuchyně, jazykových kurzů korejštiny a 

turismu. 5 Na počátku roku 2002 se ve světovém tisku objevil výraz "kim-chic" 6
, 

souhrnně označující produkty korejské populární kultury, korejské jídlo, módu apod. 

Jedná se o narážku na korejské národní jídlo kimčchi. 

Po několik desetiletí se odborníci k mezinárodní výměně mediálních programů 

vyjadřují kriticky, zejména v souvislosti se Spojenými státy americkými, které svým 

vývozem údajně ničí lokální hodnoty a kulturu. Od osmdesátých let to byly 

latinskoamerické telenovely, hongkongské filmy a v poslední době také asijská televizní 

dramata, která se po boku produkce Spojených států amerických prosadila na 

mezinárodních trzích. 7 Jedním z prvních korejských seriálů, který v zahraničí uspěl, 

bylo drama Co je láska (Sarangi muókille ). V roce 1997 bylo vysíláno v ČLR na státní 

televizi CCTV, když bylo v následujícím roce vysíláno podruhé v hlavním vysílacím 

čase, stalo se historicky druhým nejsledovanějším zahraničním programem v historii 

čínské televize. 8 V roce 1999 se v ČLR a na Tchaj-wanu setkalo s úspěchem drama 

3 I, 6-rjóng: Halljuui sidžakkwa kkutun ódiinga? In: Sindonga, Sóul 1.6.2005. 
4 Cho, Hac-Joang: Rcading thc "Korcan Wave" as a Sign oť Global Shiťt. Korea Journal winter 2006, 
s.149. 

5 I, Čong-hwan: Čunggugui halljunun mómčchudži annunda. In: Tonga ilbo 12.2.200 I. 
http://www.donga.com/lbin/output?sfrm=4&n=200 I 02120560 
6 Visscr, Dcan: Paciťicic Currcnts: 'Kim chic' thcy call it, as South Korea is all the rage. In: Seattle Post
lntelligcnccr. Monday, Fcbruary 4, 2002. http://seattlepi.nwsource.com/national/56897 _pac04.shtml 
7 Kwon, Dong Hwan: Is it too carly to talk about "Hallyu" in the Philippines? Koreanovela and its 
rcccption among Filipino audience. In: Cultural Space and Public Spherc in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
257. http:/ /asiafuturc.org/csps2006/50pd ť/ppt_pdť/csps2006_5c_ppt. pdť 

H Shim, Doobo: Hybridity and thc risc of Korean popular culture in Asia. In: Media, Culture and Society. 
Sagc Publications Vol. 28( I ):25-44. London, Thousand Oaks and New Delhi 2006, s. 5. 
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Hvězdy v mém srdci (Pjón1n na kasúme, 1997). Země jako Vietnam, Singapur, Tchaj

wan, Hong-kong a Indonésie zaznamenaly na počátku devadesátých let liberalizaci 

médií, díky čemuž se korejské seriály začaly v těchto zemích objevovat čím dál častěji. 

Koncem devadesátých let vysílal hudební televizní kanál Channel V, který lze naladit 

v různých zemích Asie, korejské videoklipy. Postupně se tak vytvořila zahraniční 

základna fanoušků korejské populární hudby. Skladby hudební skupiny H.O.T. se 

v roce 1998 v ČLR a na Tchaj-wanu pohybovaly na předních příčkách hitparád a jejich 

video s názvem We Are The Future vyhrálo ve stejném roce cenu stanice MTV za 

nejlepší zahraniční videoklip. Hudební alba skupiny H.O.T. se hojně prodávala i po 

rozpadu skupiny v květnu roku 2001. V Koreji byli H.O.T. vůbec první domácí hudební 

skupinou, která si mohla dovolit pořádat koncert na sóulském olympijském stadiónu.9 

Podle zpráv korejské televizní stanice SBS z roku 2001 se i další korejské skupiny a 

zpěváci těšili v ČLR velké oblibě a lístky na jejich koncerty bývaly vyprodané. 

Korejská taneční hudba je z velké části kopií japonských a amerických vzorů a texty, 

zpívané zčásti anglicky a zčásti korejsky, nejsou výjimkou. Právě toto napodobení a 

úprava západní hudby jsou jasnými odpověďmi na otázku, jak dokázala korejská 

moderní hudba oslovit široké masy v celé Asii, aniž by se to povedlo např. tradiční 

hudbě. 

2.2 Představitelé korejské vlny 

Stejným způsobem, jako jsou hollywoodské hvězdy slavné po téměř celém světě, 

podařilo se i některých korejským zpěvákům a hercům vejít ve známost v Asii. Pokud 

se člověk zmíní o korejské zpěvačce ménem BoA (kor. Poa), většina Asiatů bude vědět, 

o koho se jedná. V roce 2002 se její album dostalo na první příčku jedné 

z nejprestižnějších hitparád v Japonsku - Oricon. V srpnu 2002 se objevila na obálce 

francouzského časopisu Le Mode a v roce 2003 byla pozvána na japonsko-korejský 

summit pořádaný v Tokiu. Běžnou praxí také je, že korejští zpěváci vystupující 

v Pekingu, Hong-kongu a Tokiu tam rovnou také nahrávají své desky v místním jazyce 

- jen pro zajímavost, čas od času se objeví v tisku zpráva, že nějaký zpěvák nahrává 

nové album např. v thajštině apod., domácí verze desky se pak zpravidla natáčí později. 

9 H.O.T. In: Wikiepedia. http://en.wikipedia.org/wiki/H.O.T. 
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Mladičká BoA je však vůbec nejúspěšnější korejskou zpěvačkou, ale působí převážně 

v Japonsku. Z korejských herců jsou v Japonsku nejoblíbenější představitel Čun

sanga/Min-hjónga ze Zimní sonáty Pa Jong-džun alias Jonsama (princ Jong), takto bývá 

v Japonsku označován také fotbalista David Beckham- Beckhamsama, I Pjóng-hón ze 

seriálu Al! in (Orin, 2003) též jako Pjóng-hónsama10
, Wón Pin z Podzimní pohádky a 

známý filmový herec Čang Tong-gón, z hereček je oblíbená Čeho Či-u, představitelka 

Ju-džin ze Zimní sonáty, která se mj. stala tváří korejského mezinárodního letiště 

v Inčchónu. 11 Kromě hudby je to také film, který se dostal daleko za hranice Koreje. 

Mladý korejský herec I Čun-gi, který je znám svou rolí z historického filmu Králův 

chlapec (Wangůi namdža, 2005) byl v letošním roce pozván šanghajskou televizí 

Dragon TV do ČLR při příležitosti oslav lunárního Nového roku jakožto jediný Korejec 

mezi třemi sty asijskými hvězdami, které ČLR pozvala. 12 Jen pro zajímavost, tento film 

sledovalo značné procento diváků opakovaně a našli se i tací, kteří se na něj vypravili 

do kina desetkrát. Korejští filmoví tvůrci se proto za účelem zvednutí zisku snaží točit 

filmy, které by v divácích podnítily touhu po opakované návštěvě biografu. Podle zpráv 

z tisku projevil o korejské filmy zájem i Hollywood. Společnost Dream Works SKG 

zaplatila kupříkladu dva milióny amerických dolarů za autorská práva k hororu Příběh 

dvou sester (Čanghwa Hongnjón), který byl v roce 2005 promítám i v Praze na 

filmovém festivalu Filmasia a setkal se s pozitivními ohlasy. Tato částka představovala 

dvojnásobek ceny, než kolik společnost před několika lety zaplatila za slavný japonský 

horor Kruh. V roce 2005 si dále zakoupila ČLR autorská práva na seriál Statečná dívka 

Čchun-hjang (Kchwagól Čchunhjang, 2005), který byl natočen na klasický románový 

námět, ale děj se z větší části odehrává v moderní době, přičemž se tam objevují i 

humorné scénky z doby historické. 13 To, které programy se v té které oblasti nejvíce 

líbily, souvisí i s historií. Zimní sonáta se setkala v úspěchem v Uzbekistánu, zatímco 

v Thajsku a Malajsii lidé obdivovali Podzimní pohádku. Ve Vietnamu, jakožto bývalé 

10 Lee Byung-heon Visits Japan to Promote his Movie. In: KBS Glohal. 
http://english.khs.co.kr/entertainment/news/ 1435633_11858.html 

11 Lee Jcong~jac and Choi Ji-woo to Be Facc of Inchcon Airport. In: KBS Global. 
http://english.khs.co.kr/entertainmcnt/news/1440290_11858.html 
12 Actor Lee Jun-ki to Appear on Special Chinese TV Show. In: KBS Global. 
http://english.khs.co.kr/entertainment/ncws/1438031_11858.html 
13 'Spring Waltz' sold to nice countries. ln: The Korea Herald, 23.2.2006. 
http://koreaspot.com/03art/O I_ view.html?no=76&page= I 
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francouzské kolonii, se naopak těšili oblibě Milenci z Paříže. 14 Korejské firmy a seriály 

v sobě obsahují skryté reklamy, čímž se snaží získat ve fanoušcích korejských 

televizních programů spotřebitele korejského zboží. Další známou marketingovou 

strategií je obsazování známých tváří do reklam. Společnost Samsung Electronic např. 

slavila v ČLR úspěch s reklamou na počítačový monitor, který propagoval herec a 

zpěvák An Ča-uk, a ve Vietnamu se výrazně zvedl prodej domácích elektrospotřebičů 

značky LG poté, co se v jejich reklamě objevila korejská herečka Kim Nam-džu. Podle 

slov O Kang-guka, manažera firmy LG pro styk s veřejností, se LG se ve Vietnamu 

stala nejoblíbenější značkou kosmetiky. Firma také údajně poskytla vietnamské televizi 

několik korejských televizních seriálů zdarma, a dokonce sama zaplatila za jejich 

dabování, aby posílila svůj vliv v zemi. 15 Náhlá obliba korejských programů s sebou 

přinesla i zvýšení zájmu o kurzy korejského jazyka. Jazykovou školu Inlingua 

v Singapuru např. navštěvovalo roce 2003 o šedesát procent více zájemců o korejský 

jazyk, než kolik jich bylo v roce 200 l. 

Co se západního světa týče, jednou z nejslavnějších korejských hereček se stala 

Kim Jun-čin (agl. Yoon Jin Kim), přezdívaná též jako korejská Julia Roberts. 

V americkém seriálu Ztraceni (Lost) představuje Sun Kwón, nenápadnou manželku 

Korejce Čína, který nerozumí anglicky a na ostrově loví ryby. V Asii se stala známou, 

zejména díky hlavní roli ve filmu Siiri (angl. Shiri, 1999), který měl v Koreji vyšší 

návštěvnost než film Titanic. 16 Siiri byl prvním velkorozpočtovým filmem, natočeným 

po rekonvalescenci místní kinematografie. Šlo o nejúspěšnější film roku, který jen v 

Soulu přilákal do kin téměř dva a půl miliónů diváků. 17 Soundtrack tohoto filmu byl 

podle časopisu Trends in Japan z května 2000 v Japonsku vyprodán, sotva se objevil na 

pultech. 

Celebrity však nejsou rozhodně jedinými, kdo šíří povědomí o Koreji do světa. 

Pro zajímavost dodejme, že Korea je také známá svou rozsáhlou misijní činností. 

1 ~ Onishi, Norimitsu: Roll Over, Godzilla: Korea Rules. ln: The New York Times 28.6.2005. 
http://www.nytimes.com/2005/06/28/international/asia/28wave.html?ex= 1277611200&en=9cc59e6580a6 
2030&ei=5090&partncr=rssuserland&emc=rss 
15 Shim, Dooho: Hyhridity and thc risc of Korean popular culturc in Asia. In: Media, Culture and Society. 
Sagc Puhlications Vol. 28( I ):25-44. London, Thousand Oaks and Ncw Delhi 2006, s. 30. 

IC• Wcny: Yun Jin Kim- Sun Kwon. In: http://wcny-kate.hlog.cz/0707/yunjin-kim-sun-kwon 
17 Onishi, Norimitsu: A rising Korean wave: If Scoul sclls it, Chi na cravcs it. In: New York Times, 10.1. 
2006. http://iht.com/artides/2006/0 I /02/ncws/korea.php 
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Historicky se křesťanství ve Východní Asii příliš nerozšířilo, výjimku ale představuje 

Korejská republika, kde nacházíme okolo třiceti procent křesťanů, a jejíž zahraniční 

misijní činnost je druhá největší na světě po Spojených státech amerických. Korejci se 

pokoušejí přinést do ČLR a dalších zemí křesťanství s asijskou tváří. V ČLR působí na 

patnáct set korejských misií. Image Koreje, jako moderní, vyspělé a demokratické země, 

kterou přinesly televizní obrazovky a reklama, jim práci značně usnadňuje, nehledě na 

to, že se kostely a různé křesťanské symboly v seriálech a filmech hojně objevují. 

Nárůst počtu křesťanů je patrný i např. v Mongolsku. Z ostatních zemí nemáme 

průkazné zprávy, ale dá se předpokládat, že i jinde než jen v ČLR a Mongolsku, se 

s úspěchem televizních seriálů "svezlo" i šíření víry. 

2.3 Etymologický výklad slova hallju 

Jak již bylo řečeno výše, hallju není původní korejské slovo, ale vytvořili jej 

Číňané. Znak han zde znamená Koreu a znak rju (lju) nese význam plynout. Pro 

Korejce je han blízké slovo, Číňanům je však jako označení Koreje bližší výraz Korjó či 

Čosón. Znak han si mohou podvědomě dávat do souvislosti s korejským císařstvím 

(Tahan čeguk) vyhlášeným roku 1897, jako se zemí, která se vymanila z čínského vlivu. 

Znak han také představuje Korejskou republiku jako nepřátelskou zemi, která stála proti 

čínským vojskům v korejské válce. Han navíc zní v čínštině stejně jako slovo chladný. 

Číňané proto tyto dva znaky schválně zaměňovali a hallju tak vystupovala jako studený 

proud, protiklad ke slovu nallju-teplý proud. 18 Od vzniku slova hallju bylo jisté, že se 

s ním ruku v ruce objeví i další novotvary s negativními konotacemi. V čínském tisku se 

brzy objevilo slovo hanmi, kde znak "mi" znamená mánii. Tento znak se mj. objevuje 

také ve slově míro, což znamená bludiště či nesprávná cesta, nebo ve slovu mia, 

znamenající ztracené dítě. V ČLR panovaly jisté obavy, že mládež propadne korejské 

hudbě a nechá se pobláznit korejskými herci. 

Na Tchaj-wanu se začal užívat výraz hahanchu, který má sice stejný význam 

jako hallju, až na to, že je tam použito znaku s významem malárie. Hahanchu navozuje 

představu pacienta trpícího zimnicí. Pro japonskou vlnu, která korejské vlně 

IX I, Ó-rjóng: Halijuui sidžakkwa kkutun ódiinga? In: Sindonga, Soul 1.6.2005. 
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předcházela, se obdobně užívá názvu haruchu, který v tchajwanském dialektu 

minanštině znamená úpal. 

A jaké další konotace skrývá znak rju (lju)? Kdysi se používal pro označení 

mrtvoly plovoucí na řece. Potopy byly v ČLR časté a utonutím umíralo hodně lidí. Ve 

významu proudu tekoucí vody se znaku rju začalo užívat až v pozdějších dobách. 

U Konfucia se toto rju objevuje v Povzdechu nad řekou - nad stále plynoucím proudem 

vody si Konfucius uvědomil pom(jivost lidského života a rozplakal se. V současnosti se 

rju používá ve slovech móda, klevety, vyhnanství atd., kde nese význam dočasnosti, 

neprůkaznosti a poletování sem a tam. Ve jménech řek se neobjevuje. Voda teče shora 

dolů, v případě hallju to vypadá, jako by se proud obrátil a tekl vzhůru -do ČLR, která 

je Číňany vnímána jako střed světa, vrchol. Možná i z tohoto důvodu se místní lidé 

stavěli k pronikání korejských zábavních programů se smíšenými pocity. 19 

2.4 Korejský recept 

Korejský recept je jasný: sladké, někdy melodramatické zápletky a spousta 

hudby, drahá výroba a pořádný doušek konfuciánských rodinných hodnot. Korejská 

televize uspokojila touhu Asiatů po jiných filmech a celebritách, než těch západních. Ve 

většině asijských zemí se Korea stala symbolem toho, co je právě v kurzu. V Pekingu 

jsou nejoblíbenější mobilní telefony Samsung a LG, na Tchaj-wanu platí televizní 

stanice více za korejské seriály, než za dříve populární seriály japonské. "Japonci byli 

na špičce za analogové éry, protože dokáží postupovat podle plánu," říká Kang Čul-gun, 

ředitel Akademie hallju na Čungangské univerzitě, který přednáší obchod a analýzu 

kulturní výměny. "Nyní však přišla digitální éra, která vyžaduje dynamiku a kreativitu, 

a v tom jsou Korejci jasně nejlepší." Podle našeho dlouhodobého sledování 

tchajwanských webových stránek Spcnet.tv je zřejmé, že korejské seriály se těší větší 

oblibě než japonské. Zatímco recenzí na korejské seriály se objevilo již něco přes 

stovku, recenzí japonských dramat se tam drží okolo třiceti. Před dvěma lety byl poměr 

jiný. Ale i přesto si dovolujeme považovat výše citovaný výrok za značně nadsazený. 

Objem vývozu televizních seriálů, jakkoliv velký, nelze pokládat za hlavní měřítko 

vyspělosti země. Ve vývozu animovaných filmů je Japonsko úspěšnější než Korejská 

19 I, Ó-rjóng: Halljuui sidžakkwa kkutun ódiinga? ln: Sindonga, Sóul 1.6.2005. 
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republika. Podle zpráv z tisku zaujímá na světovém trhu s kreslenými filmy 

dvaašedesáti procentní podíl, zatímco Korejská republika představuje pouhé jedno 

procento.20 

2.5 Vývoz hallju v číslech 

Objem korejského zábavního průmyslu, který získal vládní investice až na konci 

devadesátých let, se během krátké doby nesmírně zvýšil. Z 8,5 miliard amerických 

dolarů v roce 1999 vyskočil v roce 2003 na 43,5 miliard. 21 Ekonomická krize, která 

postihla celou Asii, vedla k tomu, že asijské země daly přednost levnějším korejským 

seriálům, v tehdejší době dostupným za čtvrtinu ceny seriálů japonských. Co se týče 

dramat z Hong-kongu, cena korejských seriálů se rovnala jen jejich jedné desetině. 

Vývoz prudce stoupal, a zatímco v roce 1999 vydělala Korea na vývozu televizních 

programů 12,7 miliónů amerických dolarů, v roce 2002 dosáhla tato částka 17,7 miliónů 

dolarů, v roce 2003 se jednalo o částku 37,5 miliónů dolarů a v roce 2004 to bylo 57,71 

miliónů amerických dolarů. Vývoz korejských seriálů vzrostl v letech 2001 a 2002 o 

58,8%. Průměrný poplatek za autorská práva vzrostl o 84% - zatímco v roce 2003 stál 

2198 amerických dolarů, v roce 2004 to bylo 4046 amerických dolarů za každý díl. 

V Singapuru zaplatili za licenci k seriálu All In 960 tisíc amerických dolarů, což bylo 

dvakrát tolik než dosavadní rekord, který držel seriál Mořská panna (Ingó agassi). Podle 

Analýzy ekonomického efektu korejské vlny vydané Výzkumným institutem korejské 

asociace pro mezinárodní obchod dosáhl příjem z kulturních produktů (televizní seriály, 

počítačové hry, filmy, animované filmy) sumy přibližně 2,14 triliónů korejských wónů, 

což je v přepočtu 1,87 miliardy amerických dolarů. Ekonomický důsledek korejské vlny 

patrný přímo v Koreji se odhaduje na 1,43 triliónů wónů za rok 2004. 

V září 2004 byl promítán v Japonsku korejský film Dubnový sníh (Óčchul), ve 

kterém hraje herec Pa Jong-džun, hlavní představitel korejské vlny v Japonsku a 

nejmovitější korejský herec všech dob. Během prvního měsíce se na tento film přišly 

2° Korea's Hallyu 'Tsunami' Heads for U.S. & Europe. In: Korea IT Times. April 2006, Vol.22. 
http://www.ittimes.co.kr/en/node.asp?em=M&mcode=200604&idx= 1211 
21 Onishi, Norimitsu: Roll Over, Godzilla: Korea Rules. In: The New York Times 28.6.2005. 
http://www. nyli mes.com/2005/06/28/international/asia/28 wave.html ?ex= 1277611200&en=9cc59e6580a6 
2030&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss 
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podívat dva miliony dvě stě tisíc diváků. Film se promítal celkem ve tři sta dvaceti 

kinosálech po celém Japonsku, což je dosavadní rekord v návštěvnosti korejského filmu 

v Japonsku. Ke konci téhož roku se díky úspěchu Zimní sonáty v Japonsku podle 

průzkumů korejského Ekonomického výzkumného centra vydělaly 3 miliardy 

amerických dolarů. Historické drama Klenot v paláci (Tadžanggiím)22 bylo vysíláno na 

Tchaj-wanu od května roku 2004, od září téhož roku se objevilo v ČLR, Hong-kongu a 

Singapuru. Japonská televizní stanice NHK jej vysílala poprvé přes satelitní stanici BS2 

od června 2004 a podruhé od října 2005. Na žádost diváků byl přidán speciální program 

Průvodce seriálem Klenot v paláci, který zájemcům přiblížil podrobnosti a hlavní 

události období, na jehož pozadí se děj odehrává. Klenot v paláci byl vysílán přes 

satelitní televizi také v Austrálii, Spojených státech amerických, Uzbekistánu, !ránu, 

Thajsku, Malajsii a ve Vietnamu. Drama Schody do nebe (Čóngugui kjedan, 2003) se 

dostalo do osmi států Latinské Ameriky -Salvadoru, Peru, Kolumbie, Dominikánské 

republiky, Panamy, Guatemaly a Kostariky. Televizní seriály Vše o Evě (Thulii modun 

gót, 2000) a Hvězdy v mém srdci, které byly od října 2002 vysílány na několika 

zahraničních televizních kanálech a také se setkaly s úspěchem, např. v Mexiku mohli 

diváci první z nich shlédnout během dvou let celkem čtyřikrát. 23 Mexický fanklub 

herců An Ča-uka a Čang Tong-góna čítá okolo dvou tisíc členů. Seriál All In, vysílaný 

televizní stanicí Arirang, neměl sice úspěch v Turecku, zato v Makedonii diváci 

požadovali jeho opakované vysílání. Na Arirang TV lze sledovat korejské seriály také 

např. v Polsku, Bulharsku, na Slovensku, v Rusku, Litvě, Bělorusku, Uzbekistánu a 

dalších státech. 24 Nutno podotknout, že ne všechny korejské programy zahraniční 

televizní stanice nutně kupují. Korejská zahraniční informační služba např. poskytla 

zdarma Zimní sonátu egyptské televizi a ještě zaplatila za výrobu arabských titulků. 

Cílem bylo získat sympatie arabského světa v době, kdy Korejská republika vyslala tři 

tisíce dvě stě vojáků do severního Iráku. 25 Co se týká Spojených států amerických, 

22 V Koreji vysílán televizní stanicí MBC v pondělky a úterky od 22 hodin od 15. září 2003 do 30. března 
2004. Průměrná sledovanost dosáhla 47%, nejvyšší dosažená sledovanost byla 57,8%. 
21 Mexiean rans ask President Roh to send Hallyu stars. In: KBS Global, 12.9.2005. 
24 Kim, Dae Sung: Hallyu: How Far Has It Come? The Hankook libo, 11/2005. 
http://newsletter.kť.or.kr/english/contents.asp?vol=58&1ang=English&no=634 

25 Onishi, Norimitsu: Roll Over, Godzilla: Korea Rules. In: The New York Times 28.6.2005. 
http://www. nyti mes.com/2005/06/28/international/asia/28wave.html ?ex= 1277611200&en=9ec59c6580a6 
2030&ci=5090&partncr=rssuserland&cmc=rss 
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korejské seriály vysílá kabelová televize AZN Television. Snadno dostupné jsou 

zejména v San Franciscu, Los Angeles, na Havaji, v New Yorku a ve Washingtonu. 

V Kalifornii se v roce 2005 přes známý internetový obchod prodávalo 20-30 tisíc 

korejských seriálů měsíčně a odbyt se dále zvyšoval. 26 Podle zpráv z tisku zhlédlo 

seriál Klenot v paláci v okolí San Francisca již sto tisíc diváků. 27 Náklady spojené s 

výrobou seriálu dosáhly 15 miliónů amerických dolarů. Podle zprávy z roku 2005, tj. 

téměř dva roky po prvním uvedení, představoval zisk, který seriál přinesl, 40 miliónů 

amerických dolarů. Sláva seriálu je patrná zejména v Hong-kongu, viz následující 

kapitola, kde se v restauracích objevily i pokrmy připravené podle receptů, které seriál 

představil. 

l<> US audiences devour South Korean soap opera. In: China Daily, 3.9.2005. 
http :1 /engl ish. peopledai I y.com.cn/200509/03/eng20050903 _206314.html 
17 Seriál Klenot v paláci vypráví příběh osiřelé dívky, která se stane dvorní kuchařkou, posléze se stává 
vůhec první ženou léčící krále a na konci je dokonce odměněna královským mistrovským titulem. To vše 
se odehrává na počátku šestnáctého století v ohdohí dynastie I. Existují dohady, že hlavní hrdinka Čang
gum skutečně existovala, ale ne máme o tom jasné doklady. 
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Korejské seriály se dostaly zejména díky satelitní stanici Arirang do téměř 

celého světa, ale ze západního světa si zatím získaly sympatie hlavně u diváků 

v Latinské Americe. Je možné, že se v budoucnu stanou oblíbené i ve Střední Americe a 

Africe, kde je publikum naladěno na podobnou produkci. V následujících podkapitolách 

se zaměříme na hlavní dovozce korejských televizních programů. Podle statistik vývozu 

korejských televizních seriálů z roku 2004 vedl Tchaj-wan 24,5 %, Japonsko 19 %, 

ČLR 18,6 o/o a Hong-kong 3,3 %. 

3.1 Ohlasy v ČLR a na Tchaj-wanu 

Korejská republika a ČLR byly oficiálními nepřáteli od korejské války. V roce 

1992 došlo k normalizaci vztahů. Do poměrně nedávné doby tak měla KLDR se svým 

velvyslanectvím, restauracemi a obchody v Pekingu silnější pozici než Korejská 

republika, která byla Číňanům značně vzdálená či o ní měli zkreslené představy. 28 

V ř(jnu 2006 však pětadvacetiletý zpěvák Rain (kor. Pi), který mj. zaujal italského 

módního návrháře Armaniho, který si jej pozval jako čestného hosta do Milána na 

módní přehlídku, vyprodal v Pekingu sportovní stadion. Na vystoupení se přišlo podívat 

čtyřicet tisíc návštěvníků. Televize začala být v ČLR populární začátkem osmdesátých 

let a koncem devadesátých let se rozšířila do téměř všech domácností. Číňané si 

korejské seriály oblíbili proto, že v nich vidí milostné příběhy, život v luxusu, krásné 

tváře, módní oblečení, velké domy a vozy, a vůbec všechny prvky městského života, po 

kterém mladí Asiaté touží. 29 Oddanost místního publika dokládá i zájem o luxusní 

zájezd zahrnující setkání s hercem An Ča-ukem v ceně téměř pěti set amerických dolarů, 

který byl uspořádán v roce 2001. I přes jeho vysokou cenu se ho zúčastnilo 250 

mladých Číňanů. Za úspěch, kterého korejská produkce dosáhla v ČLR, může Korejská 

republika vděčit také politickým náladám mezi oběma zeměmi. Obě země sdílejí 

dlouhodobé nepřátclství vůči Japonsku kvůli jeho válečným zločinům z doby před a 

2
g Onishi, Norimitsu: A rising Korean wave: Iť Seoul seli s it, Chi na craves it. In: New York Times, I 0.1. 

2006. http://iht.com/articles/2006/0 I /02/news/korea.php 

29 Pop cul ture goes global. ln: Chi na Daily, I 0.6.2003. http://www.chinadaily.eom.cn/en/doc/2003-
06/ I O/content_16X4 77 .htm 
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během druhé světové války, ČLR proto neváhala propagovat korejské programy a herce 

jako protiváhu japonského kulturního vlivu. 

V případě Tchaj-wanu statistiky ukazují, že na počátku devadesátých let nebylo 

pronikání korejských programů do země úplně jednoduché. Zatímco korejská kultura a 

jazyk byly místním obyvatelům značně vzdáleny, žijí zde četné skupiny obyvatelstva, 

které umí japonsky či kantonsky, což přijímání programů z těchto zemí značně 

usnadňuje. Za další důvod obtížných začátků lze vzpomenout, jak Sóul v roce 1992 

nečekaně omezil diplomatické vztahy s Tchaj-pej, aby se zalíbil ČLR. Korejci dokonce 

zřídili nové čínské velvyslanectví v budově patřící tchajwanské vládě, což se mezi 

obyvateli Tchaj-wanu setkalo se zvláště velkou nevolí. Odpor proti tomuto rozhodnutí 

se projevil například bojkotem dovozu korejského ženšenu nehledě na korejské 

televizní programy atd. A tak v letech 1993 až 1999 bylo na Tchaj-wan dovezeno 62 

hongkongských, 61 japonských a 54 čínských televizních dramat. 3° Co však vedlo 

k tomu, že se seriály z Koreje po roce 1999 začaly na Tchaj-wan dovážet? Počáteční 

příčinou byla masová obliba seriálu Ohňostroj (Pulkkotnori, 2000), který zaznamenal 

2% sledovanost, která vzrostla na 4,9 %, poté, co přijeli do Tcha-pej hlavní 

představitelé a setkali se s místními fanoušky. Až do této doby byly na Tchaj-wanu 

vysílány zejména starší korejské seriály stanice KBS, které byly k nabídnuty k prodeji 

za deset tisíc amerických dolarů za hodinovou epizodu, zatímco náklady na domácí 

produkci dosahovaly dvojnásobku. Tyto programy se těšily oblibě zejména u starší 

venkovské ženské populace, jejich průměrná sledovanost nepřesahovala 1 %. Druhým 

významným faktorem byla kvalita korejských programů, která se od konce 

devadesátých let značně zvýšila. Společnost Videoland začala ve velkém měřítku 

dovážet seriály korejských stanic MBC a SBS. Videoland je společnost, která na Tchaj

wanu vlastní několik kanálů, zaměřených zejména japonskou produkci. Vše se odehrálo 

v době, kdy ceny za japonské programy stoupaly, zatímco jejich sledovanost klesala?' 

Aby televizní stanice zvýšily přitažlivost korejských programů, snažily se udělat 

z korejských herců hvězdy. Herec Ča In-pchjo ze seriálu Hvězdy v mém srdci, Hong

kong expres a dalších byl např. všude vyzdvihován jako ideální manžel apod. Každému 

30 Lin. Lihyun: Thc Paradox of thc Korcan Wavc in Taiwan. In: Cul tura! Spacc and Public Sphere in Asia 
2006, Korea, Scoul, s. I 36. http://asiafuturc.org/csps2006/50pdf/csps2006_3a.pctr 
31 Lin, Lihyun: Thc Paradox of thc Korcan Wavc in Taiwan. ln: Cultural Spacc and Public Sphere in Asia 
2006, Korea, ScouL s. 13X. http://asiafuturc.org/csps2006/50pdf/csps2006_3a.pdť 
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uvedení nového seriálu předcházela nutně reklama. Náhlá masová reklama, která ve 

stejnou dobu propaguje filmy, televizní programy, módu, populární hudbu, mobilní 

telefony, elektroniku a auta, má velice vysoký výsledný efekt. Na stránkách novin se 

objevila zvláštní strana, vyčleněná pouze korejským celebritám. Pokud některý korejský 

herec či zpěvák plánoval přiletět, tisk přinesl podrobný program jeho návštěvy, včetně 

čísla jeho letu a hotelu, kde bude ubytován. Někteří diváci samozřejmě zareagovali, což 

vzbudilo dojem že na Tchaj-wanu propukla korejská vlna. Průměrná sledovanost seriálů 

se však i nadále pohybovala okolo 2 %. Díky reklamě se však mezi diváky zařadila i 

mladší generace. Zajímavostí je, že ačkoliv se celkový čas věnovaný vysílání 

korejských seriálů v roce 2002 zvýšil z původních 9,5 hodiny v roce 1999 na 21 hodin 

denně, počet hodin vysílání hongkongských a čínských dramat se nezměnil - zůstaly na 

svých původních 14 hodinách vysílacího času denně. Japonské seriály sice zaznamenaly 

časový úbytek, ale i přesto se byly tchajwanských stanicích v roce 2002 vysílány 15 

hodin denně. 

Celkový počet turistů z Tchaj-wanu do Koreje se díky náhlé oblibě korejské 

hudby a televizních seriálů zvýšil během jediného roku o celou jednu třetinu. 32 Čínské 

noviny chválily korejské seriály jako politicky neutrální. Programový ředitel Shanghai 

TV Station říká, že korejské seriály jsou v ČLR vysílány právě proto, že se soustřeďují 

na rodinné hodnoty a ukazují konkurenci ve světě byznysu apod. Dodává, že cenzura je 

jejich v případě hned po zprávách a televizních dokumentech nejpřísnější. Podle zpráv 

z tisku tchajwanské diváky neodrazuje ani zaujatost, která je zřetelná v historickém 

seriálu Čumong, (viz dále). "Televizní místnost vysokoškolské dívčí koleje v Tchaj-pej 

je plná. Studentka usazená v první řadě pátrá hůlkami v papírovém kbelíku s nudlemi, 

aniž by odtrhla zrak od obrazovky. V televizi právě běží další díl jihokorejské 

12 V roce 2000 přijelo do Koreje přes sto osm tisíc návštěvníků z Tchaj-wanu, v roce 2002 se počet zvýšil 
na sto dvacet tisíc, v roce 2003 to bylo sto osmdesát tisíc a v roce 2004 již okolo tří set tisíc, ačkoliv prý 
celkový počet lidí cestujících do zahraničí v tomto období klesl. Celkový počet návštěvníků Koreje byl v 
roce 2004 5,75 miliónů, což byl 23,5% nárůst ve srovnání s rokem 2003. 42Cf!) z celkového počtu tvořily 
2.42 miliónů Japonců. Co do počtu za nimi následovalo 570 tisíc Američanů a 41 O tisíc Číňanů. Díky 
zavedení pětidenního pracovního týdne v roce 2004 vycestovalo do ciziny 9,13 miliónů Korejců. Což 
znamenalo 23,7'/o nárůst oproti 7,3X miliónům za rok 2003. 4X,X % Korejců (2,34 milióny) navštívilo 
Čínu. Náslcdovalo Japonsko- I ,75 miliónu, Thajsko 750 tisíc, USA- 700 tisíc a Filipíny- 370 tisíc. 
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telenovely Čumong, v níž hlavní roli získal urostlý pětatřicetiletý Song Il-guk -jeden 

z nových idolů asijských žen a dívek."33 

3.2 Klenot v paláci v Hong-kongu 

Korejské televizní seriály se dostaly do Hong-kongu v polovině devadesátých 

let dvěma cestami - z Tchaj-wanu a ze severu ČLR - prostřednictvím pirátských 

videokazet. Velkému úspěchu se těšilo drama Podzimní pohádka a All In. Když se od 

ledna do května roku 2005 vysílal v Hong-kongu čtyřiapadesátidílný seriál Klenot 

v paláci, sledovalo jej tam nejvíce lidí za posledních 25 let - téměř padesát procent 

obyvatel Hong-kongu říká, že Klenot v paláci viděli. Průměrná sledovanost dosáhla 

40% a vrcholila 50% u závěrečných epizod. Místní středoškoláci si vytvořili webové 

stránky, které fanoušky seriálu sdružují. Tyto stránky mají svá pravidla, jsou lépe 

organizované než oficiální stránky seriálu stanice TVB, a čítají na tři tisíce osm set 

členů. Většinu členů tvoří dívky. Fórum založil jeden místní student v době, kdy 

vysílání seriálu začalo. A ačkoliv vysílání seriálu skončilo před více než dvěma lety, 

živé diskuse na stránkách pokračují dále. Lidé si tam spolu povídají o korejské historii, 

o hlavních hrdinech, o ději seriálu, o představitelích hlavních hrdinů, o hudbě a dalších 

společenských tématech. Struktura členství je na stránkách organizována stejně, jako 

byly úřednické posty u korejského dvora v období vlády dynastie I. Podle vyvinuté 

aktivity je možno se posouvat v hierarchii nahoru. Aktivita je měřena podle počtu 

zveřejněných komentářů a příspěvků. V květnu 2005 se zde nacházelo přes padesát tři 

tisíce zpráv. 34 Většina členů fóra pochází z Hong-kongu, diskusí se však účastní i 

Číňané z různých koutů světa. Aktivní členové se na tyto stránky připojují téměř každý 

den. To, že se pro tuto mládež staly hlavní postavy seriálu vzory, nejlépe přiblíží 

následující citace. Student Chung o hlavní hrdince Čang-gum píše: "Je něžná, pečující, 

dobře vaří, umí léčit, má krásnou tvář, je statečná a tolerantní. Kde jen mám hledat 

takovou ženu jako je ona?"15 I vlastnosti mužského hrdiny Čung-hoa jsou opěvovány. 

1
' Tylová, Klára: O tclenovclách a krasavcích z Ji/,ní Korcjc. In: Lidové noviny ll. 5. 2007. 

q Lin, Angcl: Co-constructing a 'Good Placc' ('Eu-topia') in thc Virtual Space: The Social Imaginary oť 
thc Hong Kong Youth-initiatcd Dac Jang-gucm (Da Chang-jin) TV Drama Web-based Fangroup Forum. 
In: Asiafuturc.org. http:/ /asiafuturc.org/csps2006/50pd flppt_pdfi'csps2006 _Sb _ppt. pdf 

35 Lin. Angcl: Co-constructing a 'Good Placc' ('Eu-topia') in thc Virtual Spacc: The Social Imaginary of 
thc Hong Kong Youth-initiatcd Dac .Tang-gucm (Da Chang-jin) TV Drama Web-based Fangroup Forum. 
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"Když hudu mít problémy, zůstane se mnou, když budu nešťastná, utěší mě, když hudu 

v nebezpečí, ochrání mě, když se objeví těžkosti, obětuje se pro mě, a když budu mít 

vlastní kariéru, hude na mě trpělivě čekat.. .je to tak dojemné. Ve skutečnosti je těžké 

najít muže, jako je on," 36 píše na stránkách studentka. Hlavní hrdinové Čang-gum a 

Čang-ho tak představují ideální dvojici, vzor romantické lásky. Jiný student o nich 

napsal: "Jejich láska je jako malá plynoucí říčka, tolik se liší od moderní doby a kultury 

instantních jídel, kdy se do sebe lidé ve chvilce zamilují, aby si za dva dny řekli 

sbohem ... :n Zdá se, že zejména hrdinčina odvaha inspirovala velké množství mladých 

lidí. "Čang-gum se nikdy nevzdává, ví, co udělat, aby se zachránila, a nečiní to jen kvůli 

sobě, ale také kvůli ostatním," :lX zní další komentář. Fórum bylo po nějakou dobu 

zavřené, a když se opět otevřelo, lidé psali, že se cítí, jako by se vrátili domů. Na oblibu 

korejských seriálů a telenovel obecně bývá nahlíženo poněkud s despektem, ať již ze 

strany veřejnosti či vědeckých kruhů. Členové fóra se snaží přesvědčit své okolí o tom, 

že korejské seriály jsou skutečně kvalitní. Často je např. srovnávají s domácí produkcí. 

Chválí Klenot v paláci jako poučný, inspirující a důvtipný seriál, zatímco domácí 

seriály jsou prý jen plné krásných mužů a žen." 

Čínský prezident Hu Jintao, známý svou formálností, si podle deníku Čosón ilbo 

postěžoval jistému jihokorejskému státníkovi, že kvůli velkému množství práce zmeškal 

několik epizod tohoto seriálu. Čínské noviny psaly také o mladých ženách a mužích, 

kteří se rozjeli do Korejské republiky, aby si tam nechali chirurgicky upravit nosy po 

vzoru korejských filmových hvězd a populárních zpěváků. Čínské nevěsty se dokonce 

nechávají fotit v korejských tradičních svatebních šatech. 

"Popularita korejských seriálů je výzvou pro jejich čínské protějšky," říká Xia 

Xueluan, socioložka z Pekingské univerzity. "Pravdou je, že čínští režiséři a producenti 

ln: Asiafuture.org, s. ~I. http://asiafuture.org/csps2006/50pdflppt_pdfJcsps2006_5b_ppt.pdf 
36 Lin, Angel: Co-constructing a 'Good Place' ('Eu-topia') in the Virtual Space: The Social Imaginary oť 
the Hong Kong Youth-initiated Dae Jang-guem (Da Chang-jin) TV Drama Web-based Fangroup Forum. 
In: Asiafuture.org, s. ~2. http://asiafuture.org/csps2006/50pdť/ppt_pdť/csps2006_5b_ppt.pdť 
17 Lin, Angel: Co-constructing a 'Good Placc' ('Eu-topia') in the Virtual Space: The Social Imaginary of 
the Hong Kong Youth-initiated Dae Jang-guem (Da Chang-jin) TV Drama Web-based Fangroup Forum. 
In: Asiafuture.org, s. ~4. http://asiafuture.org/csps2006/50pdtJppt_pdť/csps2006_5b_ppt.pdť 

lR Lin, Angel: Co-constructing a 'Good Placc' ('Eu-topia') in thc Virtual Space: Thc Social lmaginary of 
thc Hong Kong Youth-initiated Dae Jang-gucm (Da Chang-jin) TV Drama Wcb-bascd Fangroup Forum. 
In: Asiafuturc.org, s. ~6. http://asiafuturc.org/csps2006/50pdť/ppt_pdť/csps2006_5b_ppt.pdf 
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nenatáčejí dostatečně dobré filmy a seriály na to, aby přilákali obecenstvo, a to je pro ně 

velká ostuda. "39 

3.3 Japonsko a fenomén Zimní sonáty 

Hlavní událostí, která změnila pohled japonské společnosti na Koreu, byly 

Olympijské hry pořádané v Soulu v roce 1988. Díky tehdejším televizním přenosům a 

návštěvám Koreje se Japonci dozvěděli, že Korejská republika je rozvinutější, než si 

mysleli. A však až do konce devadesátých let mezi nimi nedošlo k žádné významné 

výměně na poli populární kultury. K zásadnímu obratu došlo v roce 2002, kdy obě země 

společně pořádaly mistrovství světa ve fotbale. Ve stejném roce bylo v japonsko

korejské produkci natočeno drama Přátelé, ve kterém hrál i korejský herec Wón Pin. 

Drama bylo do jisté míry populární proto, že se jednalo o jeden z prvních japonsko

korejských podniků. Z hlediska sledovanosti zajímavé nebylo. Od té doby byla hlavně 

přes kabelovou televizi BS2 vysílána dramata Podzimní pohádka, Hvězdy v mém srdci 

a Vše o Evě. Nedá se však říci, že by se setkaly s velkým diváckým ohlasem. Na 

počátku korejské vlny byly více a lépe propagovány filmy než seriály. Počínaje hitem 

SUri a JSA (2000) uvedeném v roce 2001, přes film Ta drzá holka (Jópkidžogin kunjó, 

2001) uvedeném v roce 2003 a filmem Silmido (2003) uvedeném v roce 2004 konče, 

všechny v Japonsku uspěly. Korejská zpěvačka BoA je Japonci považována více za 

japonskou než korejskou zpěvačku a zpěvák Rain je sice oblíbený, ale jeho vliv je 

značně omezen, jako ostatně vliv korejské populární hudby v Japonsku vůbec. O necelé 

dva roky později po mistrovství světa ve fotbale byla v Japonsku vysílána Zimní sonáta. 

Již před jejím uvedením se v jednom japonském televizním programu např. objevil člen 

japonské hudební skupiny SMAP 40
, jak se učí se korejštinu. Skutečností je, že 

v Japonsku díky rozvoji turistického ruchu do Koreje, panovala pozitivní nálada vůči 

Koreji již před vysíláním Zimní sonáty, ale i když se korejské televizní seriály těšily 

oblibě po celé Asii již léta, Japonsko se k jejich masovému sledování přidalo teprve 

nedávno. Nyní platí, že "ač se pod pojem hallju v Japonsku řadí leccos, jsou jejím 

39 Osnos. Evan: Asia ridcs wavc oť Korcan pop culturc invasion. ln: Chicago Tribune, 23.12.2005. 
40 SMAP (Sports Music Asscmblc Peoplc) je nejúspěšnější japonská pětičlenná chlapecká skupina. 
Prodali nejvíce desek v japonské historii. Její členové se často objevují v televizních show a v japonských 
seriálech. TV Stars. ln: Japan-zonc.com http://www.japan-zonc.com/modcrn/smap.shtml 
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středem korejská dramata, hlavně pak Zimní sonáta (jap. Fuyu no sonata či 

Fuyusona)," 41 která dosáhla nesmírné obliby, zasáhla srdce žen, popletla sociální 

analytiky a udivila média. V Japonsku byla Zimní sonáta vysílána celkem čtyřikrát 

během jednadvaceti měsíců - poprvé v roce 2003 v dabované verzi ve čtvrtky od deseti 

hodin večer na satelitní stanici BS2. Vysílání přímo na stanici NHK od dubna do srpna 

roku 2004 spustilo davové šílenství. Na žádost veřejnosti byla Zimní sonáta vysílána 

znovu na konci téhož roku v původním korejském znění s japonskými titulky. Když 

byla vysílána úplně poprvé, její průměrná sledovanost dosáhla 1,1 %, což na kabelovou 

televizi není úplně špatný výsledek, vzhledem k tomu, že ji vlastní jen omezený počet 

divákú. Lidé si však o seriálu mezi sebou řekli, a ten se v té době také objevil na DVD a 

ve videopújčovnách. Televize NHK vysílala seriál podruhé v dubnu 2004 od 23,30 

hodin. Průměrná sledovanost dosáhla 15% a nejvyšší dokonce 22,2%. V porovnání s 

běžnou sledovaností v hlavním vysílacím čase od 19 do 22 hodin, která se v Japonsku 

pohybuje okolo 10%, to bylo neskutečně hodně. V době Olympijských her, i přesto, že 

bylo vysílání Zimní sonáty přesunuto na druhou hodinu ranní, sledovanost přesáhla 

I 0%. Stanice NHK získala tři a púl miliónů amerických dolarů za prodané DVD a 

knihu, která byla podle seriálové předlohy dodatečně napsána.42 V roce 2004 se prodalo 

tři sta třicet tisíc sad DVD, milion dvě stě dvacet tisíc knih a šest set tisíc kusů CD se 

seriálovou hudbou. Od května 2004 se o Zimní sonátě psalo v novinách, objevily se 

komentáře na internetu a jazykový kurz na stanici NHK používal útržky dialogů ze 

Zimní sonáty k výuce korejštiny. Rapidně se zvýšil počet studentů navštěvujících 

jazykové kurzy korejštiny a počet japonských turistů do Koreje, na trhu se objevily 

výrobky spojené s tímto seriálem. Když na začátku dubna 2004 přijel Pa Jong-džun do 

Japonska propagovat film Skandál, ve kterém si zahrál hlavní roli, na japonském 

mezinárodním letišti jej přivítal pětitisícový dav fanynek, což je nepoměrně mnoho -

fotbalistu Davida Beckhama dva roky nazpět uvítalo na japonském letišti "jen" okolo 

tisícovky fanoušků. Nčkteré fanynky na letiště dorazily již o den dříve, aby si držely 

místo, ze kterého bude dobře vidět. Hodně jich přineslo dárky a květiny. Tentýž den se 

11 Kang, Jong-mi: Winter Sonata and Cultural Praetices of Active Fans in Japan. ln: 
http:/ /icks. korea.ac.kr/con 12/PP/wi ntersonata. pdf 

•
2 Kang, Jong-mi: Winter Sonata and Cultural Practices of Active Fans in Japan, s. 6. 

hllp:/ /icks. kurca.ac .krí..:oni2/PP/wi nlcrsonala.pdf 
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tato zpráva objevila ve večerních televizních novinách.43 Při vlastní návštěvě propukla 

dokonce panika a desítky žen utrpěly zranění. Pro Japonce, vychovávané k potlačování 

emocí je pohled na hrdiny korejských seriálů, kteří zatímco si vyznávají lásku u toho 

klidně pláčí nebo se zlobí, osvobozující změna. Seriálové příběhy kladou důraz na 

ušlechtilost a tradiční japonská témata, jako je rozpor mezi láskou a povinností. Tento 

problém se také objevil v americkém filmu Madisonské mosty (The Bridges of Madison 

County), který přilákal japonské turisty do státu Iowa stejně jako Zimní sonáta o téměř 

deset let později přilákala návštěvníky do Koreje. Vrcholu horečka Zimní sonáty 

dosáhla v srpnu a září roku 2004. Televizní stanice NHK pořádala koncert klasické 

hudby, kde korejští hudebníci hráli melodie opakující se v seriálu. Cestovní kanceláře 

začaly prodávat poznávací zájezdy po místech, kde natáčení probíhala, a občas jsou 

organizována setkání herců s fanoušky. Lidé, kteří se na výrobě seriálu podíleli, včetně 

zpěváka Rju Si-wčma, byli opakovaně zváni do Japonska k rozhovorům a na natáčení 

reklam. 

Počet, kolikrát lidé v Japonsku Zimní sonátu sledovali se u každého liší- někdo 

ji viděl dvakrát, avšak existuje i řada takových, kteří ji sledovali desetkrát. Některé ženy 

dokonce nejsou schopny říci, kolikrát ji zhlédly, protože si ji pouštějí opakovaně na 

DVD. Zimní sonáta se pro ně stala téměř závislostí. Jedna šedesátiletá paní začala 

sledovat Zimní sonátu, protože ji kamarádka poprosila, aby jí ji nahrála na video. Od té 

doby si ji celou pustila již dvanáctkrát. Na otázku, zda by nechtěla sledovat také jiné 

drama, odpověděla, že ne. Toto však není výjimečný případ, většina diváků, kteří si 

nepamatují, kolikrát Zimní sonátu viděli, ji pravděpodobně sledovali více než desetkrát. 

Jiná čtyřicetiletá paní si pouští několik dílů Zimní sonáty každý den před spaním. A 

není to pouze případ žen v domácnosti, jistá paní si ji pouští pravidelně po práci již od 

roku 2003. Toto opakované sledování je pro Zimní sonátu charakteristické. Ostatní 

seriály diváci shlédnou jednou či maximálně dvakrát. Z tohoto hlediska je Zimní sonáta 

podobná animovaným či sci-fi příběhům, které jistá skupina fanoušků sleduje 

opakovaně. Pro takovéto sledování se používá japonského výrazu otaku. 44 Publikum 

43 Jung. Sun: 'Bae Yong-Joon, Hybrid Maseulinity & thc Countcr-cocval Dcsirc of Japancsc Femalc Fans'. 
ln: Particip0ltions. Volumc 3, Issuc 2 Spccial Edition, Novcmher 2006. 
http://www.participations.org/volumc%203/issue%202o/r.'20-%20spccial/3_02jung.htm 

44 Podle internetové encyklopedie je toto slovo honorifikcm od slova dům. Často se tímto výrazem 
01.načují lidé. kteří mají velký koníček. nejčastěji čtení komiksů či sledování animovaných filmů. Otaku 
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bývá ale většinou tvořeno z mladých mužů. Zimní sonáta je snad vůbec první případ, 

kdy se tohoto návykového opakovaného sledování účastní ženy. Pro většinu z nich je to 

vůbec první zkušenost. Některé fanynky přiznávají, že se jim v mládí líbili japonští 

zpěváci, nebo byly fanynkami Elvise Presleyho, Jamese Deana, skupiny Queen či 

jiných zahraničních hvězd. Dodávají, že se jim Zimní sonáta zpočátku příliš nelíbila 

nebo ji považovaly za nedokonalou z technického hlediska. Pa Jong-džun pro většinu 

z nich také nebyl láskou na první pohled. Nyní si však leckteré ženy díky Zimní sonátě 

připadají, jako by byly znova v pubertě, a jejich děti si z nich kvůli tomu dělají legraci. 

Jedna Japonka řekla, že po shlédnutí Zimní sonáty to bylo vůbec poprvé, kdy její srdce 

bilo tak vášnivě jako v dobách, kdy poslouchala hudbu Beatles. 45 Některé fanynky 

dokonce slavily Pa Jong-džunovy narozeniny v korejských restauracích v ulicích Tokia. 

O korejských programech obecně platí, že mladší lidé mají zájem spíše o 

korejskou kulturu než o Zimní sonátu, zatímco starší generace preferuje výhradně Zimní 

sonátu. Také ostrov Nami -jedno z hlavních míst děje Zimní sonáty -je navštěvován 

zejména starší generací. 46 Přes nepopiratelnou popularitu korejské masové kultury 

k očekávanému obratu na politickém poli nedošlo. Ba naopak japonsko-korejské vztahy 

se v roce 2005 zhoršily, což dokládá i očividně odměřená nálada, která panovala při 

setkání japonského premiéra Džuničiró Koizumiho s korejským prezidentem v polovině 

roku. 47 Na ještě větším ochlazení vztahů v následujícím roce se podílelo Koizumiho 

trvání na návštěvách Chrámu Jasukuni, zasvěcenému duším japonských válečných 

In: Wikipcdia. http://cn. wikipcdia.org/wiki/Otaku 

"Je to negativní označení člověka, který se téměř nestýká s okolím. Veškerý čas tráví doma, buď hraje 
videohry či sleduje animované filmy nebo vyhledává něco na internetu:' Otaku. In: Urban dictionary. 
http://www.urbandictionary.com/dcfinc.php?tcrm=otaku 

.J) Produccr Yun Scok-ho, thc crcator of Yonsama and thc "hallyu" ťrcnzy. In: KBS Global. 
http://cnglish.kbs.eo.kr/socicty/intcrvicw/1340789 _11775.html 

.J<, Podle !.právy vydané korejskou turistickou organizací (knto) 20.10.2005 dosáhl počet turistů na ostrov 
Nami za rok 2004 tří set tisíc lidí. V únoru 2005 dorat.ily čtyři tisíce návštěvníků, poté nastoupil prudký 
pokles. Tématický park seriálu Klenot v paláci ve městě Jangdžu zaznamenal od března roku 2005 přes 
deset tisíc návštěvníků ajcjich počet i nadále rostl. Díky seriálu vt.rostl počet návštěvníků, kteří vyhledali 
město Suwón. kde natáčení Klenotu v paláci také probíhala. Počet cizinců, kteří navštívili Koreu díky 
korejské vlně. ať ji/. se jednalo o výlety na místa natáčení, setkání fanoušků či festivaly v době od ledna 
do srpna 2005 byl tři sta dvacet tisíc lidí. Tadžanggum, halljukwangwang inkimori. 5.11.2005. 
http://kin.navcr.com/knowhow/cntry.php?d I id=6&dir _id=6&cid=D I CS I OrZ25mvCyK40tV6joUSXZ3v 
89u8&qb=vuťB I iDHObf5 

47 "Thc Sad Statc of Korea-Japan Rclations". In: Hankyoreh, 21.6.2005. 
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zločinců třídy A, nehledě na ostrý odpor blízkých sousedů včetně ČLR, ale i odpor 

v samotném Japonsku, spory o ostrov Tokto a rozdílné názory na postup vůči KLDR. 

3.4 Korejská vlna ve Vietnamu 

Vietnam má pro vývoz korejských seriálů nemalý význam. I přesto, že si někteří 

Vietnamci ještě pamatují, jak korejští vojáci bojovali proti jejich armádě za války ve 

Vietnamu, se ozývají nadšené hlasy, které tvrdí, že korejská vlna začala právě zde.48 

V roce 1999 zde bylo vysíláno 45 korejských seriálů, v roce 2000 60 a v následujícím 

roce tento počet ještě vzrostl. Vietnamci si korejskou produkci oblíbili, protože jim její 

příběhy připomínají vlastní život. Časté hádky s tchyní či milostný trojúhelník mají 

v oblibě mladé ženy, zatímco krásné herečky a prostředí velkoměsta připadají zajímavé 

starým mládencům žijícím na venkově. Vietnamcům je blízká úcta k rodinným tradicím, 

rodičům a starším. Jediné, co je jim na korejských seriálech cizí, jsou boje mezi gangy, 

pití na žal z odmítnutí milencem či milenkou a páchání sebevražd. Také se nemohou 

srovnat s bitím žáků učitelem či s projevy násilí nadřízeného ve firmě vůči podřízenému. 

Takovéto scény podléhají místní cenzuře. To, že sledování korejských seriálů 

nevyžaduje téměř žádné úsilí a člověk si při nich odpočine, je chápáno jako klad. 

Skutečnost, že v příbězích dobro obyčejně zvítězí nad zlem, na místní diváky silně 

působí. Stejně jako poselství, které seriály nesou: osvobození se od pout konfuciánské 

morálky, dosažení osobní svobody, překonání překážek, které život staví člověku do 

cesty apod. Tato jistá kulturní blízkost pramení z historie, kdy obě země spadali do 

sféry čínského vlivu a byly jim tak vštěpovány stejné hodnoty a zvyky. Vietnamská 

mládež je proslulá snadným přijímáním korejské módy a jak již bylo zmíněno výše, daří 

se tam zejména korejským kosmetickým firmám. 

3.5 Korejská vlna na Filipínách 

Filipíny, které byly čtyři sta let pod španělským vlivem a později se dostaly pod 

vliv USA, jsou odlišné od ostatních asijských zemí, a možná proto tam i dnes na 

televizních obrazovkách převládají bílí herci a herečky, kteří hovoří anglicky 

~x Why ha ve Korcan dra mas takcn Vietnam by Storm'? ln: Yónhap Ncws, 25.9.200 I. 
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s americkým přízvukem.49 Korejská vlna se objevila na Filipínách v roce 2003, oblibu 

si získaly zejména korejské seriály, nazývané zde koreanovely, 50 tchajwanským 

seriálům se naopak říká chinovely. Číňané na Filipínách představují ekonomicky silnou 

menšinou a je na ně nahlíženo jako na dominantní ekonomickou složku země. Do země 

navíc proudí nemalé investice z Tchaj-wanu. Na čínských programech místní diváky 

fascinuje předváděné bojové umění, které ovládají i ženy. Čínští hrdinové ovládají 

nadpřirozené síly, a aniž by ztráceli svobodu, dodržují přísnou disciplínu, (viz film Tygr 

a drak). Oblibu mexických telenovel, které jsou na Filipínách populární, vysvětluje 

společná koloniální minulost, stejné katolické náboženství a zaručeně šťastný konec, 

kterého se diváku dostává. 51 Korejská produkce přišla jako poslední, což je nahlíženo 

jako jedna z hlavních příčin její obliby. Na internetu se nachází spousta blogů a diskusí, 

které se seriálů týkají. Historií korejské vlny a důvody obliby korejských produktů na 

Filipínách se zabývají také místní akademické kruhy. Výjimkou není ani Fanny A. 

Garcia, učitelka a spisovatelka, které se dostalo četných literárních ocenění. Odpověď 

na otázku, jaký je hlavní důvod obliby korejských seriálů jako jsou Milenci z Paříže, 

Pouze ty (Onli ju) či Klenot v paláci spatřuje v tom, že tyto moderní korejské seriály 

dokáží diváky rozesmát. To, že se diváci při jejich sledování mohou od srdce zasmát, je 

důvod, proč je považují za fantastické. Smích Filipíncům pomáhá překonat politické 

krize, přírodní katastrofy a prázdné sliby politiků a médií. 52 Přes veškerou chválu si 

však autorka všímá také nedostatků, které často podle jejího názoru tkví v nedotaženosti 

postav, jako příklad uvádí hlavní hrdinku ze seriálu Jen ty, která, stejně jako vedlejší 

ženská postava, nedosahuje feministických standardů, přestože se jako feministka tváří. 

Na počátku do země přišly seriály režiséra Jun Sok-hoa Podzimní pohádka a 

Zimní sonáta, které měly za úkol konkurovat legendárnímu tchajwanskému seriálu 

49 
Kwon. Dong Hwan: ls il too early to talk ahout "'Hallyu" in the Philippines'l Koreanovela and its 

reception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
269. http:/ /asiafuture.org/csps2006/50pd f/ppl_pd f"/csps2006_5c _ppt. pd f 

'° K won, Dong Hwan: I s il too early to tal k ahoul '"Hallyu" in the Philippines? Koreanovela and its 
receplion among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
257. http:/ /asiafuture.(Jrg/csps2006/50pd f/ppt_pd ť/csps2006_5c _ppt. pd ť 

'
1 Flores. Crisanla N.: Mexicannovcla and Chinovcla in the Philippines: A Trans-Pacific Cultural Producl 

Reverherating from the Galleon Tradc in lhe Days oť thc Empirc. ln: Cultural Space and Puhlic Spherc in 
Asia 2006. Korea, Scoul. s.20. http://asiaťulurc.org/csps2006/0 I program.html 

'
2 Datinguinoo, Yinia: Studying thc Pinoy's ťascination with Korcan telcnovelas. In: pCIJ.Org. 

hlt p :1 /www. pc ij .org/hlogf'lp=922 
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Meteor Garden, což je příběh dívky, která se dostane na prestižní školu, kde se seznámí 

se čtyřmi bohatými mladíky. Následný děj se pak točí okolo vzniklých přátelství a 

milostného trojúhelníku. Tento seriál, který dosáhl 68 % sledovanosti, přestože nebyl 

vysílán v hlavním vysílacím čase, otevřel cestu asijské produkci. Na Filipíny začaly 

proudit programy z Tchaj-wanu, Koreje a brzy na to také z Japonska. Seriál Meteor 

Garden byl vysílán opakovaně. V případě korejské produkce se nejprve pouze na stanici 

GMA začaly objevovat četné seriály jako např. Vše o Evě, Schody do nebe, Kočka na 

střeše (Oktchappang kojangi), Full House (Pchulhausií), Krásné dny (Ariímdaun naldiíl) 

a Hoteliér (Hotchellió ). Od roku 2005 začala korejské seriály dovážet i televizní stanice 

ABS-CBN. Diváci tak mohli vidět i Co se stalo na Bali (Balliesó sangin il), smutné 

drama Zelená růže (Kiírin rodžií) či Milence v Paříži. 53 V roce 2005 byla sledovanost 

těchto programů velice vysoká- mimo hlavní vysílací čas okolo 30-44 %, v hlavním 

vysílacím čase okolo 41 -52 %. 54 První díl Milenců z Paříže dosáhl sledovanosti 

27, I %, která se v následujícím týdnu vyšplhala na 36%. Seriál se tak stal 

nejsledovanějším pořadem večera. V průměrné sledovanosti předčili Milenci z Paříže 

seriál Schody do nebe a Full House, které patří k těm nejoblíbenějším korejským 

seriálem na Filipínách vůbec. Také vysílání korejské satelitní stanice Arirang TV, 

zvláště pak její nedělní vysílání korejských filmů, se těšilo velké oblibě zejména u 

mládeže. 55 Korejský seriál se stal určitým způsobem členem filipínské rodiny: "Lidé se 

večer podívají na jeden díl a další den si o něm povídají s kamarádkou, v rodině tak 

každý ví, kdo jsou Kevin a Noreen nebo Justin a Jessie ze seriálu Full House."56 Někteří 

vidí korejská dramata jako př(jemnou změnu po "všech těch zapletených a erotických 

''Kwon. Dong Hwan: ls it too early to talk ahout "Hallyu" in the Philippines? Koreanovela and its 
reeeption among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006, Seoul. Korea. s. 
259. ht tp:l /asiaťuture.org/csps2006/50pd f/ppt_pd 1Jcsps2006_5c _ppt. pdť 

:;.t Vinculado. Jane 0.: Asia lnvades the Philippines: Asian Soap Operas and Philippine Television 
Programming. ln: ln: Cultural Space and Puhlic Sphcre in Asia 2006. Seoul. Korea. s. 235. 
http://asiaťuture.org/csps2006/50pdfJcsps2006_5a.pdť 

"Kwon. Dong Hwan: ls it too early to talk ahout "Hallyu" in the Philippines? Koreanovela and its 
reception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
269. http://asiaťuture.org/csps2006/50pdJJppt_pdtJcsps2006_5c_ppt.pdf 

<;(, Kwon. Dong Hwan: ls it too early to talk ahout ''Hallyu" in the Philippines'? Koreanovela and its 
reception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
270 http://asiaťuture.org/csps2006/50pdfJppt_pdJJcsps2006_5c_ppt.pdť Dvojice postav se původně 

jmenují Či-lín a .lóng-d/.a a Min-hjók a Hje-wón. 
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telenovelách z Mexika - už jen ty šaty, co se tam nosí."57 Hlavní hrdinky korejských 

seriálů nosí doma oblečení domácí, zatímco: " ... ženy v latinskoamerických 

telenovelách chodí doma na vysokých podpatcích a ve večerních róbách, a když jdou 

spát, mají na tváři silný make-up."58 Korejský seriál se zdá přirozenější a je považován 

za jakési okno, kterým je možno nahlédnout do života současné korejské společnosti. 

Filipínci, kteří byli pod neustálým vlivem západu, uvítali na obrazovkách nové asijské 

tváře. Na seriálech je jim blízká projevovaná úcta mladších vůči starším a široká rodina, 

která bývá často v seriálech zobrazovaná. Také postavy v korejských seriálech se zdají 

být méně černobílé, než tomu je u domácích či latinskoamerických seriálů, kde jedni 

představují zpravidla naprosté zlo a druzí jsou zosobněním dobroty. Na celém světě jsou 

centrem telenovel ženské postavy. Podle názorů filipínského publika jsou korejské 

hrdinky silnější a asertivnější, než jejich latinskoamerické či filipínské protějšky. Okolo 

dvou měsíců trvající seriály s jednoduchou zápletkou, malým počtem postav a krátkými 

hutnými dialogy, představovaly pro místní publikum, přivyklé příběhům o stovkách dílů, 

příjemnou změnu. Domácí seriály, které sestávají z komplikovaného příběhu a spousty 

vedlejších příběhů, přičemž se na obrazovce mohou kdykoliv objevit nové neznámé 

postavy, diváka často matou, nehledě na to, že je pak obtížné si vše pamatovat. 

Korejské seriály končívají různě: tragicky, což je u filipínské telenovely nemyslitelné

tam se předpokládá, že příběh skončí šťastně či otevřeně, ale šťastně. 59 Dalším faktorem, 

který přispívá k úspěšnosti asijských seriálů, je prostředí moderních velkoměst, které se 

Filipínám v mnohém podobá. Rozdíl mezi domácí a latinskoamerickou produkcí a 

asijskou produkcí, spatřují Filipínci ve způsobu, jakým postavy projevují své emoce -

zejména vztek a lásku. Zatímco někteří korejské seriály nekriticky přijímají, jsou i tací, 

kteří je neberou příliš vážně. "Jediné, co si pamatuji je, že tam pokaždé vystupuje syn 

ředitele veliké firmy. Copak jsou lidé v Koreji tak bohatí, že tam každý vlastní jednu 

"
7 Kwon. Dong Hwan: ls it too early to talk about "'Hallyu'" in the Philippines? Koreanovda and its 

reception among 1--'ilipino audience. In: Cultural Space and Public Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
270. http://asial"uture.org/csps2006/50pdf!ppt_pdf!csps2006_5c_ppt.pdl" 

'>H K won. Dong Hwan: I s it too early to tal k about "'Hallyu'' in the Philippines'! Koreanovela and its 
reception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Public Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 
272. http:/ /asial"ut ure.org/csps2006/50pd 1/ppt_pd fJcsps2006_5c_ppt. pd r 
"

9 
Yinculado. Jane 0.: Asia Invades the Philippines: Asian Soap Operas and Philippine Television 

Programming. ln: Cultural Space and Public Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, s. 238. 
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firmu? A ty dívky, vždycky to musí být servírka, žijící na pokraji bídy."60 Hudba je 

nesporně silnou stránkou korejských seriálů. Na Filipínách se korejské i čínské 

telenovely dabují do místního jazyka a stejně tak se do něj přezpívávají i písně. 

Zpěvačka Kitchie Nadal se např. díky titulní písni z Milenců z Paříže stala přes noc 

hvězdou.61 Velice oblíbená byla hudba ze seriálu Schody do nebe a zasněžené scény ze 

Zimní sonáty. "Každý Filipínec má na seznamu svých přání zažít zimu a poznat sníh."62 

Filipínci si také všímají a cení zajímavých lokací: seriál Kočka na střeše se 

odehrává v domku na střeše budovy, Zimní sonáta ve městě Čchunčchónu, atd. 

Filipínské telenovely se prý odehrávají na blíže neurčených místech a hrdinové do sebe 

neustále náhodou vrážejí. Na korejských seriálech je pro Filipínce též zajímavá kuchyně 

a kultura společného stolování, kdy se jídlo vaří přímo na stole a také pití alkoholu mezi 

muži i ženami bez rozdílu. Ve filipínských telenovelách ženy alkohol nepijí. Také tam 

neexistuje "povinné" společenské pití s kolegy z práce po pracovní době. Divákům se 

líbí, že se minimálně třikrát v každém díle řeší důležitý problém nad stolem plným jídla, 

což je i pro Filipíny typické. Jediný rozdíl je prý v tom, že Korejci u toho sedí často na 

podlaze místo na židlích.63 Pro diváky je přitažlivý také tradiční korejský šat hanbok, 

který je v některých seriálech nošen při svatebním obřadu. Problém soužití nesezdané 

dvojice je dalším tématem, které místní diváky zajímá. 

Filipínské obyvatelstvo žijící v zahraničí, zejména ve Spojených státech 

amerických či na Blízkém východě, přijímá korejské programy stejně snadno jako 

obyvatelé na samotných Filipínách. 

w Kwon. Dong Hwan: ls it too early to talk ahout "Hallyu" in the Philippines'? Koreanovela and its 
reception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006, Se(JUI, Korea. s. 
272. http:/ /asiaťuture.org/csps2006/50pd tJppt_pd tJcsps2006_5c _ppt. pd f 

<>I Kwon. Dong Hwan: ls it too early to talk ahout "Hallyu" in the Philippines'? Koreanovela and its 
rcception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006. Seoul. Korea, s. 
27 4. httr:/ /asiaťut ure.org/csrs2006/50rd tJrrt_rd 1Jcsrs2006_5c _ppt. rd ť 

6
:> Flores. Crisanta N .: Mexicannovcla and Chi novela in the Philirrines: A Trans-Paciťic Cultural Product 

Reverherating ťrom the Galleon Trade in the Days of the Emrire. In: Cultural S pac<.: and Puhlic Sphcre in 
Asi a 2006. Kor<.:a. S<.:oul. s. 31. httr://asiaťutur<.:.org/csrs2006/0 I rrogram.html 

63 Kwon. Dong Hwan: ls it too <.:arly to talk ahout "Hallyu" in th<.: Philippin<.:s'? Koreanovcla and its 
r<.:certion among Filirino audi<.:nc<.:. ln: Cultural Srace and Puhlic Sphere in Asia 2006, Seoul. Korea, s. 
279. ht tr:l /asiafut ur<.:.org/csps2006/50pd flprt_pd flcsps2006_5c_rrt. pd f 
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Přes veškerý optimismus však považují místní diváci korejskou vlnu na 

Filipínách jako pomíjivý trend, který bude zase nahrazen "něčím novým".64 

3.6 Korejská vlna a KLDR 

Zdá se, že mladá elita v KLDR si oblíbila jihokorejskou hudbu a seriály. 

"Jihokorejské televizní seriály jako All ln, Podzimní pohádka, Zimní sonáta a Král 

Tchadžo jsou oblíbené mezi mladými lidmi." Soundtrack ze seriálu All In je také 

populární. Jihokorejská populární kultura se rozšířila v KLDR zejména ve městech jako 

jsou Pchjóngjang, Sinuidžu a Čchóngdžin, která jsou relativně přístupná vnějšímu 

vlivu.65 Nejvyšší představitel KLDR Kim Čong-il se obává, že by čínská masmédia a 

korejská populární kultura mohly způsobit v KLDR kolaps společnosti a tvrdí, že 

pronikání těchto programů do země musí být zastaveno.66 Lidi, kteří však vlastní DVD 

přehrávače, od sledování těchto programů dost dobře odradit nelze. Postihy se týkají 

zejména těch, kteří tyto programy kopírují a dále šíří. 

Co se týče jihokorejského filmu, v květnu 2007 byl v KLDR veřejně promítnut 

film Hwang Č~in-i Uméno ). Hlavní hrdinku ztvárnila herečka Song Hje-gjo, hrdinka 

z Podzimní pohádky a seriálu Full House. Film byl natočen podle románové předlohy 

Hwang Č~in-i severokorejského autora Hong Sók-džunga. Autor byl za tento román 

v Korejské republice oceněn u příležitosti pořádání devatenáctého ročníku soutěže 

nakladatelství Čchangbi. Slavnostní předání ceny za literaturu Manha se uskutečnilo 

v KLDR v pohoří Kumgangsan, kde byl film Hwang Čin-i také natáčen. Podle 

dostupných zpráv se jednalo o první cenu, která byla v Korejské republice udělena 

k • k , • d dv I , v 67 severo ore.Js emu autorovi o roz e em zeme. 

<>
4 K won, Dong Hwan: I s it too early to tal k ahout "Hallyu" in the Philippines? Koreanovela and its 

reception among Filipino audience. ln: Cultural Space and Puhlic Sphere in Asia 2006. Setllll, Korea, s. 
2R I. http://asiafuture.org/csps2006/50pdlí'ppt_pdl'!esps2006_5c_ppt.pdf 

c.:; Kang. Chol-hwan: Korean Wave Washes into Pyongyang. ln: Chosun llho. Novemher 30, 2003. 

C•<• North Korea Living conditions deteriorating. 12.4.2006. In: Open Doors. 
http://www.opendoorsuk.org.uk/press/articles/archives/OO 13R3.php 

<>
7 Choi, Young Yoon: "Hwangjini.'' hrst Sm1th Korean Movie to Bc Previewed in the North. 29.5.2007. 

ln: RFA U nplagged. http://rťaunplugged. wordpress.eom/2007 /07 /I R/north-korea-the-politically-incorrect
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3. 7 Dopad korejských seriálů na asijskou společnost 

Korejské restaurace se množí po celé Asii jako houby po dešti. Korejské jídlo, 

které se tak často objevuje v korejských seriálech se stalo známé a: "Jihokorejci si právě 

uvědomili, že na jídle se dá vydělávat stejně jako na polovodičích."68 Ve Vietnamu 

korejský idol Čang Tong-gón a herečka Kim Nam-džu byli tak populární, že je korejská 

vláda pozvala na oficiální večeři s vietnamským prezidentem Tran Duc Luongem, při 

jeho státní návštěvě Koreje.69 Na ulicích Ho Chi Minova města a Hanoje je možné vidět 

mladé Vietnamky, které používají tmavší make-up, mají vytrhané obočí, nosí obepnuté 

oblečení a boty s hranatou špičkou, stejně jako ženy v Sóulu.70 

I krátké nahlédnutí do každodenního života lidí v Malajsii nám prozradí leccos o 

tom, jak to vypadá s korejskou vlnou v Asii. "Pan Wang se vrátil domů ve svém voze 

značky Hyundai a našel svoji ženu, jak sleduje na videu korejský seriál All ln. Dcera se 

dívala s ní, zatímco si ze svého mobilního telefonu Samsung posílala s kamarádkou 

textové zprávy. Když nastal čas večeře, syn se nebyl s to se zvednout od počítače, na 

kterém už několik hodin hrál svou oblíbenou korejskou počítačovou hru Legend."71 

V Malajsii je silná čínská komunita, tudíž spousta lidí naladěných podobně jako 

v nejrůznějších "Čínách", proto se i zde šíří korejské programy poměrně snadno. 

Profesor Sim Tu-bo z rozhovorů se singapurskými diváky vypozoroval, že v Singapuru 

jsou korejské seriály oblíbené mezi čínským obyvatelstvem daleko více než mezi 

obyvatelstvem malajským či indickým.72 Důvodem je zřejmě jazyková bariéra, protože 

korejská dramata jsou v Singapuru obyčejně vysílána pouze v čínštině a na čínských 

kanálech. V této zemi s teplým a vlhkým podnebím se chtěli fanoušci dokonce naučit 

vázat vlněnou šálu, kterou v seriálu Zimní sonáta oba protagonisté okázale nosili. Tito 

jsou na poli lukrativních trhů od klenotů až po přívěsky na mobilní telefony symbolem 

(•R lnternetional Herald Tribune, 31.5.2002. 

ú'i Korea Herald, 11.9.200 I. 

70 AP Breaking News, 3.2.2002. 

71 Leung, Lisa Y.M.: An Asian Formula? Comparative Reading oť Japanese and Korean TV Dramas. In: 
13th .IAMCO Online lnternational Symposium. February-Mareh 2004. 
http://www.jamco.or.jp/2004_symposium/en/lisa/index.hlml 
72 Sim, Tu-bo: Korean Women Tdevision Viewers in Singapore. ln: Cultural Space and Public Spherc in 
Asia 2006, Korea, Seoul. http://asiafuture.org/csps2006/50pdli'csps2006_3d.pdť 
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věčné lásky.n Podle zpráv z tisku vyšlo v Japonsku o Zimní sonátě také 88 knižních 

titulů.74 V Barmě zaměstnanec televize Aung So říká: "Korejská dramata jsou v Barmě 

velice populární. Kdekoliv se lidé sejdou, v kavárně, na trhu, ve škole, tak si povídají o 

tom, co se stalo v korejském seriálu nebo rozebírají korejské herce a herečky, které 

předešlého dne v televizi viděli. Většina telefonických hovorů, které k nám přicházejí, 

se týká korejských seriálů." Podle zpráv od samotných Japonců se v Japonsku prodávají 

figuríny slavných korejských herců v životní velikosti, které je možno si doma vystavit, 

případně se s nimi objímat. "Korejští herci představující něžné, romantické typy, 

vystřídali na pozici asijských megahvězd drsné hongkongské bojovníky kung-fu. V Asii 

je však hlad nejen po jihokorejských celebritách. Díky jimi nastolenému trendu totiž 

Asiatky začaly obecně snít o "sladkých" jihokorejských mužích, kteří je jako ve filmu 

zahrnou láskou (a penězi) a navíc hudou zběhlí v módních trendech. Například Japonky 

tak již začaly podnikat cesty do Korejské republiky s cílem sehnat si tam manžela."75 

Korea se také proslavila v oblasti počítačových her. Vývoz korejských online 

počítačových her dosáhl př(jmu pětadvaceti miliónů amerických dolarů za rok 2003. 

Korejská NC Soťt je pravděpodobně jednou z největších společností zabývající se 

online počítačovými hry na světě. 76 Pro zajímavost i seriál Zimní sonáta je možno hrát 

jako hru přes počítač. 

3.8 Čím jsou seriály Korejcům v zahraničí 

Sim Tu-ho ve svém průzkumu, který se skládal z třiceti rozhovorů s Korejkami 

v domácnosti, žijícími v Singapuru po dohu pěti či více let, zjistil, že tyto ženy sledují 

korejské seriály převážně na videokazetách po dobu pěti hodin týdně.77 Většina z nich 

sledovala seriály sama, protože se jejich manželé vrací z práce domů pozdě v noci. V 

73 Kim. Hjón-mi: Thc Korcan TV Dramas in Taiwan in thc Contcxt oťthe 'Korcan Wavc'. 
74 Produccr Yun Scok-ho. thc crcator oť Yonsama and thc '"hallyu" frcnzy. In: KBS Glohal. 
http://cnglish.khs.co.kr/socicty/intcrvicw/ 1340n9 _11775.html 

7
" Tylová. Klára: O tclcnovclách a krasavcích/, Jižní Korcjc. ln: Lidové noviny ll. 5. 2007. 

7
(> Pak, Kang-njóng: Kcim scsang "Kchoria scsang'·. ln: Wcckly Chosun, No 1794, 11.3. 2004. 

http://wcckly.chosun.com/wdata/html/ncws/200403/200403 I 00000 ll.html 

77 Naprosto totožnou praxi je možné pozorovat i u korejských 7.en /jjících v Praze. V dohě snadné 
dostupnosti korejských seriálů přes internet l1.c předpokládat, že bychom se se stejným jevem setkali i 
kdekoliv .i indc. 
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době globalizace, kdy stále více lidí žije v jiné zemi než tam, kde se narodili, řeší 

většina Korejců žijících v zahraničí sledováním seriálů svůj stesk po domově. Ponořeni 

do příběhu jsou tak blíže minulosti a životu, který v tam vedli. Devětatřicetiletá Korejka 

říká, že korejské seriály sleduje proto, že se může ztotožnit se vším korejským, co se v 

nich objevuje. V Singapuru jí chybí, že okolo sebe neslyší korejštinu. Velké množství 

dotázaných také přiznalo, že korejské seriály sledují v Singapuru více, než je sledovali v 

době, kdy žili v Koreji. Americké televizní seriály nepovažují tyto ženy za příliš 

zajímavé a pokusy oblíbit si místní seriály neuspěly. S největším úspěchem se u tohoto 

korejského publika v Singapuru setkaly stejné seriály, jako téměř všude jinde - Zimní 

sonáta, Co se stalo na Bali a Milenci z Paříže. Ženy si pamatují nejdojemnější a 

závěrečné scény a často se jim vybavují poutavé dialogy, které se ve scénách objevily. 

Za zmínku snad stojí dialog, který pobavil diváky v seriálu Ohnivý pták. Známý zpěvák 

skupiny Shinhwa Erik se tam ptá hlavní hrdinky, zda ví, z jakého důvodu začala 

korejská válka. Ona je jeho nečekanou otázkou zaskočena načež ji Erik políbí se slovy: 

"Protože jedna ze zemí nebyla připravena." Díky korejským seriálům mají tyto ženy 

pocit, že jejich prostřednictvím zůstávají v kontaktu s korejskou společností a s tím, co 

se v Koreji právě děje. Pro tyto ženy, které se v cizině ocitly hlavně kvůli manželovu 

povolání, jsou seriály častým tématem hovoru. Kromě samotného sledování si na 

internetu vyhledávají různé informace o hercích. Důvodem je buď jejich vlastní zájem, 

nebo to dělají proto, aby se v kruhu ostatních žen společensky neznemožnily. Seriály 

tak poskytují ženám, které se rády baví o druhých lidech, nové náměty, aniž by se 

musely obávat, že někoho urazí. Některým ženám se líbí drahý nábytek a oblečení, 

které se v seriálech objevuje, jiné obdivují nové silné hrdinky, jejichž hlavním úkolem 

je změnit materialistického muže, (viz Milenci z Paříže), v němž si hrdina díky chudé 

dívce začne vážit lásky a stane se z něj člověk, který pomáhá druhým. 

Korejští muži, kteří se dívali na televizní seriály s despektem, se prý stále častěji 

připojují ke svým manželkám. Muže, které zajímala práce a její výsledky, brali 

odpočinek u televize jako naprostou ztrátu drahocenného času, který mohl být využit k 

vytváření hodnot (získávání peněz). S postupným zdůrazňováním důležitosti odpočinku, 

zlepšující se kvalitou seriálů a přísunem nových informací o tom, jak zábavní průmysl 

přispívá korejské ekonomice, se pohled mužů na seriály změnil. Díky popularitě, které 

se tčší korejské programy, vzrostlo Korejkám žijícím v zahraničí, zejména v Asii, 
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sebevědomí. V Singapuru nyní prý i řidiči taxíků znají základní korejské výrazy, což 

nebývalo běžné. 

3.9 Ohlasy u domácího publika 

Před několika lety započala jedna společnost zabývající se sociologickými 

průzkumy v americkém Detroitu zajímavý průzkum. Po dobu jednoho měsíce nařídila 

lidem, kteří notoricky sledovali televizní dramata, aby tuto činnost přerušili. A 

výsledek? V přibližně 93% domácnostech lidé po 14 dnech pomýšleli na to, že se vzdají, 

a až do konce jich vydrželo seriály nesledovat pouhých 5%. Tento pokus měl na 

domácnosti vesměs negativní vliv, objevily se silné deprese, došlo ke zhoršení vztahů 

v rodině apod. V Koreji, které se někdy také přezdívá Seriálová republika, můžeme 

jenom na základních televizních kanálech sledovat přes dvacet seriálů a dramat. 

S výjimkou jednoho či dvou programů, je podle průzkumů sledují hlavně ženy. Je to 

proto, že drama se skládá z 80% z konverzace mezi herci. Jako se o filmu říká, že je to 

žánr vynikající krásnými obrazy, drama je žánr, který žije z krásy jazyka. Zatímco muži 

podle doktora Só Ho-sóka, působícího v luxusní sóulské čtvrti Kangnam, vyřknou 

denně okolo sedmi tisíc slov, u žen je to okolo dvacet tisíc slov. Také jejich schopnost 

vnímat mluvené slovo je lepší než u mužů. Ženy na seriálech přitahuje to, že se mohou 

prostřednictvím jejich sledování vžívat do pocitů druhých lidí, to, že se jedná o fiktivní 

postavy vůbec nevadí. Paní Kim Su-džin z Tadžónu o seriálech říká: "Dávají mi 

možnost poznat životy, které já sama nikdy neprožiji." Paní I Són-mi z Pchadžu dodává: 

"Stejně tak jako muži hodně jedí a kouří, je pro ženu přirozené sledovat seriál."78 Ženy, 

které těší udržovat vztahy a vést rozhovory s ostatními lidmi, skrze seriály poznávají 

svět a získávají náměty k hovoru. Příběhy v nich také vyvolávají vzpomínky na dobu, 

kdy byly zamilované. Kromě vážných témat jsou seriály plné malicherných problémů 

podobných tčm, s jakými se ženy setkávají v každodenním životě. Snad i proto jsou pro 

ně seriály atraktivnější než večerní zprávy a události. Podle výsledků průzkumu 

Jódžawa tí:írama. unmjóngdžók sarang. In: MBC spccial, 12.11.2006. 
hltp://imagcscarch.navcr.corn/scarch.navcr?whcrc=idctail&qucry='}{;BF!tA9%CO%DA%BF%CD'/(;20% 
B5'}{,E5'i'r,B6%F3'i'rBX%B6%20%BF%EE%BX%ED%CO%FB 0/,,20%BB%E7'í'oB6%FB&from=imagc&a 
c=-
1 &sort=O&rcs_ťr=O&rcs_lo=O&rncrgc=O&starl= I &a=pho_l&f=nx&r= I &u=http%3A %2F%2Fblog.nave 
r.com%2Pilovc07 4X'i'<,3FRcdirccl %3DLog'i'r;26logNo%3D I 00030722X41 
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televizní stanice MBC z celkového počtu 3032 žen z nich při sledování seriálů 90,1 % 

plakalo. 57 % žen odpovědělo, že sleduje seriály 2-3 hodiny denně. 13,3 % žen je 

sleduje 4-5 hodin denně. Na otázku, jaké seriály mají nejraději, odpovědělo 34% žen, 

ty o lásce, 26,3 % žen se nejraději dozvídá nové informace z historie, což potvrzuje 

trend obliby historických seriálů. Na otázku, zda když je hlavní hrdina v nebezpečí, cítí 

u srdce bolest, odpovědělo kladně 58,8 %. Na otázku, zda své oblíbené drama viděly 

více než pětkrát, odpovědělo kladně 49,2 % což snad nejvěrněji nastiňuje, jaký vztah 

korejské ženy k seriálům mají. Statistiky vyhodnocující nejvyšší dosažené průměrné 

úrovně sledovanosti programů korejské televize za rok 2006 přinesly následující 

výsledek: Čumong 38,4 %, Palác 30,2 %, Divné ženy, divní muži (Pjólnan jódža 

pjólnan namdža) - čítá na 170 dílů, každý díl trvá 30 minut, drama bylo vysíláno od 

pondělí do pátku denně - 29,3 %. Pro srovnání hlavní zprávy dosáhly průměrné 

sledovanosti 16,9 %.79 Vliv historických seriálů je v posledních několika letech patný 

v celé zemi. Kromě komplet nově postavených paláců, opevnění a filmových ateliérů je 

člověku připomínají zejména turistické brožurky a nejrůznější názorné obrázky či 

nástěnky přítomné na většině historickým míst Koreje - ať se jedná o historické hradby 

ve městě Suwónu, či v provincii Kangwóndo - nacházíme informace v několika 

jazycích o tom, jaký seriál a jaká scéna se zde natáčela. Totéž platí i pro turistické mapy, 

které jsou k dostání v turistických informačních centrech rozsetých po celé zemi. Tyto 

mapy mají na zadní straně barevné fotografie a stručný popis míst, kde se natáčely 

známější z korejských seriálů. 

7') Dra mas Swccp thc Top I O Ratings List. In: KBS Glohal. 
http://english.khs.co.kr/cntcrtainrncntlncws/ 143R757 _ll R58.htrnl 
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Aby se mohla korejská vlna vůbec objevit, bylo zapotřebí učinit v Koreji mnoho 

reforem. Soul se obával obrovského přílivu japonské hudby, videí a dramat, které byly 

oblíbené a rozšířené již na černém trhu. V roce 1998 přišlo Ministerstvo kultury a 

cestovního ruchu, vybavené větším rozpočtem, s pětiletým plánem posílení domácího 

zábavního průmyslu. Podporovalo univerzity, aby otvíraly nové obory spojené 

s kulturním průmyslem, a poskytlo jim dostatečné vybavení a stipendia. Z téměř nuly 

tak vzniklo přes tři sta nových kateder. xo V roce 2002 otevřelo toto ministerstvo 

Korejskou kancelář, která má za úkol podporovat kulturní vývoz. 

Domácí korejské společnosti měly až do roku 1987 výhradní právo na dovoz a 

distribuci zahraničních filmů. V roce 1988, kdy se v Soulu konaly Olympijské hry, 

povolila korejská vláda pod nátlakem USA hollywoodským společnostem přímou 

distribuci, a do roku 1994 tak zkrachovalo přes deset korejských společností 

zabývajících se dovozem zahraničních filmů a domácí filmová produkce prudce klesala: 

ze sto dvaceti jednoho filmu natočeného v roce 1991 na šedesát tři filmy natočené za 

rok 1994. Zatímco hollywoodské filmy zaujímaly v roce 1987 53 % trhu, v roce 1994 se 

jejich podíl rovnal 80 %. V roce 1997 se v Koreji natočilo šedesát filmů a ze zahraničí 

jich bylo dovezeno tři sta osmdesát. Domácí publikum považovalo korejský film, který 

se tehdy nacházel v období úpadku, za nudný, technicky nedokonalý a zbytečně 

sentimentální. V roce 1994 zaplatila Korejská republika za dovoz zahraničních 

programů 19,86 miliónů amerických dolarů. V roce 1995, kdy se výrazně zvedl počet 

programů kabelové televize, dovezla programy v hodnotě 42,82 miliónů amerických 

dolarů. Oblibč se těšilo zejména vysílání japonské satelitní stanice NHK Satellite a Star 

TV. Mnoho lidí zahraničním filmům doslova propadlo, protože to pro ně bylo něco 

nového, a až do pořádání Olympijských her v Soulu, neznámého. Toto všeobecné 

nadšení zahraničním filmem vyhovovalo korejské vládě, protože se pozornost veřejnosti 

přesunula od politiky k televizním obrazovkám. 

xo Onishi. Norimitsu: Roll Over. God1.illa: Korea Rules. In: The New York Times 28.6.2005. 
http:/ /www. nyti mes.com/2005/06/28/i nternational/asia/28wave.html ?ex= 127761 1200&en=9cc59e6580a6 
203!l&ei=5090&partner=rssuserland&ernc=rss 
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Dvě události napomohly tomu, že si Korejci uvědomili nutnost rozvíjet vlastní 

kulturní průmysl. V roce 1993, kdy zbývala pramalá naděje na to, že se podaří oživit 

místní filmový průmysl, přilákal film Sópchjóndže do kin milión návštěvníků, což byl 

rekord v dosavadní historii korejského filmu. Příběh z počátku šedesátých let, popisující 

ústup tradiční korejské divadelní formy pchansori, je možno chápat jako přirovnání ke 

stavu korejské kinematografie, skomírající pod mocným přílivem amerických filmů, 

stejně jako byla tradiční hudba vytlačena hudbou západní. V roce 1994 byla korejskému 

prezidentovi předložena studie o potenciálním vlivu zábavního průmyslu na korejskou 

ekonomiku s návrhem, aby korejská vláda podpořila domácí média. Studie prý uváděla 

jako příklad americký film Jurský park z roku 1993, který díky zahraničnímu vývozu 

vydělal částku rovnající se zisku z prodeje jednoho a půl miliónů vozů Hyundai. Vláda 

brzy nato otevřela zvláštní kancelář při Ministerstvu kultury a sportu. Na návrh asociace 

filmových režisérů vzniklo právo zajišťující propagaci a přísun financí do korejské 

kinematografie. 20. října 1998 byl odvolán zákaz dovozu japonských filmů - nejprve 

pouze těch, které získaly ocenění na mezinárodních filmových festivalech. V roce 1999 

byly již japonské filmy a videa dováženy ve velkém množství. V případě japonských 

filmů byl počet návštěvníků kin zpočátku překvapivě malý. Na film Akiry Kurosawy 

Kagemuša se prodalo pouhých sto tisíc vstupenek a film Takešiho Kitana Ohňostroj 

přilákal pouhých šedesát tisíc diváků. Lidé prý neměli o tyto filmy zájem, neboť již 

nebyly zakázané či je v minulosti zhlédli na videu. s' Zrušení zákazů dovozu japonského 

tisku, hudby a animovaných filmů následovalo o něco později. Do roku 2004 byla 

zrušena téměř všechna omezení, ale i přesto má v Korejské republice vysílání 

japonských animovaných filmů a televizních pořadů vyhrazené meze.s2 

4.2 Rozvoj korejské televizní produkce a orientování se na vývoz 

Počet zahraničních programů vysílaných v Koreji se během roku 1998 zvýšil o 

30 %. Aby mohla domácí produkce splnit požadavek ještě větší zábavy, který na ni byl 

XI Oh, Kong Dan: ln: Korea Briefing 1997-1999, Challenges and Changc al thc Turn oť thc Century. 
Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2000. 

x2 Lim, Timothy C.: Tsunami or Ehh Tide? Soft Powcr and the Limits Hallyu. ln: Cultural lntcraetion with 
Korea. rrom Silk Road to Korcan Wave III (Munhwa kjorjuui jóksawa hjónsil. Silkehurodueso 
halljukkadt.i ... lll). Proceedings ofthe World Congress oť Korcan Studies 2006, s. 159. 
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kladen jak ze strany běžné, tak i kabelové televize, bylo zapotřebí podpory zahraničních 

sponzorů. Diváci, kteří získali přístup k lepším a rozmanitým zahraničním programům, 

začali být nespokojeni s přízemní, a navzájem si velice podobnou, domácí produkcí. 

Proto již v roce 2000 existovala asi stovka produkčních společností, což znamenalo 

obrovský nárůst oproti předchozím létům. 

Asijská finanční krize a vyšší počet dovezených programů vedly k tomu, že se 

Korea musela zaměřit na zahraniční obchod. I z tohoto důvodu bylo třeba zvýšit kvalitu 

místní produkce. Na konci devadesátých let výrazně vzrostl vývoz místních televizních 

programů a na zábavní průmysl a média začal být kladen větší důraz, protože se staly 

významným zdrojem příjmů. Na politickém poli je úspěch korejských médií v zahraničí 

považován za důležitý prostředek, jak pozvednout obraz Korejské republiky v zahraničí. 

Politici se snaží o posílení korejského zábavního průmyslu a nechávají zřizovat různé 

kanceláře, které vymýšlejí nové způsoby propagace korejských programů v zahraničí. 

Ministerstvo kultury a cestovního ruchu ustanovilo různá oddělení, která mají na starost 

rozvoj médií a masové kultury - ať už se jedná o postupy, technologie, logistiku a 

strategie propagace kulturních produktů. Např. se říká, že značnou část nákladů 

spojených se Zimní sonátou zaujímala právě tato reklama. Vláda od televizní stanice 

MBC dokonce zakoupila tématický park, kde se natáčelo historické drama Klenot 

v paláci, a areál se tak stal turistickou atrakcí. Renomovaný filmový režisér I Čang-dong 

- Mentolky (Pakha satchang, 2000) a Oasis (Oasisu, 2002) - byl jmenován ministrem 

kultury a cestovního ruchu. Po překvapivém úspěchu filmu Sliri začala vláda investovat 

veliké obnosy do filmového průmyslu. Aby podpořila soukromé investice, nabídla 

finanční příspěvky filmovým projektům, které budou schopny získat soukromé 

sponzory - jedním typem soukromých investic byl například fond Hana banky. Úsilí 

vlády však naráží na problémy. Vláda není v mnoha případech schopna podpořit menší 

produkční společnosti nebo investuje velké částky do projektů, které se ukáží jako 

nepříliš úspěšné. Naštěstí zahraniční televizní stanice poučené japonskou vlnou začaly 

poměrně brzo nakupovat korejské seriály, protože věděly, že diváci mají snadný přístup 

k pirátským videokazetám. V Hong-kongu korejská vlna vděčí své existenci zejména 

kabelové televizní stanici Hong Kong Cable TV, která v roce 1999 zakoupila seriál Vše 

o Evě a o rok později Podzimní pohádku. 
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Dalším krokem bylo vytvoření sloganu, který by Korejskou republiku 

v zahraničí reprezentoval. Na otázku, co se lidem vybaví jako první při vyslovení slova 

Korea, se podle statistiky prováděné v prosinci roku 2004 na vzorku tisíce 

dotazovaných jak mezi Korejci, tak cizinci, ukázala jako nejčastější odpověď "kimčchi". 

Další běžnou odpovědí byla laskavost, ženšen a Jonsama. Na otázku, jaký slogan by 

nejlépe Koreu reprezentoval, zvolilo "Dynamic Korea" sedm z deseti dotazovaných. 

Tato slova reprezentují něco energetického, pozitivního, atraktivního a také globálního. 

Slogan také podle názoru dotázaných vypovídá o korejské současnosti a budoucnosti 

zahrnujíce v sobě ekonomický a průmyslový rozvoj. Současnou dobu lze nazvat také 

érou "značek", každý se snaží nejprve vytvořit dobrou značku a poté ji přiřadit ke svým 

produktům. Města a státy mezi sebou soutěží a prostřednictvím lákavé image se snaží 

přilákat více turistů. RJ Thajsko je nyní "Úžasné Thajsko", Malajsie "Skutečná Asie" a 

Nový Zéland se snaží sám sebe propagovat jako "Stoprocentně čistý Nový Zéland". 

Požadavek na anglický slogan, který by představoval Koreu, se poprvé objevil 

v souvislosti pořádáním mistrovství světa ve fotbale. Jedním z dalších názorů, jak 

předejít poklesu zájmu o produkty korejského zábavního průmyslu, je požadavek, aby 

se korejští herci a herečky objevovali v japonských televizních dramatech a filmech. 

Což je poměrně úspěšná strategie, jak naznačují i zprávy z tisku.84 

4.3 Diskuse o korejské vlně v Koreji 

Jak jsme již několikrát zmínili, v roce 1997 postihla Koreu ekonomická krize, 

která uvedla zemi do hluboké deprese. "Došlo k znehodnocení wónu, nezaměstnanost 

v následujícím roce vyskočila na nevídaných I O% a podle jihokorejských odhadů 

pracoval průmysl na pouhých 60% své kapacity. Už na počátku krize si odborníci 

začali uvědomovat, že nejde pouze o krizi finanční, ale o hlubší problémy systémového 

a strukturního rázu, bez jejichž vyřešení nelze do budoucna očekávat zázračný růst. 

Všichni se shodli na tom, že je nutné definitivně rozetnout propojení politických a 

Sl Přesná statistika počtu návštěvníků Koreje od roku 1961 až po současnost viz Visitor Arrivals, Korean 
Departures. lnt'l Tourism Receipts & Expenditures ( 1961-). 
http://www.ctourkorea.com/jsp/c ms/eng/ahout/research/kťt/vakd/rescarchO 1 ~O 1.jsp 

s1 300 Japancse rans Greet Gong Yoo at Airport. ln: KBS Glohal. 
http://english.khs.co.kr/cntcrtainmcnt/news/ 1437943~ ll X58.html 
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trhy, zásadním způsobem 

restrukturalizovat gigantické a neefektivní čaboly, zajistit pružnost trhu práce a konečně 

i otevřít jihokorejskou ekonomiku."85 Jedním z výsledků těchto překotných změn byla 

rostoucí obliba korejské populární kultury v asijských zemích. Cho Hae-Joang se ve své 

studii Reading the "Korean Wave" as a Sign of Global Shift zabývá tím, jakým 

způsobem vnímají korejskou vlnu samotní Korejci. Zatímco někteří tvrdili, že se jedná 

o bublinu, která záhy praskne, jiní o ní začali vést dlouhé diskuse a pořádat vědecké 

konference. Podle Cho Hae-Joang se lze postoje zařadit do tří skupin, které nazývá 

kulturně nacionalistický, neoliberální a postkolonialistický pohled. 

První skupina vidí korejskou vlnu jako vítězství korejské kultury a chápe ji jako 

pýchu Asie. Z článků v tisku čiší radost z toho, že se Korea v zahraničí konečně 

prosadila. Jejich autoři píší stylem: "Korejský temperament se dotýká srdcí lidí na 

celém světě." "To, co je korejské, je ve skutečnosti mezinárodní,"86 apod. Zdůrazňují 

konfuciánské hodnoty, které se odráží v korejských seriálech. Tvrdí, že právě díky 

konfuciánské morálce, kterou Korejci dodržují, se v seriálech objevuje méně násilí a 

"nemravností", než je tomu v amerických či japonských seriálech. Cho Hae-Joang se o 

nich kriticky vyjadřuje jako o těch, co nazývají Koreu zemí synovské a dceřinné 

oddanosti a ignorují třeba fakt, že v roce 2005 v Korejské republice zaznamenáváme 

třetí nejvyšší rozvodovost na světě. 87 Kulturní nacionalisté vidí dále příčinu obliby 

korejské populární kultury v protiamerických a protijaponských náladách, které jsou 

patrné zejména v ČLR. Cho Hae-Joang tento argument nepopírá, ale připomíná, že 

právě Japonsko vyvolalo v ČLR tzv. japonskou vlnu, která té korejské předcházela, a 

dodává že pocity, které vůči Japonsku chovají různé generace obyvatel, se mohou 

značně lišit. "S rostoucí kulturní výměnou mezi národy a se vznikem konzumní 

společnosti, neustále hledající nové a zajímavé věci, se mladá generace oprostila od 

vědomí pevně stanovených hranic mezi národy. Toto je největší rozdíl mezi starší 

S:i Ecktcrt, Carter J.; Lee, Ki-haik, Lcw, Young Ick; Rohinson, Michael; Wagner, Edward W.: Dějiny 
Korcjc. Nakladatclst ví Lidové noviny 200 I, s. 31 X. 

s6 Cho, Hac-Joang: Rcading thc "Korcan Wavc" as a Sign oť Glohal Shift. Korea Journal wintcr 2006, 
s. I 53. Citováno 1. Pak, Kil-sóng: Sučchul sónggonghanun hangukčók kamdong. Munhwa ilho 12.6.200 I. 

s? Survcy oť Divorcc Ratcs in DifTcrcnt Countrics. In: Women of China 13.6.2006. 
http://www. womenofchina.cn/focus/marriagc_and_family/5166.jsp Podle Národního statistického úřadu 
skončila následujícího roku Korejská repuhlika se svým průměrem 342 ro1.vodů denně opět třetí za 
Spojenými státy americkými a Švédskem. Kang, Shin-woo: Rising Divorcc Rates Scare Singles. In: 
Korea Timcs 15.7.2007. http://www.soompi.com/forums!indcx.php?showtopic= 149433 
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generací, která korejskou vlnu komentuje, a mladší generací, která si jejích produktů 

užívá." ~~ V souvislosti s korejskou vlnou se objevují pochyby, co z původních 

korejských hodnot její produkty vlastně obsahují. Někteří autoři ji tak považují za 

pouhou napodobeninu západních a japonských vzorů, zatímco druzí jsou na ni pyšni 

jako na kulturní dědictví země. "Korejská kultura, která byla těsně uzavřena po více než 

pět tisíc let, nejenže potlačuje monopolní pozici americké a japonské kultury v oblasti 

Asie, ale šíří se do celého světa."89 Nutno dodat, že si Korejci korejskou vlnu občas 

spojují i se záležitostmi, které s ní nikterak nesouvisí, jako např. příjezd asijských lékařů 

na školení apod. 

Skupinu tzv. neoliberálů na korejské vlně zaujal zisk, kterého je možno jejím 

prostřednictvím dosáhnout. Těší je zprávy typu, že korejské firmy díky obsazení 

slavného korejského herce do své reklamy prodaly více mobilních telefonů či počítačů. 

Zejména tato skupina se neustále obává, že korejská vlna ustoupí, a snaží se najít 

prostředky, jak její životnost prodloužit. Nezajímá se o kvalitu ani původ jejích 

produktů, ale o trh. V zemi, kde byl ekonomický rozvoj řízen vládou, nás nepřekvapí, že 

se vláda ke korejské vlně postavila způsobem: "Je třeba se přeorientovat na vývoz, 

b h d ~hl' v~ . vvíh v~· " 90 Vl~d ll ~ db ~k d a yc om osa 1 co mozna nejvysst o pnJmU. a a vys a a sve o orm y o 

hlavních čínských měst a dalších míst s úkolem sbírat informace, sledovat nové trendy a 

působit jako přímé spojení mezi vládami. Po projevech nevole ze strany zahraničí byli 

tito pracovníci povoláni zpět. Zejména ČLR a Vietnam označily takové jednání 

Korejské republiky za příliš agresivní a korejská vláda si se svým nedostatkem 

zkušeností v oblasti populární kultury uvědomila, že přílišné vměšování a 

"okatá" propagace korejských produktů by mohly být celé věci na škodu. Dalším 

vládním počinem bylo rozhodnutí o výstavbě tzv. halljugwanu - obrovského centra 

korejské populární kultury. Gigantický projekt obsahující koncertní síně, hudební 

muzeum, kinosály a tzv. dům muzikálů má stát na ostrově Čedžu. Plánovaný konec 

dostavby připadá podle slov člena Národního shromáždění Kim Ča-juna na prosinec 

xx Cho, Hac-Joang: Rcading thc "'Korcan Wavc" as a Sign of Glohal Shift. Korea Journal wintcr 2006, s. 
156. 

X<> Cho, Hac-.loang: Rcading thc "'Korcan Wavc" as a Sign of Glohal Shirt. Korea Journal winter 2006, s. 
158. Citováno z Kim, Han-kil: Interview with the Minister of Culture and Tourism. Daehan Maeil, 
21.7.2001. 

'Jil Cho, Hae-.loang: Reading the "'Korean Wave" as a Sign of Glohal Shiťt. Korea Journal wintcr 2006, s. 
160. 
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2008 a z předpokládaných nákladů ve výši třiceti miliard wónů stát zaplatí polovinu.91 

Na stránkách novin i mezi úředníky a obchodníky se po léta diskutuje o tom, 

jak korejskou vlnu přetvořit na zdroj trvalého příjmu. Padaly různé návrhy na zlepšení 

strategií distribuce jako zvýšení nákladů na výrobu, zavedení kontroly kvality, 

oproštění korejské vlny od nacionalistického zápalu a další. Dokonce se objevil i 

požadavek zprostit korejské zpěváky povinné branné povinnosti.92 

Třetí skupina, tak zvaní postkolonialisté, nevidí produkty korejské populární 

kultury jako příliš kvalitní a výjimečné, jejich úspěch připisují kulturnímu vakuu, které 

vzniklo v ČLR na přelomu devadesátých let jako důsledek překotných změn ve 

společnosti. Tvrdí, že v ČLR zájem o korejské programy potrvá pouze do doby, než se 

zlepší kvalita jejích domácích programů. Někteří kritizují korejskou vlnu pro její 

komerčnost či se dokonce pokouší vžít do situace ostatních národů. Z takového pohledu 

se prý nejedná o nic více, než o kulturní kolonizaci: "Ještě před dvaceti lety bychom se 

kriticky dívali na někoho, kdo by se vyžíval v japonské či americké kultuře. Zlobili 

jsme se, když se japonská a americká kulturní invaze změnila v ekonomickou invazi 

skrze prodej kulturních produktů. Teď, když se jedná o náš prospěch, nepřemýšlíme o 

tom, co znamená korejská vlna pro lidi na druhém břehu. Kdybychom se viděli z jejich 

strany, museli bychom se stydčt."93 

4.4 Otevřená diskuse se zahraničím 

Asijští odborníci na média varují, že korejský jednosměrný proud distribuce 

kulturních produktů povede jen ke krátkodobému úspěchu. Svou obavu z korejského 

krátkozrakého jednání vyjádřil také ředitel tchajwanské produkční společnosti Insrea 

Production, pan Lee Jih Jyen, na zasedání Národního shromáždění, které bylo 

uspořádáno 20. května 2005. Bylo to vůbec poprvé, co korejské Národní shromáždění 

pozvalo do Korcje odborníky na média z Japonska, Tchaj-wanu a Vietnamu k otevřené 

'll K i m. Čóng-ho: Jónghwa, kongjónscntchó 'halljugwan' SókUpchosic sól lip. 21.9. 2006. 
http://hlog.navcr.com/kdpark I 02T!Rcdircct=Log&logNo=60029008939 

92 Cho, Hac-Joang: Rcading thc "Korcan Wavc" as a Sign of Glohal Shift. In: Korea Journal wintcr 2006, 
s. 161. 

'!.l Cho, Hac-Joang: Rcading tbc "Korcan Wavc" as a Sign oť Glohal Shift. Korea Journal wintcr 2006, s. 
165. Citováno 1. Won. Yong-jin: "Hallju tUdžihó pogi". In: Hankyorch 21.9.2001. 
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diskusi. Rostoucí zájem korejské vlády na tom, udělat z korejské vlny fenomén, je 

zřejmý. Podle Ministerstva kultury a cestovního ruchu představoval vývoz korejských 

televizních dramat pro Korejskou republiku částku 71,5 miliónů amerických dolarů. 

Což je více než dvakrát tolik, než 31 miliónů amerických dolarů, které Korejská 

republika zaplatila za dovoz zahraničních televizních programů. Ředitel Lee Jih Jyen 

Korejskou republiku nabádal, aby byla v souvislosti s nedávným úspěchem korejské 

vlny skromnější. Podle jeho názoru je to pouze pět let, co korejská vlna začala, a Korea 

by se prý měla snažit o to, aby korejské moderní trendy zapustily v zahraničí kořeny, 

namísto krátkozrakého zaměřování se na ekonomická hlediska. Aby toho bylo dosaženo, 

pozornost by se podle jeho názoru měla soustředit na rozvoj kontaktů se zahraničními 

partnery, vytvoření globálních distribučních kanálů a marketingových expertíz 

s dlouhodobou perspektivou. Zatímco v úplných počátcích se průměrná cena za jeden 

hodinový korejský televizní program pohybovala okolo sedmi set amerických dolarů, 

dosahuje v současnosti částky okolo patnácti až dvaceti tisíc dolarů, což představuje 

více než dvacetinásobný nárůst. Tchajwanští obchodníci v televizním průmyslu čelí 

velkým obtížím, mají-li jednat s korejskou stranou. Pan Goike Kow, ředitel japonské 

produkční společnosti, přednesl problém nedostatečně ošetřených autorských práv, 

který stále přetrvává. Jedno z největších japonských nakladatelství publikovalo 

fotografickou knihu slavného korejského herce, který se s nimi posléze soudil kvůli 

porušování autorských práv. Korejský agent, který fotografie nakladatelství nabídl, se 

ukázal být podvodníkem. Reportér vietnamského deníku Sonbong Vu Lan Anh nejprve 

nastínil situaci ve Vietnamu, kdy lidé chodí kvůli historickému korejskému dramatu 

Klenot v paláci, které je vysíláno od 22 hodin, spát později, než je běžně obvyklé, a poté 

vyjádřil obavu, že postupem času se může korejské drama divákům omrzet, ať by bylo 

vysíláno v kteroukoliv denní hodinu. Vládě doporučil, aby kulturní výměnu rozšířila i 

na jiné oblasti, jako např. keramiku a literaturu. 94 

4.5 Film 

Vývozu seriálů předcházel vývoz filmové produkce. Co se týče korejského filmu, 

v případě Hong-kongu se jednalo o film Vánoce v srpnu (Pchalwórui kchiírisiímasu, 

'J.\ Pak. Čóng-a. Článek týkající se zasedání národního shromáždění, vyšel 21.4.2005 v "Korea Times". 
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1998) 95
, který jako vůbec první oslovil širokou veřejnost. Film Cesta domů (Čiburo, 

2002), vyprávějící příběh chlapce, který je v sedmi letech odložen vlastní matkou a 

poslán na venkov ke své němé babičce, kterou nikdy předtím neviděl, vydělal během 

pěti dnů 900 tisíc amerických dolarů a byl promítán kromě Asie také ve Španělsku, 

Izraeli, Rusku a Řecku. V Koreji se s miliónem a půl návštěvníků, které přilákal do kina, 

umístil v konkurenci dalších dvaasedmdesáti nových filmů na druhém místě. Film Ta 

drzá holka se se svými čtyřmi milióny osmi sty tisíci návštěvníky za rok 2001 umístil 

v Koreji na druhém místě. Během prvních ll dnů vydělal v Hong-kongu šest miliónů 

hongkongských dolarů a v roce 2003 zde vyhrál první cenu soutěže o nejlepší asijský 

film. Společnost Dream Factory, kterou vlastní Steven Spielberg, zakoupila na tento 

film autorská práva, aby jej mohla promítat v Americe. 

95 Ačkoliv se nejednalo o kasovní trhák, film Vánoce v srpnu utkvěl většině Korejců v paměti. Monotónní 
/.ivot mladého fotografa se změní příchodem mladé dopravní policistky, která si u něj nechává vyvolávat 
fotografie pořízené při dokumentaci. On ví, že trpí nevyléčitelnou nemocí a že na to aby ji miloval, mu 
zbývá příliš málo času. V roce 2005 byla natočena japonská ver1.e o které se říká, že její hlavní herci 
dokázali ztvárnit psychologický vývoj postav lépe, než tomu bylo v původní verzi. Japonská verze filmu 
je v Koreji dobře t.náma. 
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Korejské televizní seriály lze stručně rozdělit na dopolední a večerní. Dopolední 

seriály jsou zpravidla méně kvalitní a soustřeďují se převážně na nevěru, manželský 

trojúhelník apod. Sledují je téměř výhradně ženy v domácnosti, protože ostatní jsou tou 

dobou v zaměstnání nebo ve škole. Seriály vysílané večer se dělí na ty, které jsou 

vysílány od pondělí do pátku denně Uednotlivé díly trvají okolo třiceti minut) a ty, které 

jsou vysílány dvakrát týdně zpravidla od 22 hodin, kdy jeden díl trvá hodinu. Dále pak 

záleží, zda je drama vysíláno v pondělky a úterky, ve středy a čtvrtky, nebo pouze o 

víkendu apod. Tyto večerní a kvalitnější seriály lze rozdělit na historické drama, 

rodinné drama, tzv. trendy drama či romantickou komedii, s tím, že se rozdíl mezi 

trendy dramatem a romantickou komedií často stírá. Kromě historického seriálu Klenot 

v paláci mívají televizní dramata, o kterých bude dále řeč, okolo 16-20 dílů. 

5.1.1 Romantická komedie 

Dříve bylo drama velice uplakané a končilo často tragicky. Podrobněji se o jeho 

rysech zmíníme v následující kapitole. Později se objevila romantická komedie, kde již 

nenacházíme některé prvky typické pro korejské milostné drama. Chybí zde silný 

sentimentalismus, dopravní nehody či náhlá úmrtí, postavy netrpí ztrátou paměti, ani se 

nejedná o lásku mezi sourozenci a hlavní hrdinka nemusí být vychrtlá. Pro romantickou 

komedii je typická svobodná hlavní hrdinka okolo třicítky, která se zamiluje do 

mladšího muže. Konflikt zde vzniká střetáváním silných osobností. Hlavní 

představitelé se nejdříve nemají rádi či si jsou přímo protivní, ale nakonec se po 

překonání nesčetných obtíží sbližují a boj se mění v lásku. Většinu diváků baví 

sledovat, jak si na sebe takováto čerstvě vzniklá dospělá dvojice zvyká. Tabu soužití 

nesezdané dvojice pod jednou střechou je často porušováno. To jak se jej dvojice snaží 

skrýt před příbuzenstvem tvoří zápletku v seriálu Tal-džino jaro (Tal-džai:íi pom, 2007), 

což je příběh třiatřicetileté Tal-džy, která se zamiluje do mladšího muže, ale problém je 

v tom, že se projeví jako velký playboy. U romantických komedií se většinou jedná o 

kopie západních předloh či variace na západní témata, zejména v posledních pár letech 

se staly běžným žánrem. Zatím nejúspěšnější romantickou komedií byl seriál Jmenuji se 
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Kim Sam-sun (Na irumun Kim Sam-Sun, 2005). Všechny hlavní postavy jsou 

představeny v prvním díle, jak tomu obvykle bývá. Seriál je však daleko svižnější a 

méně konzervativní, než je u korejských dramat zvykem, (viz scéna se sháněním 

kondomů). Zatímco většina dramat končí buď tragicky či happyendem, kdy se Popelka 

provdá za syna ředitele nadnárodní společnosti, Jmenuji se Kim Sam-sun končí tak, že 

bohatý a úspěšný muž se kvůli chudé hrdince vzdává svých výsad a do jisté míry tak 

klesá na úroveň běžného člověka. Proč byla postava silnější třicetileté Sam-sun tak 

oblíbena, vysvětlují sociologové tím, že v současné době zůstává velké množství žen 

okolo třicítky svobodných nebo rozvedených. Právě ony tvořily největší procento 

diváků seriálu Jmenuji se Kim Sam-sun. Stejně jako hlavní hrdinka sní tyto ženy o tom, 

že potkají muže, který pro ně bude ideální. Seriál, místo toho aby ukazoval krásné ženy, 

ukazuje štíhlé, mladé, svalnaté mužské tělo. Hlavní hrdinka se obléká nedbale, zato muž 

nosí obleky na míru. Přestože se jedná o variaci na Popelku, Sam-sun se stává hrdinkou 

žen, stejně jako americká postavička z japonského románu Candy Candy od Kyoko 

Mizuki z roku 1975. 

5.1.2 Historické drama 

Historické drama lze rozdělit na dramata, kde vystupují převážně muži a na 

ženská dramata. Seriál I Sun-sin z roku 2004, který ukazuje mužského hrdinu bránícího 

zemi před nájezdníky, sledovali z 90% muži mezi třicítkou a šedesátkou. Seriály jako 

tento jsou plné politických šarvátek, objevují se tam princezny, ale celkově stojí ženské 

hrdinky vždy v pozadí. Seriál Klenot v paláci postavil ženu do popředí. Seriál Ho Čun 

z roku 1999 ukazuje moderní postavu z doby Čoson. Ho Čun ncní z šlechtické třídy, ale 

má talent. Nemá žádné konexe ani rodinné zázemí, ale je to člověk se zlatým srdcem a 

pevnou vůlí. V seriálu mu nechybí rival, který pochází z vyšší třídy a který potřebné 

konexe vlastní. Historické seriály tohoto druhu sledují rádi tzv. salary men. Vidí v nich 

sami sebe a to, jak je těžké postupovat nahoru, když člověk není z vyšší třídy. 

Nejúspčšnější z ženských historických dramat byl seriál Klenot v paláci, kterému se 

také říkalo národní drama, protože jej ve velké míře sledovali diváci všech věkových 

kategorií. 80- 90% postav zde tvoří ženy. Důraz je kladen na přátelský vztah mezi 

dvěma ženami či dvěma muži. Romantický vztah zde není důležitý. Celý seriál se stejně 

jako komedie Jmenuji se Kim Sam-sun, či drama Jen ty točí okolo jídla. Palácová 
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kuchyně zobrazovaná v tomto seriálu dobře zapadá do současné doby, kdy je kladen 

důraz na zdravou životosprávu - v Koreji nazýváno well-being. Každý díl má svoji 

malou krizi, je plný konspirace a nedorozumění. Vše vrcholí hlavní krizí, kdy je na 

hrdinech, aby dokázali svou nevinnost. Často dramatická hudba, která se skládá 

z tradičních a západních skladeb, je použita stejně jako v západních filmech, když se 

chystá bitva. Největší popularitě se těší titulní píseň s názvem Přichází? (Onara). 

Historické seriály jsou proslulé svou drahou výrobou z poslední doby máme zprávy o 

seriálu Čumong či Hwang Čin-i, který byl natočen o rok dříve než stejnojmenný film. 

Bohaté kostýmy jsou často navrhovány proslulými módními návrháři a cena použitých 

šperků dosahuje astronomických částek. Historické drama můžeme dále rozdělit podle 

období korejské historie, ve kterém se odehrává. Dobu Tří království přinášejí seriály 

Čumong, Jónkasomun (2006), Sódongjo (2005) a drama Období Tří klálovství 

(Samgukki). Období sjednocené Silly zobrazuje seriál Hasin (2004) a Tadžojóng (2006), 

z období Korjó známe seriály Tchadžowanggón (2000), Muinsida (2003) a Sindon 

(2005). Z období vlády poslední královské dynastie I pocházejí seriály Pět set let 

království Čosón (Čosónwangdžo 500 njón, 1988), Dračí slzy (Jongui nunmul, 1996), 

Pchačchónmu, Král a královana (Wangwa pi), Jóin čchónha, Klenot v paláci, 

Imdžinská válka (Imdžinwaran), Nesmrtelný I Sun-sin (Pulmjóriíi I Sun-sin, 2004) Hó 

Čun a Mjóngsónghwanhu. Události dvacátého století zaznamenávají seriály Jómjóngui 

nundongdža, Jainsid~i, První až pátá repupublika (Čeil konghwaguk- čeo konghwaguk), 

Morasikje, Sam Kim sida, Kchoria keitchu a Oblast bezvětří (Mupchungčida). 

5.1.3 Rodinná dramata 

Rodina je jedním z nejoblíbenějších témat v korejské kultuře, proto byla od 

počátku základem korejských televizních dramat a filmů. Někdy se dokonce význam 

rodiny přesouvá do sféry politické ideologie, kde rodina znamená stát. Stejně jako bývá 

rozdělení Koreje ve většině korejských filmů znázorňováno rozdělením bratrů, byl 

rozpad tradiční rodiny v korejské kinematografii šedesátých let prostředkem, jak 

zobrazit poválečnou tragédii. Televizní drama má, na rozdíl od filmu, více prostoru 

rozvinout postavy a ukázat rodinná pouta, která je k sobě vážou. Televize od samého 

počátku snažila těchto silných pout využít. Většina prvních televizních dramat 

vysílaných v Koreji v šedesátých letech se soustředila na rodinné vztahy. V té době byla 

50 



Fenomén "hallju" a korejské televizní seriály 
5. Korejský seriál 

Marcela Kašparová 

televize zdrojem zábavy jen pro malou skupinu lidí, masy navštěvovaly kina. Rodinná 

dramata byla pro zábavní průmysl ideální, protože tam mohly vystupovat nejen děti a 

nové hvězdy, ale i staří herci, a zároveň se, až do nástupu nových seriálů - představitelů 

korejské vlny- těšila u domácích diváků největší oblibě. 

5.1.4 Scénáristé 

Za posledních dvacet Jet formovaly korejské rodinné televizní drama zejména tři 

autorky: Kim Ččmg-su, Kim Su-hjón a No Hiíi-gjóng. Nejstarší a nejvýznamnější z nich 

je Kim Su-hjón, narozena 27. ledna 1943 v Čchóngdžu, která začala psát předlohy pro 

televizní seriály koncem šedesátých let. Podílela se na seriálu I když mě nenávidíš, tak 

znovu (Miwódo tasi hanbón, 1968), který se následně stal nejoblíbenější telenovelou 

šedesátých let. Své první mistrovské dílo Láska a ambice (Saranggwa jamang), vysílané 

televizní stanicí MBC, však napsala až v roce 1986. Drama bylo v roce 2006 natočeno 

s úspěchem znovu stanicí SBS. Kim Su-hjón je také autorkou románu Jinovatka 

(Nunkkot) z roku 1980, který byl roku 1992 zfilmován a podle kterého byl v roce 2006 

natočen stejnojmenný televizní seriál. Autorka se v říjnu 2004 vyjádřila proti obsazení 

hlavní role slavnou zpěvačkou I Hjo-ri, protože se prý zpěvačka pro tuto roli nehodí, 

díky čemuž bylo natáčení odloženo. V roce 1992 napsala předlohu pro seriál Co je láska, 

který se stal prvním velkým hitem v ČLR. Následovaly seriály Muži ze sauny 

(Mokjoktchangdžip namdžadůl, 1996), Past mládí (Čchóngčchunui tót, 1999) a 

Dokonalá láska (Wandžónhan sarang, 2003) 96
. Tragický závěr příběhu šokoval 

korejskou veřejnost a rozpoutal diskuse na téma, zda vůbec může existovat dokonalá 

láska, a pokud ano, jaká je její podoba. I přesto se však všechny výše zmíněné seriály 

těšily v Koreji velké oblibě. U většiny scénáristů se stává, že napíší jeden úspěšný 

scénář a poté následují ne příliš úspěšné. Ale "aby si někdo dokázal udržet nejvyšší 

sledovanost po celých čtyřicet Jet, taková je jenom Kim Su-hjón". 97 Jeden z diváků 

96 Dokonalá láska vypráví příhěh středoškoláka z hohaté rodiny, který se zamiluje do chudé 
vysokoškolačky. která jej doučuje. Přes nesouhlas rodičů se rozhodne s ní uzavřít sňatek. Děj se posouvá 
v čase o deset let- zatímco srol u šťastně žijí, narodí se jim dvě děti. Žena však následkem nemoci umírá. 
()měsíc rot.ději umírá zármutkem i hlavní hrdina, rrotože /,ivot rro něho po její smrti ztratil na významu. 

97 L Ta-hjón: "Kkiítnadži anhiín šinhwa' rangsongčakka Kim Su-hjón. ln: Hanguk ilho, Munhwa, jógi 
čigiím. 27.9.2005. 
http://ncws.navcr.com/news/rcad.rhr?mode=LSD&o1Ticc_id=038&articlc_id=0000299835&section_id= 
I 06&menu_id= I 06 
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poznamenal, že při sledování jejích seriálů ožívá. Ona na to reagovala slovy: "To je cíl, 
. k / /V. "<JH s Ja ym ptsi. Pro její postavy je typická hrdost, kterou neztrácejí ani v nejtěžších 

situacích. 

Další známá autorka, Kim Čóng-su, se zase prostřednictvím svých příběhů snaží 

rozbít bariéru mezi světem chudých a bohatých a prozkoumat dynamiku smíšených 

manželství. Na rozdíl od ostatních autorů to činí bez jakékoli snahy generalizovat a 

hodnotit.99 

Nejoriginálnější z trojice autorek je však podle názoru autorky recenze seriálu 

Krásnější než květina (Kkotpoda arůmdaptawó) No Hůi-gjóng, která původně pracovala 

na přípravě zábavních programí:t pro televizní stanici MBC a později začíná psát vlastní 

scénáře. V roce 1996 se proslavila seriálem Nejkrásnější rozchod na světě (Sesangesó 

kadžang arůmdaun ibjól), dále se podílela na dramatech Lež (Kódžitmal, 1998), Smutné 

pokušení (Sůlpchůn juhok, 1999), Bláznivá láska (Pabokatchůn sarang, 2000) a 

Osamění (Kodok), ve kterém známá herečka I Mi-suk představuje vdanou ženu čelící 

krizi středního věku, která se zamiluje do muže o 15 let mladšího. No Hůi-gjóng však 

úspěch, který má po celou dobu téměř na dosah, uniká. Přestože seriál Lež odstartoval 

trend tzv. mánie dramat -jedná se o kvalitní dramata, která působí na určitou skupinu 

diváků jako droga, ale netěší se masové oblibě - seriál Opravdu jsme se milovali? 

(Uriga čóngmal saranghesůlkka) se potýkal se stejným problémem a seriál Bláznivá 

láska, přestože soupeřil s historickým dramatem Hó Čun o nejkvalitnější drama 

posledních pěti let, se svojí I% sledovaností dotkl samého dna, zatímco sledovanost 

seriálu Ho Čun se pohybovala okolo šedesáti procent. 100 No Hůi-gjčmginým jediným 

hitem se stalo drama Úžasná doba (Hwarjóhan sidžól) z roku 2001. Co však vězí za tím, 

že se běžný divák dramatům No Hůi-gjóng vyhýbá? Autorka recenze dramatu Krásnější 

než květina píše: "No Hůi-gjóng se nikdy nepokouší jít snazší cestou, nesnaží se 

'!B Kirn. Nam-džung: Pchjóngpómhad/.iman ttattuthan kadžokijagi Kirn Su-hjónui 'Arurndaun posudžuui'. 
ln: Kukmin ilho. 6.6.2005. 
http :1 /ncws. na vcr.com/ncws/rcad. php ?mode= I ,S D&ofťice_id=005 &artie lc_id=0000207351 &section_id= 
I 06&menu_id= I 06 

99 
X: Kkotpoda arůmdawó (More Bcautiťul Than Flowers, a.k.a Prcttier Than Flowers/Beauty Bcyond 

Expression) KBS TV 2004. In: Korean TV Drama Reviews 6.1.2006. 
http://www.twitchťilm.net/archives/004715.hml 

100 
X: Kkotpoda arůrndawó (More Beautiťul Than Flowers, a.k.a Prettier Than Flowcrs/Beauty Beyond 

Exprcssion) KBS TV 2004. ln: Korean TV Drama Reviews 6.1.2006. 
http://www.twitehťilm.net/archivcs/004715.html 
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přidávat sladkou roztomilost, ani se neuchyluje k mýdlovým operám. Její díla ukazují 

rodinný život v jeho reálné podobě. Teplo vyzařující z jejích postav je opravdové, na 

rozdíl od falešné dobrosrdečnosti, kterou se často vykazují postavy v televizních 

dramatech nižší kvality. V jejích seriálech se obyčejně za chladností skrývá vřelost, za 

vztekem a nelibostí láska a za drsným realismem rodinná soudržnost." Sama No Hui

gjóng říká: "Můj otec byl protivný a domýšlivý a matka pokrytecká. Zdědila jsem od 

každého něco. Snažím se jenom přijímat postavy takové, jaké jsou." 101 

Její poslední drama Krásnější než květina vypráví příběh matky tří dětí, kterou 

opustil manžel a která začíná mít problémy s pamětí. Starší dcera všem členům rodiny 

zazlívá, že musela opustit vysokou školu, aby podporovala svoji mladší sestru na 

studiích. Z té se však stala namyšlená profesionálka se zálibou v drahých zahraničních 

vozech, navštěvující drahé restaurace, která se na všechny dívá spatra a toho, že jí 

v mládí rodina pomohla, si vůbec neváží. Syn je neschopný rváč, kterého zajímají pouze 

ženy. "Tajemství, jak se podařilo No Hui-gjóng z tohoto příběhu vytvořit veleúspěšný 

seriál, tkví v jeho opravdovosti a věrohodnosti a v tom, že na rozdíl od seriálu Schody 

do nebe, se kterým v Koreji jednu dobu soutěžil, postrádal krásné herce a zaběhnuté 

stereotypy společné většině korejských seriálů." 102 

Ať už se jedná o naivní matku, syna myslícího jen na ženy, tvrdohlavou starší 

dceru nebo dceru mladší, je pro diváka obtížné s nimi sympatizovat. Nejhorší vůbec je 

otec dětí, který páchá jeden nepochopitelný čin za druhým. Ale proto, že jsou rodina, 

nakonec se všichni nějakým způsobem doslova probijí ke šťastnému konci. 

"Dramata No Hui-gjóng nejsou pro ty, kdo chtějí uniknout z reality nebo si u 

televize odpočinout, aniž by museli příliš přemýšlet o tom, na co se právě dívají. Není 

to nic pro diváka, který se chce jen dívat na to, jak se krásní herci snaží před kamerou 

vypadat roztomile, aniž by k tomu byl zjevný důvod. Pokud si někdo myslí, že korejské 

seriály jsou příliš umělé, že je tam příliš mnoho naprosto nerealistických situací, 

bezduchých krásných hvězd zkoušejících na diváka stále ty samé triky, tento seriál 

101 X: Kkotpoda arumdawó (More Bcautiful Than Flowcrs, a.k.a Prctticr Than Flowcrs/Bcauty Bcyond 
Exprcssion) KBS TV 2004. In: Korean TV Drama Rcviews 6.1.2006. 
http://www.t wilchfilm.nctlarchivcs/004715.html 

102 X: Kkotpoda arumdawó (More Bcautiful Than Flowcrs, a.k.a Pretticr Than Flowcrs/Beauty Beyond 
Exprcssion) KBS TV 2004. ln: Korcan TV Drama Rcvicws 6.1.2006. 
http://www.t witchfilm.nct/archivcs/004715.html 
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takový názor změní. Toto je kouzlo No Hiíi-gjóng, která je schopna ukázat, že ať je 

člověk jakkoliv negativní, má v sobě květinu připravenou vykvést.'d 03 

Na scénáři Zimní sonáty spolupracovaly spisovatelky Jun Ún-gjóng, Kim Ún

hiíi a O Su-jóng, která napsala též scénář Podzimní pohádky. Na rozdíl od hereckých 

představitelů jsme se o nich nedozvěděli téměř nic. Značně větší pozornosti se dostává 

Kim Jóng-hjón, scénáristce seriálu Klenot v paláci. Psaní scénáře, které trvalo značný 

čas, kladlo na autorku vysoké požadavky z oblasti historie. Autorka musela nastudovat 

též palácovou kuchyni a dobovou medicínu včetně akupunktury. 

Předlohu k seriálu Milenci z Paříže režiséra Sin U-čchóla připravila Kim Ún

suk. Narodila v roce 1973, vystudovala Sóulskou národní uměleckou univerzitu a v roce 

2005 obdržela za svůj scénář cenu Paksangjesuldasang 104 . Je také autorkou či 

spoluautorkou scénářů k seriálům Milenci z Prahy (Pchrahaiíi jónin, 2005) a Milenci 

(Jónin, 2006). Na svém kontě má dále předlohy k filmům Léto toho roku (Kií hajóriím, 

2006), Miluji tě, tak je vše v pořádku (Saranghanikka, kwančchana, 2006) 105 , 

Milionářova první láska (Pakmančangdžaiíi čchót sarang, 2006) a filmu Zmrzlý déšť 

(p• 200'1)1()6 k ' 'V v' 1 mg u, -~ , tery tez sama reztrova a. 

Kromě výše zmíněných možností, kdy si jeden či několik autorů společně 

scénář vymýšlí, existují i televizní scénáře vytvořené podle komiksové předlohy. 

Nejznámějším příkladem jsou seriály "Full House" a Palác, kde původní komiks 

napsala Pak So-hiíi. Pro jim podobná díla se používá výrazu sundžung manhwa 

103 X: Kkotpoda arůmdawó (More Beautiful Than Howers, a.k.a Prettier Than Flowers!Beauty Beyond 
Expression) KBS TV 2004. In: Korean TV Drama Reviews 6.1.2006. 
http:f/www.t witchfilm.net/archi ves/004 715.html 

104Cena Paksangjesuldiisang byla od roku 1965 udělována nejlepším divadelním představením. Název 
tohoto prestižního ocenění se několikrát měnil. Pod názvem Piiksangjesuldiisang je udělována od roku 
1986. Kategorie televizních programů a filmů se objevila až v roce 2002. 

[()';Mld~ v "I" I ld'v k~ ' I h b F"l ~ h k~ ~ · a y muz se zam1 UJe (o m a e zeny, tera trp1 smrte nou c oro ou. " 1 m nem se open u azat no vy 
rozměr lásky, představuje stále ten a tentýž příběh, kterých již bylo dost," píše kritika na 
http://www.hancinema.net/korean_Kim_Eun-sook.php. 
106Při horolezecké výpravě na Aljašce uvíznou dva přátelé v ledové jeskyni. Po čas čekání si povídají a 
zjišťují, že se v příbězích obou dvou objevuje stejná žena. Film, jehož příprava trvala dva roky, se stal 
centrem pozornosti, protože se jedná o vůbec první drama z horolezeckého prostředí. Je plný úchvatných 
záběrů na kanadské velehory a využívá nejmodernějších technologií počítačové grafiky. Jónghwa 
Ping ue tehan jóróbunůi 

pchóngkad/.om ... http:/fkin.naver.com/db/detail.php?d I id=3&dir_id=30 I &eid=F81x Y g6kX41K50i2rOhej 
KD46vSkMTOQ&qb=uvmi71TZvc06uLHi 
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Uednoduchý, čistý komiks), což je komiks určený dívkám. Sundžung manhwa se od 

ostatních komiksů odlišuje svým stylem, pokud se obrázky zdají být na první pohled 

"holčičí", lze dílo označit za sundžung manhwa, bez ohledu na obsah děje. 107 Tento 

druh komiksů je nejběžnější a vůbec nejoblíbenější. Mezi televizní programy ve stylu 

sundžung manhwa se řadí například i seriál Jmenuji se Kim Sam-sun. 

Poměrně častou praxí je též přepracovávání cizích, zejména pak japonských 

námětů. Snímky s japonskou předlohou bývají zpravidla kvalitní, což dokládá například 

téměř dvouhodinový film Failan (Phairan, 200 I), který se mj. setkal s pozitivní reakcí i 

u českého publika. Autor, který svůj příspěvek zveřejnil na internetu, považuje toto 

romantické drama o čínské dívce, která využije sňatku se starším Korejcem k tomu, aby 

mohla přicestovat do Koreje, za klenot korejské kinematografie. 108 Úspěch slavil i film 

Singles (Singgi:íldžií, 2003) vyprávějící příběh dívky nejevící zájem o muže a její 

kamarádky, která se rozhodne vychovávat své budoucí dítě jako svobodná matka. Také 

seriál Čas lásky (Jónasida, 2006), který byl natočen podle japonského románu, patří 

k těm kvalitním. V Koreji platí, že když seriál dosáhne patnáctiprocentní sledovanosti, 

je to dobré. Čas lásky dosáhl nejvyšší sledovanosti 17,4 procenta, což představuje 

průměr, srovnáme-li to s běžnou třicetiprocentní sledovaností u slavnějších děl. 109 Jak 

již bylo zmíněno na počátku, kvalitu díla nelze posuzovat pouze podle stupně 

sledovanosti. Na internetu se objevil příspěvek ženy, která považujíce Čas lásky za 

nejlepší drama, které kdy viděla, pátrala po důvodech jeho poměrně nízké sledovanosti 

navzdory jeho hvězdnému k obsazení. Jednou z možných příčin je, že seriál je určen 

divákům ve věku okolo 20-30 let - což je věková skupina, která sleduje seriály 

v nejméně. Druhým důvodem nízké sledovanosti mohly být souběžně vysílané seriály 

Jarní valčík a Z které hvězdy jsi přišla (Nón ónupjóresó wanni), přičemž seriál Z které 

hvězdy jsi přišla, byl z nich nejúspěšnější. 1 10 

107 Demon Daze. http://demon.mireene.com/dict.shtml 

10xG4ndy: Fa i lan.l n :Criticall.garneplanel.CI. http://criticall.gameplanet.cz/indcx.php?id=cl&cl= 139 
109 Pak, Na-ri: SBS Jonasida sičchongrjul 17.4<Yoro marnuri. In: Jonghap news 24.5.2006. 
http://care.naver.com/readenglish.care?iframe_uri=/ArticleRead.nhn%3Farticlcid=3685 

110 Inrakh: Důrma Jonasida haltta tcha pangsongsa kjondžang asinůn hun? In: Navcr.com 
http://kin.naver.com/dh/dctail.php?d I id=3&dir_id=3030 I &eid=hya+dJMikNuyECpXYUdFuRaPcEOZ2 
rnij&q h=v6y+ I r3 Dt0sgw9aw7 cDHIU Dw7 u3/ A== 
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O korejských režisérech se v tisk mnoho nezmiňuje. Můžeme se s nimi setkat 

v televizních show či pořadech spojených se seriály, ať již se jedná o uvedení seriálu, 

zajímavosti z natáčení či závěrečné rozloučení se seriálem a jeho tvůrci. Takovéto 

doprovodné pořady jsou naprosto běžné a bývají většinou humorné. Mají za úkol 

divákům seriál přiblížit, nechávají je nahlédnout do zákulisí natáčení a přinášejí 

nějakým způsobem zajímavé záběry, zejména ty nepovedené apod. V této podkapitole 

se budeme podrobněji zabývat pouze režisérem Jun Sok-hoem, u ostatních podstatných 

režisérů bude následovat pouze výčet děl. 

Jun Sok-ho se narodil 4. června 1957. Od roku 1985 pracoval pro televizní 

stanici KBS. Jako první začal natáčet seriály tematicky rozdělené podle ročních období: 

Podzimní pohádka, Zimní sonáta, Vůně léta a Jarní valčík. Režíroval či spolurežíroval 

také seriály či filmy Pozdrav lásky (Sarangui insa), Rtěnka a zapalovač (Ripsutchikkwa 

raitcho ), Nabídka k sňatku (Pchropchodžu), Svatební šaty (Wedingdiíresu), Čistota 

(Sunsu), Stříbrný déšť (Ůnbirjong), Zítřejší láska (Nairun sarang), Pocit (Niíkk:im), 

Barva (Kchollo), Cesta, po které jdu se synem (Adulgwa hamkke kotnun kil), 

Bláznovství (Kwangkki), Pozvání (Čchoda) a Vzrušení (Sollem). Asistentem režie 

Zimní sonáty byl I Hjong-min, který se podílel i na Podzimní pohádce. Ministerstvo 

kultury a cestovního ruchu ocenilo popularitu Zimní sonáty a udělilo Jun Sok-hoovi 

Cenu prezidenta za významné přispění k propagaci vývozu korejských kulturních 

programů. Dále byl oceněn cenou Korejsko-japonského přátelství od Kinema Junbo 

Awards, která je japonskou verzí ceny filmové akademie. V Japonsku je Jun Sok-ho 

údajně téměř stejně dobře známý jako herec Pa Jong-džun. Sám režisér říká, že si 

uvědomil, že se stal slavným až ve chvíli, kdy k němu přišla asi sedmdesátiletá paní, 

když opouštěl budovu japonské televize, vzala mu ruce do dlaní a řekla: "Děkuji Vám 

za to, že jste mi dal sílu žít." V soulském obchodním domě Lotte jej prý japonské ženy 

oslovují a nechávají se s ním fotografovat. V Koreji byl zvolen osobností roku 2004 

soulskou asociací UNESCO. Režisérův životopis byl vydán v Japonsku knižně. Jedná se 

prý o první knihu o režiséru televizních dramat vůbec. Dále tam vyšel Tajný deník 

Zimní sonáty, povídka, ve které režisér formou deníku líčí průběh natáčení po sto dní. 

Na otázku, jak by charakterizoval své dílo, odpovídá: "Ve svých seriálech jsem chtěl 

popsat spíše sen, než realitu, protože realita je příliš krutá. Očistu lidských citů vidím 

jako jeden z hlavních úkolů televizních seriálů, proto se jejich prostřednictvím snažím 
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naplnit náš svět čistotou." 111 V době příprav natáčení seriálu Jarní valčík se vyjádřil 

takto: "Jarní valčík bude příběh o veselé a svěží a zároveň dojemné lásce. K rozvití děje 

jsme použili všech možných prostředků, včetně nejasného původu, neléčitelné nemoci a 

ztráty paměti. Děláme, co můžeme, abychom diváky nenudili např. smrtí hlavní hrdinky, 

jak je tomu ve většině korejských dramat. Pokud bychom použili starou metodu, bylo 

by to opakování se." 112 Režisér se domnívá, že pokud chce korejská produkce přilákat 

zahraniční pozornost, měla by se točit dramata brutální, plná násilí, které by rozvíjelo 

děj. Dodává, že v takovém případě by ale nebylo možno věnovat pozornost korejským 

hodnotám, jako jsou rodinná láska, starost o ostatní a honba za láskou, a hallju by tak 

ztratila svůj smysl. 

5.1.6 Herci 

Pii ]ong-džun 

Pa Jong-džun, jehož jméno bývá v písemných pramenech zkracováno na BYJ, se 

narodil 29. srpna 1972 v Soulu. Matce se ve snu před jeho narozením zjevilo zelené 

jablko. Má jednu sestru. Měří 180 cm a váží 67 kg. 113 Hlásí se k římskokatolické víře. 

Vystudoval univerzitu Sónggjungwan, obor film, televize a multimedia. V roce 1995 

získal cenu Rookie televize KBS, v roce 1996 cenu Hodnotného herce a cenu 

Popularity (KBS). 114 Cenu popularity Paksang obdržel také v roce 1997 a v roce 2002 

získal cenu Nejlepšího herce. 115 Mezi jeho koníčky podle oficiálních webových 

stránek 116 patří rybaření, golf, počítačové hry a posilování. Jeho oblíbenými sporty jsou 

lil Produccr Yun Scok-ho, the creator oť Yonsama and thc "hallyu " ťrcnzy. In: KBS Global. 
http://cnglish.kbs.eo.kr/socictyli ntcrvicw/ 1340789 _ 11775.htm 

112 Produccr Yun Scok-ho, thc crcator of Yonsama and the "hallyu " frenzy. ln: KBS Global. 
http://cnglish.kbs.eo.kr/socictylintcrvicw/ 1340789 _11775.html 

113 Jeho váha se však pohybuje podle toho, jakou roli hraje. Když v Zimní sonátě hrál sedmnáctiletého 
Čun-sanga, kterého původně vůbec hrát nechtěl, ale musel, protože režisér vyžadoval, aby Čun-sang a 
Min-hjóng vypadali stejně, zhubl o 4 kg. Také se po dobu natáčení vzdal svého oblíbeného cvičení, 
protože se bál, ahy jeho svaly nevypadaly ve školní uniformě nepatřičně. Zdařilým výsledkem byl 
nakonec sám překvapen. 

114 Všechny hlavní televizní stanice pravidelně udělují ceny na začátku ledna. Existuje mnoho kategorií, 
v následující podkapitole hudou /.míněny některé další. 

115 Podrobný výčet ocenění. která obdržel nalezneme na oficiálních wehových stránkách Ministerstva 
kultury a cestovního ruchu: 
http://cnglish.tour2korea.eorn/02Culture/TVMiniserics/rnovie_03_ view.asp'?cpld=42&konum=2&kosrn= 
m2_6 

11
(' http://hyj.eo.kr/ 
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bojová umění kendo a hapkido. V současné době návštěvníky jeho webových stránek 

vítají jeho fotografie s dlouhými vlasy a titulkem: "Pa Jong-džun dokáže vždy 

překvapit." Poprvé si zahrál hlavní roli v seriálu Pozdrav lásky v roce 1994, pokračoval 

filmy Místo pro mladé (Čolmuniíi jangdži), Papa a První láska (Čot sarang, 1996). Pa 

Jong-džun své fanoušky nazývá svojí rodinou. Vždy se vyhýbal odpovědím na politické 

otázky, ale když japonský velvyslanec na počátku března roku 2005 prohlásil, že ostrov 

Tokto patří Japonsku, řekl, že Tokto patří Koreji. Pa Jong-džun, který se stal 

nejúspěšnějším korejským hercem v historii, zaplatil jen na daních za minulý rok 

10 miliónů amerických dolarů, noviny jej označily za podnik o jedné osobě. Jeho roční 

příjem činil téměř 33 miliónů amerických dolarů, přičemž 14 miliónů získal z prodeje 

výrobků spojených se Zimní sonátou, 7 miliónů tvořily honoráře za film Dubnový sníh 

a za natáčení reklam, 12 miliónů získal za autorská práva k CD Pa Jong-džun classic, na 

kterém posluchačům představil své nejoblíbenější klasické skladby, a za zisk z japonské 

hry pačinko s obrázky ze Zimní sonáty. Během tří let od roku 2004 do roku 2006 jeho 

celkový př(jem činil přes 65 miliónů amerických dolarů. Nutno dodat, že poskytl 

značnou finanční pomoc obětem tsunami v Thajsku aj. 

Čeho Či-u 

Č~cho Či-u se narodila ll. června 1975, žije v Soulu, měří 174 cm a váží 50 kg. 

Matce se před jejím narozením zdálo, že trhá jablka ze stromu a dává si je do šatů. Má 

staršího bratra. Otec byl voják, proto se rodina často stěhovala. Od šesté třídy základní 

školy žili v Pusanu, kde zřejmě získala výslovnost, se kterou nejsou Korejci spokojeni, 

protože prý připomíná výslovnost japonskou. Na Hanjangské univerzitě v Soulu 

vystudovala obor drama a film. V roce 2000 uspěla v konkurzu televize MBC jako 

nejmladší ze všech kandidátů společně s hercem An Ča-ukem 117 a herečkou I Min-jong, 

která byla mj. vyhlášena tváří letecké společnosti Asiana. Hrála v seriálech Válka a 

láska (Čondžanggwa sarang, 1995), Štěstí (Hangbok, 1995), Tou láskou jedinou (Ku 

sarang hanamaniíro, 1996 ), První láska, Štěstí v našem srdci (Hangbok uri kas ume, 

117 An Ča-uk se narodil roku 1971, pracuje jako herec, zpěvák a skladatel. Je známý v celé Asii, velké 
popularitě se těšil zejména u vietnamského puhlika. V roce 1998 si s Čeho Či-u zahrál hlavní roli ve filmu 
"Což se políhir' (Kchisu halkkajo). Jeho hudebního alha Forevcr se v Koreji prodalo přes 700 000 nosičů. 
V ohdohí od roku 1994-2004 vystupoval v šestnácti televizních dramatech, mj. také společně s Čchli Či
u v seriálu Válka a láska. 
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1997), Láska (Sarang, 1998), Cítění (Judžóng, 1999), televizním filmu Zpráva (Mesidži, 

1999) a seriálech Upřímnost (Činsil, 2000), Mladý urozený pan Sin (Sin guikongdža, 

2000), Krásné dny, Zimní sonáta a Schody do nebe. Objevila se také v sedmi 

celovečerních filmech: Jak Pak Pong-gon utekl z domova (Pak Pong-gon 

kačchulsakkón), Haleluja (Hallelluja), Smyčka (Olgami), Což se políbit (Kchisií 

halkkajo ), Není, kam se schovat (Indžóngsadžóngput kot óptta), Prezident, který hrál na 

piano (Pchiano čchiniín tchatchongnjóng) a Každý něco tají (Nuguna pimiriín itta). 

Můžeme se s ní setkat i v celé řadě videoklipů, zejména v písních v minulosti velice 

oblíbeného zpěváka s "ženským" hlasem Čo Song-moa. Čeho Či-u získala v roce 1995 

korejskou Cenu Isabelle Adjani (Hangugiíi Idžabel Adžani sónpaltahwe tasang), v roce 

1998 Cenu zlatého filmu (Hwanggiímčchwaljóngsang) - nový herecký objev roku, v 

roce 1998 cenu Paksang - nový herecký objev a v roce 1999 Cenu hudebního videa 

(Jóngsangiímban tasang - nejlepší ženská role. V roce 2000 obdržela Cenu za herecký 

výkon stanice MBC (MBC Jónggi tasang), o rok později byla vyznamenána hned 

dvakrát - Cenou za herecký výkon a Cenou Top 1 O stanice SBS za popularitu. V roce 

2002 dostala cenu Paksang - nejpopulárnější herečka, dále Cenu za nejlepší oblékání, 

Cenu stanice KBS - herečka roku a v roce 2003 Cenu zlatého filmu - nejpopulárnější 

herečka. Herečka se přes veškeré úspěchy zdá být skromnou a sympatickou osobou. 

Líbí se jí nevýrazné moderní oblečení, v soukromí nosí džíny a trička. Mezi její koníčky 

patří nakupování a domácí kino. Má ráda moderní tance, aerobik, cvičení na rotopedu, 

jízdu na koni, lyžování a DDR 11
R. Před natáčením každé scény navštěvuje maskérnu. Za 

největší ženské zbraně považuje šarm a slzy. V jídle si nevybírá, jí však po celý rok 

maso třikrát denně. Má ráda domácí zvířata, k narozeninám dostala štěně shi-tzu. Jejím 

oblíbeným hercem je Leonardo DiCaprio ve filmu Titanic. Chtěla by vstoupit do 

manželství po takovém vztahu, jako v seriálech. Pokud by ale potkala muže, který je 

starostlivý a má pochopení, vzala by si ho prý hned druhý den. Je si vědoma toho, že 

mluví příliš rychle a někdy nedbale vyslovuje, proto se snaží svoji výslovnost zlepšit. 

Diváci jí přezdívají Korejský smutek, Roztomilá (Kkamčigi) a také Králíček 

(Tchokkangi), protože se často něčeho poleká. 

11 ~ DDR zkratka Dance Diet Revolution, pův. pochází z Japonska. Jsou to políčka na zemi, na která 
člověk musí šlapat podle šipek, které se mu zobrazují na obrazovce. Výsledný efekt je, že člověk 
poskakuje do rytmu hlasité hudby. V minulosti velmi populární, zejména v hernách pro mládež. Existuje 
však i domácí verze - kobereček s políčky, který se t.apojuje do počítače. 
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5.2 Hlavní ůvody obliby u asijských diváků - srovnání japonských a 
korejských dramat 

Důraz na romantický žánr, děj zasazený do přikrášlených lokalit, hudba a 

herecké obsazení je to, co činí korejské seriály prodejné. Tyto rysy, které nacházíme i 

v japonských seriálech, bývají spojovány s globální spotřební kulturou, která staví 

zevnějšek na první místo. 

5.2.1 Městské prostředí 

Podobně jako japonské seriály, většina korejských dramat se odehrává ve 

velkých městech, převážně v Soulu. V seriálech převládají záběry na vysoké budovy, 

ulice s hustou dopravou, hromadné dopravní prostředky-autobusy, metro, a neonová 

světla nočního města. Seriály jsou o postavách, jejichž příběhy se odehrávají 

v městském prostředí. Ačkoliv většina diváků ve stejných městech žije, vyvolávají tyto 

urbanistické scény, jak v městských, tak ve venkovských divácích, představu něčeho 

neskutečného. Diváci k seriálům, které pro ně znamenají novotu a modernost, přistupují 

stejně jako k novému spotřebnímu zboží. Zejména v očích venkovských diváků jsou 

moderní, plné lesku, mládí a kouzelné atmosféry. 

5.2.2 Krásné přírodní scenérie a hudba 

Scény z Podzimní pohádky, kdy hlavní dvojice jako žáci základní školy vede 

kola po cestě mezi zelenými rýžovými poli, umírající dívka opírající se o svého 

vyvoleného v posteli s květovaným povlečením a později umírající v náruči svého 

milovaného, když ji za západu slunce nese na pláž, jsou považovány za vrchol 

stylizované kinematografie. Propracované využívání krásných scenérií je příznačné 

společnosti zaměřené na zevnějšek a na to, aby vše vypadalo hezky. Aby byly smysly 

diváka ještě více potěšeny, jsou tyto nádherné scenérie podmalované melodickou 

hudbou. Podzimní sonátě byla vytýkána její přeslazená hudba (ať již se jednalo o 

korejskou hudbu či západní klasiku), právě tato hudba však přispívá k tomu, že diváci 

na seriál jen tak nezapomenou. 
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Většina korejských seriálů, které se vyvážejí do zahraničí jsou romantická 

dramata. Zatímco japonská dramata se zaměřují převážně na vztah mladého páru, 

v korejských seriálech nacházíme lásku mezi dětmi a rodiči, mezi sourozenci a různé 

další přátelské vztahy. Vše bývá ukazováno detailněji a s větším sentimentem než 

v japonských seriálech. Toto se líbí zejména dívkám, které mají malé množství 

romantických zkušeností a proto sledují romantiku v televizi. V Hong-kongu byli diváci 

dojati zejména poetičností dialogů v korejských seriálech. Zatímco v hongkongských 

dramatech si herci říkají jenom obyčejné miluji tě, v korejských seriálech si dávají 

scénáristé záležet a výsledkem je, že neslyšíme pouhé miluji tě, ale nespočet různých 
v• ' ' ' '119 pnrovnam a vyznam. 

5.2.4 Pohlední herci a herečky 

Kromě pohledů na krásnou krajinu a hudba zdobí korejské seriály i krásné tváře 

hlavních hrdinů. Korejské seriály představily nespočet herců a hereček, kteří se stali 

hvězdami na Tchaj-wanu, v ČLR a v Hong-kongu. Song Hje-gjo, Wčm Pin, Song Sung

hun, Kim Hui-sun, Sin Hjón-džun a I Pjóng-hón jsou pravděpodobně vůbec největším 

důvodem úspěchu korejských seriálů. Podle výsledků rozhovorů Lisy Leung s diváky 

z Hong-kongu, ČLR a Tchaj-wanu jsou hlavní představitelé největším důvodem, proč 

dramata sledují, a dokonce si i další seriály vybírají podle toho, jestli v něm vystupuje 

jejich oblíbený herec nebo herečka. Tato loajalita k určitým hercům slouží jako záruka, 

že se drama bude prodávat, což ovlivnilo taktiku, kterou mediální společnosti uplatňují 

při výběru a obsazování herců do nových seriálů viz následující kapitoly. 

5.2.5 Melodrama 

Přes všechna nedorozumění a konflikty se dvojice v japonských seriálech 

nakonec dohodne a vše končí šťastně. Japonská produkce se takto pokouší diváka 

potěšit a drama odlehčit. Korejské seriály jsou však plné zakázané lásky, rivality mezi 

rodinami a nenaplněné lásky. To že hlavní hrdina či hrdinka trpí nemocí a následně i 

119 Lcung, Lisa Y.M.: An Asian Formula? Comparativc Reading oť Japancsc and Korean TV Dramas. ln: 
13th JAMCO Onlinc International Symposium. Fcbruary-March 2004. 
http://www.jamco.or.jp/2004_symposium/en/lisa/indcx.html 
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umírá, se stalo téměř charakteristickým rysem korejských seriálů. Stačí, aby omdlela a 

další, co vidíme je, že leží v nemocnici a je jí diagnostikována leukémie. V Podzimní 

pohádce bledá hrdinka trpí nemocí krve. V dramatu Krásné dny hlavní hrdinka 

ztvárněna herečkou Čeho Či-u onemocněla záhadnou smrtelnou nemocí krve, o které se 

diváci nikdy nedozvěděli nic určitého. K této nemoci se v korejských dramatech často 

přidává i smrt. Jedna z nejnezapomenutelnějších scén byla ta, kdy hrdinka Podzimní 

pohádky umírá na zádech svého milého, který ji nese na pláž. Pološílený hlavní hrdina 

umírá krátce po ní, sražen nákladním autem, když se šel podívat do školy, kam oba 

chodili. Kamera zpomaleně zabrala vůz, který jej vyhodil vysoko do vzduchu a také 

jeho spokojený výraz, ve chvíli, kdy umírá. Předtím se však opakují romantické záběry 

z doby před úmrtím hrdinky. Kromě smrti musí být milenci rozděleni, ať už 

prostřednictvím intrik třetí osoby nebo díky nedorozumění. Scény, kdy se hrdinům po 

sobě stýská, jsou velice populární a vždy dokáží divákem pohnout. Někdy se hrdinové 

potýkají s nereálnými problémy. Zamilují se do sebe např. dva lidé z odlišných 

časových pásem, kteří nejsou schopni překonat problém, spočívající v tom, že mají 

každý jinak nastavené biologické hodiny. Melodramata jsou starý žánr společný 

mýdlovým operám na celém světě. Podle výsledku průzkumu Lisy Leung si častý 

výskyt intrik a tragédie v korejských dramatech někteří zahraniční diváci vysvětlují 

korejskou historií, která je plná bolestných zkušeností. Seriály jakoby ukazovaly han, 

což je specifický hluboký smutek, který má v sobě nahromaděný a uložený zejména 

starší korejská generace. Vztah mezi han a tragédií zobrazovanou v korejských 

dramatech ještě nebyl dostatečně probádán. Může mezi nimi být skutečný kulturně 

historický vztah, ale také se může jednat o pouhou marketingovou strategii, která umě 

využívá naladění zahraničního publika. 

Televizní producenti mají na úspěch televizních seriálů v zahraničí různé názory. 

Někteří jej považují za překvapivý a nepovažují za nutné brát při výrobě seriálů ohled 

na vkus zahraničních diváků. Zaměřují se hlavně na domácí diváky, zahraniční trh 

berou v úvahu jen z I 0%. Mladší producenti se však stále více snaží zahraniční trh 

zkoumat a dokonce tvrdí, že se korejská dramata líbí spíše venku než doma. V ČLR, na 

Tchaj-wanu a v Hong-kongu panuje velká obliba korejských herců. Přístup 

zahraničního a domácího publika se liší hlavně v tom, že zahraniční publikum má rádo 

jednoduché příběhy s univerzálními morálními zásadami a poselstvím, zatímco korejský 

divák očekává složitější příběh a společenská témata. V ČLR mnozí diváci tvrdí, že 
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sledují korejská dramata proto, že nemají na výběr. Čínská produkce jim prý není 

schopná poskytnout tolik emocionálního vzrušení jako korejské seriály. Zahraniční 

publikum tvoří hlavně ženy v domácnosti mezi třicátým a šedesátým rokem, které 

sledují televizi nejvíce po deváté hodině večer. Zatímco dříve byly oblíbené japonské 

seriály, nyní vedou ty korejské. Důvodem může být mimo jiné i to, že korejské seriály 

jsou více vysílány na normálních televizních stanicích, zatímco japonské seriály přenáší 

hlavně kabelová televize. 

V době ekonomické nestability se zdá, že nostalgie hraje důležitou roli 

v každodenním životě diváků. Zdá se, že se země jako je Hong-kong, Tchaj-wan a 

dokonce i Japonsko ještě plně nezotavily z asijské finanční krize. Je možné, že korejská 

dramata se svými čistými a nevinnými vztahy jsou v souladu se steskem po starých, 

dobrých časech. Po útocích na Světové obchodní centrum z ll. září 200 I se zvedla vlna 

neklidu ohledně nejisté budoucnosti. Lidé viděli jen negativní vyhlídky, trpěli 

paranoidním strachem z nepřítele a také depresemi. Říkalo se, že jim sledování 

nevinných a velmi citových láskyplných vztahů pomáhá zbavit se nahromaděného 

stresu. Což potvrzuje, že korejské seriály byly a do jisté míry stále jsou součástí 

každodenního života lidí v Asii. 

5.2.6 Kulturní blízkost jako důvod korejského úspěchu 

Kulturní blízkost je základním stavebním kamenem úspěšného vývozu 

japonských a korejských seriálů. Média však popisovala korejská dramata jako 

realistická na rozdíl od japonských. "Japonská dramata propagují dekadenci a zahálku 

mezi mladými lidmi, to je nerealistické. Korejská dramata uchopují realitu," píše Lisa 

Leung. Na druhé straně bylo diskutováno, kolik z kultury vlastně tyto televizní seriály 

obsahují. Co se týče obsahu, jak japonské, tak korejské seriály obsahují běžné, na celém 

svčtě stejné vzorce: romanci a městské prostředí. Specifikem korejských dramat je 

jejich pomalost, romantická vyznání lásky, intenzivní láska často předem odsouzená k 

neúspěchu a tragédie. Koichi Iwabuči, jeden z předních odborníků na toto téma, říká, že 

v případě obliby japonských dramat na Tchaj-wanu se nejednalo o kulturní blízkost 

mezi těmito zeměmi, ale roli zde hrál rozdíl v ekonomické vyspělosti těchto zemí. 

Japonsko představovalo pro Tchajwance vzor, jehož ekonomické úrovně se snažili 

dosáhnout. I to, zda se v případě korejských dramat v Asii jedná o kulturní blízkost, je 
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diskutabilní. Korejské seriály se asijskému publiku líbí nejen proto, že jsou podobné 

ostatní asijské produkci, ale také díky zjevným kulturním rozdílům. Jedna žena z Hong

kongu si stěžovala, že na hongkongských seriálech není nic tajemného, protože se o 

soukromém životě herců ví příliš mnoho. Lísa Leung se přiklání k názoru, že důvodem 

úspěchu korejských seriálů v zahraničí je spíše kulturní odlišnost, která díky exotickým 

místům, tvářím a životnímu stylu rozšiřuje myšlení diváků o nové fantazie. 

Jen pro zajímavost zmiňujeme, že důsledkem kulturní odlišnosti mohou vznikat 

četná nedorozumění. Příkladem je film s českým názvem "Útočiště" (Pósu 

čóngnjudžang) z roku 2002, který byl v následujícím roce představen i českému publiku 

na filmovém festivalu Febiofest samotnou režisérkou I Mi-jón. Uvedla jej slovy, že se 

jedná o film o otevřených citech mezi šestnáctiletou studentkou a učitelem. Diváci však 

byli po prezentaci značně překvapeni. Přišli se podívat na film otevřených citech mezi 

mladou dívkou a starším mužem a to, že spolu hlavní protagonisté od začátku až do 

konce téměř nepromluví a jejich kontakt se bude skládat z pouhých pohledů, 

neočekávali. Existují četné teorie o tom, že míra přijetí cizích programů je ovlivněna 

kulturní blízkostí. Přestože stanice jako CNN, BBC, MTV apod., které můžeme najít 

téměř na celém světě, se zdají být těmi, kdo svět v oblasti kultury do jisté míry 

sjednocuje, byly to právě tyto stanice, kdo jej rozdělil do nadnárodních regionů, ve 

kterých se propagují takové programy, které vyhovují preferencím a emocím, té které 

oblasti. 120 Dovolujeme se domnívat, že kulturní odlišnost podporuje úspěšnost 

programů, ale musí být přiměřená. Pokud je příliš velká, nefunguje, (viz velice omezená 

obliba indické produkce mezi čínským, japonským, korejským i evropským publikem). 

5.2. 7 Korejci - ideál asijské krásy? 

To, co mají Korejci s ostatními Asiaty společné, jsou tělesné znaky. Diváci na 

Tchaj-wanu a v Hong-kongu dávají přednost korejským seriálům před americkými 

situačními komediemi, protože herci vypadají stejně jako oni - mají také tmavé vlasy a 

oči a žijí podobným životním stylem. Řeklo by se, že i názor na to, co je krásné, budou 

120 Pak. Čóng-són: Hallju: hanguk tadžungmunhwaui kukkjóngul nómnun hurůmkwa ku uimi. In: From 
Silk Road to Korcan Wavc I (Munhwa kjorjuui jóksawa hjónsil. Silkchlíroduesó halljukkadži . .I). 
Procccdings oť thc World Congrcss oť Korcan Studics 2006. 
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mít podobný. Studie Lisy Leung však odhalila, že diváci v Hong-kongu dávají přednost 

japonským tvářím před korejskými. Korejští herci a herečky jim připadají spíše exotičtí 

než krásní. V ČLR jsou korejské herečky naopak ideálem krásy. Fyziognomická a 

v některých případech i etnická podobnost zvyšuje schopnost publika ztotožnit se 

s postavami, ať už se jedná o romantické představy nebo vciťování se do jejich 

problémů a životních rozhodnutí. Důležitá je i relativní podobnost čínštiny, korejštiny a 

japonštiny. V korejštině nacházíme velký počet sinokorejských slov a zejména korejská 

jména osob se čínským jménům podobají. S japonštinou má zase korejština podobnou 

větnou stavbu. 

5.2.8 Konfuciánské hodnoty 

Čínský tisk chválil korejské seriály jako příběhy plné konfuciánských hodnot. 

Korejcům a Číňanům je společná úcta ke starším a nadřízeným a do jisté míry i 

patriarchální řád s ženskou podřízeností. Také honba za úspěchem je pro obě země 

příznačná. Podobnost se vztahuje na systém hodnot, morálku, pohled na svět a životní 

cíle, které určují, jak se postavy rozhodují. Čím více si jsou země podobné, tím spíše je 

publikum schopno se postavami ztotožnit a soucítit. Důvodem podobnosti mezi Čínou a 

Koreou může být konfuciánské učení, ale spíše se jedná o buddhisticko-taoistický vliv, 

který je patrný také v jiných asijských zemích jako Thajsko, Singapur a Vietnam. Není 

náhoda, že právě zde jsou korejská dramata nejvíce oblíbená. Evropský divák by se jen 

velmi zřídka dokázal ztotožnit s jednáním hlavních hrdinů, kteří názoru svých a 

partnerových rodičů přikládají značnou důležitost. Jejich jasnému "ne" oba střídavě 

podléhají, aby až v samém závěru objevili sílu vzdorovat. 

5.2.9 Konzervatizmus 

Mnoho diváků obdivuje delikátnost, s jakou se romance v korejských dramatech 

odehrává. Erotické scény se zde nevyskytují. V případě Zimní sonáty se divák, na 

rozdíl od japonských seriálu, kde spolu dvojice přibližně od poloviny děje spí, dočká 

pouze dvou tří letmých polibků. Hlavní hrdinové zato stojí často hodiny na dešti či jinak 

pro svou lásku trpí. I přes silnou frustraci nacházejí diváci ve sledování hlavních hrdinů, 
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kteří své emoce masochisticky potlačují, potěšení. Říká se, že Asiaté jsou konzervativní, 

což platí pro diváky, kteří preferují korejská dramata, dvojnásob. 121 

5.2.10 Modernost 

Existuje vztah mezi tím, jak je země rozvinutá a jak ostatní země přijímají její 

výrobky. Diváci v Hong-kongu, ČLR a na Tchaj-wanu jsou schopni se ztotožnit se 

společenskou situací, která je ukazována v korejských dramatech. Život ve 

velkoměstech a důraz na kariéru je to, na co jsou zvyklí. Moderní scenérie, které se 

v korejských dramatech objevují více než v japonských, můžeme však také považovat 

za pozápadnění. Přes veškerou popularitu se objevují kritiky, vytýkající korejským 

dramatům jejich zdlouhavost. Zejména diváci z Hong-kongu a Šanghaje a dalších 

ekonomicky rozvinutých velkoměst, kde tempo korejských seriálů značně zaostává za 

tempem, jakým žije jejich bezprostřední okolí, přiznávají, že se u sledování korejských 

seriálů nudí: "Japonské a hongkongské seriály mají spád, korejské jsou pomalé a 

tchaj wanské jsou nejobtížnější na sledování." 

ČLR, jakoby považovala Japonsko za až příliš moderní a vytýkala mu ztrátu 

asijských hodnot, kritizuje japonské seriály jako příliš pozápadněné, zatímco Tchaj-wan 

k němu vzhlíží jako ke svému vzoru. Japonci na druhé straně oceňují zpěváky 

z ekonomicky méně rozvinutého Hong-kongu a přiznávají, že v nich vyvolávají 

nostalgii tím, že si udržují více asijských rysů. Tyto rozdílné pohledy na korejské seriály 

ukazují rozdílné vnímání a očekávání, které diváci z různých oblastí chovají. Korejské 

seriály jsou dobře vyvážené. Zatímco je prostředí moderních měst a slavní herci činí 

atraktivní pro mladší publikum, jejich pomalost okouzluje starší diváky. Obsahují ode 

všeho něco, proto jsou schopny přilákat diváky mladé i starší, venkovské i městské a ty 

z rozvinutých i méně rozvinutých zemí. 122 

121 Lcung, Lisa Y.M.: An Asian Pormula? Comparativc Rcading of Japancse and Korcan TV Dramas. ln: 
13th JAM CO On line lntcrnational Symposium. Fehruary-March 2004, s. I O. 
http:/ /www.jamco.or.jp/2004 _symposiu m/en/1 i s a/index. html 

122 Lcung, Lisa Y.M.: An Asian Formula? Comparative Reading oť Japanese and Korean TV Dramas. In: 
13th JAMCO Onlinc lnternational Symposium. Fehruary-March 2004. 
http://www.jamco.or.jp/2004_symposium/en/lisa/indcx.html 
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5.2.11 Antikoloniální smýšlení 

Někteří asijští diváci dávají přednost korejským seriálům před japonskými proto, 

že Korejská republika jejich území za druhé světové války neokupovala. Korejská vlna 

tak bývá často politizována. U starší generace se tu a tam dostávají na povrch staré 

křivdy či skytá nenávist vůči Japoncům, která se projevuje v odmítání japonských 

dramat. Toto v případě Koreje nikdy nenastává naopak, nastupuje jakýsi sentiment a 

soucit se zemí, která také sdílí koloniální minulost. Na druhé straně však stojí rostoucí 

nacionalismus a patriotismus. Na internetu se vyskytují slovní potyčky mezi skupinami 

ha-Han a ha-Ru (příznivci korejských proti příznivcům japonských seriálů). Anti-ha

Han skupiny se vyjadřují nesouhlasně k rozpínání korejských seriálů. 

5.3 Specifika korejských seriálů se zaměřením na cyklus dramat 
Nekonečná láska 

Nekonečná láska je neoficiální název pro čtyři televizní dramata televizní 

stanice KBS, které tvoří jeden celek: Podzimní pohádka, Zimní sonáta, Vůně léta a Jarní 

valčík. Rozhodli jsme se jim věnovat zvlášť, přestože jsme se o nich zmiňovali již 

v předchozích kapitolách. Do jisté míry se jedná o vzorová díla a v zahraničí patří 

k nejznámějším korejským dramatům vůbec. Pro účel charakteristiky korejského 

televizního dramatu počátečního období korejské vlny skýtají dostatečný materiál pro 

srovnání. Každý seriál se jmenuje podle jednoho ročního období a má vlastní zápletku, 

postavy a herce. Všechny režíroval Jun Sok-ho. Zahraniční diváci o nich souhrnně 

hovoří jako o Nekonečné lásce, v Koreji jsou považovány za oddělené seriály. Kromě 

Podzimní pohádky, která obsahuje šestnáct dílů, se skládají ze dvaceti dílů. Ačkoliv 

Vůně léta a zejména Jarní valčík nezaznamenaly nikterak výrazný úspěch, Zimní sonáta 

v Japonsku a Podzimní pohádka v ČLR si to bohatě vynahradily. Jako první byla 

natočena Podzimní pohádka (2000), poté Zimní sonáta (2002), Vůně léta (2003) a 

poslední Jarní valčík (2006). 

Příběhy většinou začínají v určitém okamžiku v raném dětství či v pubertě a 

pokračují v dospělosti, obyčejně po dlouhém odloučení. Mírná odchylka se vyskytuje ve 

Vůni léta, kde hrdinka není první láska hlavního hrdiny. Díky transplantaci srdce se 

však do jisté míry o jeho první lásku stále jedná. Ve všech čtyřech seriálech se objevuje 

dvojice lidí, která se snaží narušit vztah hlavních postav. Jedná se o vedlejšího 
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mužského hrdinu ucházejícího se o hlavní hrdinku a žárlivou vedlejší ženskou postavu. 

Dále se zde vyskytuje třetí pár, který je veselý a odlehčuje pochmurnou náladu, která 

z různých důvodu vzniká téměř v každém díle. Ve všech čtyřech seriálech se hlavní 

hrdinové setkávají s nesouhlasem rodičů na obou stranách. 

5.3.1 Společné znaky seriálů z cyklu Nekonečná láska 

Jako pro všechna podobná díla i zde platí, že problém vzniká vně vztahu. 

Nesetkáváme se zde s tím, že by se hrdinové trápili tím, že se jim ve vztahu něčeho 

nedostává, nebo se navzájem omrzeli či nudili. Děj vždy ukazuje hledání něčeho, co 

hrdinové v minulosti měli a ztratili (snaží se např. vypátrat otce či matku, o které byli 

připraveni, nebo získat ztracenou lásku). Toto hledání provází odhalování různých 

tajemství. Ve chvíli, kdy je tajemství odhaleno a hledané nelezeno, se musí hrdinové 

vypořádat s okolím, kterému není nový stav věcí po chuti. Tak se ocitají ve vztahu já

oni (společnost). Srovnáme-li např. indické televizní drama Saathiya s korejským zdá se, 

že v indickém dramatu se již problém lehce přibližuje západnímu světu. 123 Saathiya je 

příběh velké lásky, která naráží na nesouhlas rodičů. Hrdinové se vezmou, ale dívka je 

rodinou odvržena. Dvojice proto žije v nuzných podmínkách, muž se soustředí pouze na 

práci a doma je deprimovaný. Dívka zažívá silnou deziluzi. Z trápení ji 

"vysvobozuje" autonehoda, rodiče si uvědomí, že učinili chybu, a manžel zpytuje své 

svědomí. Životní neuspokojenost, která se dostavuje, přestože jsme dosáhli všeho, po 

čem jsme toužili, je častým námětem západní kinematografie, (viz film Americká krása). 

Korea je zatím ve stadiu boje za tyto hodnoty. Hrdinkám trvá vesměs velice dlouho, než 

se dokáží vymanit ze společenských pout a společnosti se postavit. Naprosto 

mimořádná byla na svou dobu hrdinka filmu Aféra (Ččmgsa, 1998), debutu mladého 

režiséra I Ča-jonga, která nebere ohledy na svého malého syna, manžela, ani sestru a ve 

chvíli, kdy si je jistá city svého milence, se vydává sama hledat nový život do Brazílie, 

m Tyto země si dovoluj i srovnávat za prvé proto, že jsou obě značně konzervativní a v obou je televizní 
drama podstatnou složkou společenského života. V Indii vzhledem k tomu, že má největší světovou 
produkci a průměrné náklady na výrobu seriálů, bych si dovolila usuzovat, že je tam úloha seriálů ještě 
výraznější než v Koreji. Indický Američan mi vysvětloval, že zejména chudé vrstvy sledují seriály se 
svatým nadšením. Všechny ty paláce a drahé šaty, které se v nich objevují, jim připadají jako ráj na zemi. 
Takto zasněni se prý lépe vyrovnávají s vlastní situací. Člověk, který např. celý den pracuje jako rikša se, 
když přijde večer domů, prostřednictvím sledování seriálů plných neskutečných až snových scén ocitá 
v úplně jiném světě. 
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o které jí tolik vyprávěl. Pochopí, že za dané situace v Koreji dále žít nedokáže. Muž 

také Koreu opouští a oba nasedají do stejného letadla, aniž by o sobě věděli. 

5.3.2 Herecké obsazení Nekonečné lásky 

Někteří herci vedlejších rolí, např. Kim Ha-sok, se objevují opakovaně. Song 

Sung-hon si jako jediný zahrál hlavní roli jak v Podzimní pohádce, tak ve Vůni léta. 

Režisér na otázku, proč jej v seriálu "Vůně léta" po boku herečky Son Je-džin obsadil 

odpověděl: "Oba mají v očích laskavý výraz." Vůně léta, aneb srdce nikdy nelže, 

vypráví příběh mladého muže, který v den svatby kvůli autonehodě přijde o svoji 

nevěstu. Je přesvědčen, že se již nikdy nezamiluje a odjíždí studovat do Ameriky. Po 

pěti letech se vrací do Koreje. Vydává se do hor, kde se náhodně setkává s dívkou, která 

jej okouzlí. Tato dívka, která trpěla vrozenou srdeční vadu, v minulosti podstoupila 

transplantaci srdce. Její nové srdce však patřilo shodou okolností dívce, kterou si měl 

mladík brát. K obsahu seriálu režisér řekl, že věří na lásku na první pohled, kdy se 

člověku rozbuší srdce a zastaví dech. Svobodný padesátiletý režisér prý sní o své první 

lásce jako malý chlapec. 124 Jeho slova se ke komerčnímu uvedení seriálu vyprávějícímu 

o srdci, které začne tlouci na poplach, jakmile se objeví hrdina, dokonale hodí. 

Dovolujeme se domnívat, že k opakovanému obsazení Song Sung-hona kromě jeho 

laskavého výrazu v očích přispěla sláva, které dosáhl v ČLR, jakožto představitel 

citlivého a nešťastného Čun-soa v Podzimní pohádce. Song Sung-hón má ve Vůni léta 

odbarvené vlasy a účes připomínající Pa Jong-džuna v Zimní sonátě. V tomto případě se 

však kadeřníci netrefili do vkusu diváků a paruky se na rozdíl od úspěchu, který za svůj 

účes sklidil herec Pa Jong-džun, prodávat nezačaly. Ba naopak, na internetových 

stránkách se objevily komentáře vyjadřující nespokojenost s jeho pozměněným 

vzhledem. Na otázku, proč po Podzimní pohádce a Zimní sonátě natočil seriál letní, 

režisér odpověděl, že si chce nechat to nejlepší na konec. 125 Závěrečný Jarní valčík však 

očekávání nenaplnil. Drama bylo ještě před uvedením v Koreji prodáno do devíti zemí, 

mezi které patří mimo jiné např. Brunej či Thajsko, ale výrazná vlna diváckých ohlasů 

124 Produccr Yun Scok-ho. thc crcalor of Yonsama and lhc "hallyu" frcnzy. ln: KBS Global. 
hltp://cnglish.khs.co.kr/socicty/inlcrvicw/ 1340789 _11775.html 

m Čón, Sun-hun: Unmjóngd/.ok sarangjagi čunghwakwón kwansim hukkůn. ln: The Donga llho, 
I 0.6.2003. hllp:l/cnglish.donga.com/srv/k2srv.phpT?hiid=20030611 00308 
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se nezvedla. Autorská práva na tento seriál vlastní výhradně společnost Yoons Color, 

kterou založil sám režisér. Zisk z vývozu se dělí mezi společností Y oons Color a 

televizní stanicí KBS. 126 Vedlejšího hrdinu zde ztvárnil Daniel Henney, původně 

manekýn, po otci Brit a po matce Korejec, který se proslavil zejména rolí v seriálu 

Jmenuji se Kim Sam-sun. Ostatní herci byli téměř nováčci, čímž se Jarní Valčík liší od 

svých předchůdců, a což lze do jisté míry považovat za jeden z důvodů, proč u diváků 

propadl. Režisér měl v úmyslu pomocí neznámých tváří ukázat čistou, ničím 

neposkvrněnoulásku. 

"Každý člověk se někdy cítí bezradný a raněný. Drama Jarní valčík se snaží 

přesvědčit osamělé lidi současné doby o tom, že existuje ryzí a krásná láska - je to 

léčivé drama," 127 vysvětluje. V případě Vůně léta však ani hvězdné obsazení neuspělo, 

zřejmě kvůli v minulosti již mnohokrát se opakovanému námětu a také proto, že to bylo 

v přílišné návaznosti na Song Sťíng-honovu předchozí roli. Obecně lze říci: opakování 

stejných herců v hlavních rolích ano, ale s mírou. Ve vedlejších rolích se herci mohou 

opakovat poměrně často, aniž by si toho běžný divák všiml. 

5.3.3 Zdroje námětů Nekonečné lásky 

Pro velký počet shodných rysů se domníváme, že zejména japonský film 

Milostný dopis (kor. Róbu retcho, 1995) pravděpodobně inspiroval tvůrce Podzimní 

pohádky a Zimní sonáty. Milostný dopis původně vyšel v románové podobě jako 

prvotina režiséra a scénáristy Šundži lwai 128
, film také vyhrál cenu diváků na 

Torontském filmovém festivalu a promítán byl i v České republice. Psalo se o něm jako 

o jemném, dojímavém snímku plném silných emocí. Většina českých diváků však 

126 'Spring Waltz' sold to nice countries. In: The Korea Herald, 23.2.2006. 
http://koreaspot.com/03art/O I_ view.html ?no= 76&page= I 
127 Čón, Sun-hun: Unmjóngdžok sarangjagi čunghwakwón kwansim hukklín. ln: The Donga libo, 
I 0.6.2003. http://english.donga.com/srv/k2srv.php3?biid=20030611 00308 
128 Šundži lwai, nar. 24.1.1963, japonský filmový režisér, spisovatel a dokumentarista. Po absolvování 
Jokohamské národní univerzity se věnoval režírování televizních seriálů a videoklipů, ke kterým psal 
vlastní scénáře. V roce 1993 se proslavil dvoudílným televizním dramatem o dětech "Ohňostroj, měli 
bychom se na něj dívat zespoda nebo ze strany?". Později natáčel převážně filmy s hudební tématikou a 
také film ze školního prostředí Vše o Lily Šu-šu (Lili Šušu no subete, 2001), který byl vůbec prvním 
japonským filmem natočeným digitální kamerou. Tento film byl mj. promítán i na 42. Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Varech 
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vyčítá asijským filmům rozvleklost, což platí i v tomto případě. 129 Tento film zmiňuje i 

článek Vzdálené horizonty současného japonského filmu od Jana Křipače. 130 V době, 

kdy platil zákaz dovozu japonských filmů, Korejci jej sledovali tajně prostřednictvím 

pirátských kopií. Hudba z tohoto filmu se stala velmi populární, a přestože od premiéry 

uplynulo více než deset let, v Koreji stále ještě někteří používají jeho titulní píseň jako 

vyzváněcí melodii svého mobilního telefonu. V centru Tokia byly lístky na tento film 

vyprodány nepřetržitě po tři a půl měsíce, což se stávalo pouze v případě 

hollywoodských velkofilmů. 131 Slavná japonská herečka Miki Sakai, která ztvárnila 

hlavní hrdinku ve školním věku, hrála např. v desetidílném seriálu Hakusen nagaši (angl. 

White Line, 1996), který byl v Koreji také vysílán. Film Milostný dopis má následující 

schéma: mladá žena Hiroko W atanabe se zúčastní obřadu u hrobu svého bývalého 

snoubence, který se koná na dvouleté výročí jeho smrti. Icuki Fudži zemřel při 

horolezecké výpravě. Po obřadu si Hiroko v domě jeho matky prohlíží staré školní 

album. Opíše si z něj na ruku adresu, kde chlapec v dětství bydlel a pošle na ní dopis. 

Nestojí v něm nic víc než: "Jak se máš? Já se mám dobře. Hiroko." Překvapivě jí přijde 

ze vzdáleného města Otaru na Hokkaidu odpověď. Do třídy, kam Icuki chodil, chodila 

totiž i dívka, která se jmenovala úplně stejně jako on. Hiroko si při opisování adresy 

shody jmen nevšimla a dopis poslala na adresu oné dívky. Prostřednictvím dopisů se 

obě dvě dozvídají o tajemstvích minulosti, která tušily, ale doposud si je nedokázaly 

vysvětlit. Film je plný retrospektivních záběrů na události doby, kdy byli hrdinové ještě 

žáci druhého stupně základní školy. Také se zde objevuje řada záběrů na obě dívky, 

trápící se nad ztrátou milované osoby, a spousta sněhu, který zapříčinil nejen smrt 

Icukiho, ale málem i smrt dívky se stejným jménem, kterou jedinou upřímně miloval. 

Prostředky použité ve filmu Milostný dopis nacházíme v pozdější korejské produkci, 

zejména pak v díle režiséra Jun Sók-hoa. Jsou jimi například téměř identický vzhled 

hlavní hrdinky včetně účesu a oblékání a některé scény jako například hodina tělocviku, 

záběr na hlavního hrdinu opírajícího se o zeď u otevřeného okna, záběry na staré školní 

album apod. Hlavní hrdina z japonského seriálu ze školního prostředí Hakusen nagaši 

129 Love Lettcr, Komentáře uživatelů k filmu. In: Česko-Slovenská filmová databáze. 
http://www.csto.cz/film/36()gg_love-lettcr/ 

13° Křipač, Jan: Vzdálené horizonty současného japonského filmu. In: Fantom č. 13. 1/2005. 
http://www. fantomfilm.cz/?type=articlc&id= 182 

131 Shunji lwai. ln: Answers.com. http://www.answcrs.com/topic/shunji-iwai 
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zajímající se o astrologii připomíná Čun-sanga ze Zimní sonáty, který také dívce 

ukazuje hvězdné nebe a pronáší u toho slova, která se jí vryjí hluboko do srdce. 

V japonském seriálu dává dívka při loučení chlapci vlastnoručně upletenou šálu na které 

je vpletené souhvězdí. V Zimní sonátě je šála pouze oblečení podtrhující roční období 

ve kterém se děj odehrává, nemá symbolický význam. Hvězdy však hrají v obou 

seriálech stejnou roli. O filmu Milostný dopis se říká, že zde kamera zabírá zasněženou 

krajinu způsobem, který nemá v japonské kinematografii obdoby. Záběry na zimní 

krajinu jsou i v Zimní sonátě základem. Co se týče hudby, která zní v Milostném dopise 

" ... tvoří ji nesourodá směs děl Gustava Mahlera, Maurice Ravela, Johanna Sebastiana 

Bacha, George Gershwina, kanadské zpěvačky a textařky Joni Mitchell apod. Na diváky 

působí velice dobře," tolik kritika z Torontského filmového festivalu. 132 Režisér Jun 

Sók-ho měl ve dvaceti hodinách seriálu daleko větší prostor než, kolik poskytuje 

dvouhodinový film. Úspěšně rozvinul idylické období školních let, stejně tak jako 

překvapení hrdinky nad tím, že člověk, kterého "nenávratně" ztratila, najednou stojí 

před ní. Jakoby tak v Min-hjóngovi "oživil" Icukiho a obrazně zvrátil jeho tragický 

osud. 

5.3.4 Specifika korejských seriálů 

Standardní děj seriálů 

V literatuře, ale i v seriálové televizní produkci existuje cosi, jako gramatika 

vyprávění, která se- pokud se osvědčila- z pochopitelných důvodů opakuje do té doby, 

než ztratí pro diváky svou přitažlivost a seriál nepropadne. Pro diváka je v tom určitý 

prvek dobrý - to, že dokáže předem předvídat, co se stane, tím pádem je více vtažený do 

děje, až do té míry jako by ho spoluvytvářel. Základním kamenem většiny 

"smutných" korejských seriálů je milostný čtyřúhelník. Děj se standardně vyvíjí takto: 

hlavní hrdina dívku potkává ve stavu, kdy ona není volná. Většinou se setkávají po 

letech odloučení, přestože se v dětství měli velmi rádi. O dívku se uchází hrdinův 

nejlepší kamarád či bratr, většinou s ním je dívka již zasnoubená. Přestože si někdy ani 

nejsou vědomi, že se v dětství znali, jsou k sobě přitahováni. Hrdina, poté co se s 

dívkou sblížil, si uvědomí, že není správné, aby rozbil stávající vztah, který má ona 

132 Kraicer, Shelly: Love 
http://chi ne sec i nemas.org/love.htm I 

Letter. ln: Toronto International Film Festival. 
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s druhým mužem, a zařazuje zpátečku či se snaží se zmizet ze scény úplně. Dívka však 

poté, co jej potkala, odmítá pokračovat ve vztahu se svým původním partnerem a 

opouští jej i v případě, že na shledání s mužem, který mezitím zmizel, zbývá malá 

naděje. Seriály končívají buď šťastně -dvojice se opět shledá a vykročí vstříc šťastným 

zítřkům, tragicky - oba či jeden z nich umírá, nebo otevřeným koncem, který dává 

naději na šťastný konec. S výjimkou Milenců v Praze dochází k naplnění první lásky. 

První letmé setkání milenců 

Prvnímu oficiálnímu setkání hrdinů téměř vždy předchází náhodné setkání na 

ulici, v letadle, v obchodě apod., kdy se hrdinové zahlédnou či spolu krátce promluví a 

rozejdou se, aniž by bylo jasné, zda se ještě někdy setkají. Divák, který díky 

upoutávkám či různým pořadům uvádějícím seriál, zpravidla předem ví, kdo tvoří 

hlavní dvojici, popř. trojici, může být klidný, protože je jasné, že k opětovnému setkání 

dojde. Druhé setkání hrdinů je však záměrně oddalováno. Divák má možnost sledovat, 

jak první letmé setkání na hrdiny zapůsobilo. Někdy zanechává negativní dojem, který 

se později ukáže jako nesprávný - pod slupkou hulváta se skrývá citlivý, v minulosti 

raněný muž apod. Hrdinka Milenců v Paříži se s hlavním hrdinou poprvé setkává večer 

na ulici, když on zaparkuje svůj luxusní vůz u stánku, u kterého ona stojí. Dojde 

k nedorozumění, načež se rozejdou. Až později vyjde najevo, že luxusní byt, jehož 

úklidem si dívka přivydělává, patří témuž muži. Druhého muže potkává dívka 

z Milenců v Paříži také náhodou, aby se později ukázalo, že se jedná o synovce prvního 

muže. Ve filmu Svádění pana Robina (Mr. Robin kkosigi, 2006) se hrdinka s hlavním 

hrdinou setkává náhodně na ulici, aby jí byl později představen jako nový ředitel, což 

platí i o Zimní sonátě s tím rozdílem, že hrdina není hrdinčin nadřízený, ale obchodní 

partner. V Jarním Valčíku zahlédne hlavní hrdinka hlavního hrdinu na ulici ve Vídni, 

jak hraje na housle. Později se dozvídá, že se jedná o slavného korejského houslistu. 

Jeho manažer Phillip (Daniel Henney), který ji uviděl poprvé z okénka auta a ona jej 

zaujala svou bezradností, se o hrdinku již uchází. Hrdinové v seriálu Full House sedí 

vedle sebe v letadle, přičemž dívka muže pozvrací. V seriálu Jmenuji se Kim Sam-sun 

hlavní hrdina náhodou vyslechne rozhovor mezi hrdinkou a jejím bývalým milencem, 

tím, co slyší je natolik rozhořčen, že ji poté vyhledá a snaží se jí problém sám vysvětlit. 

V pozitivním případě v hrdinech setkání podnítí touhu po dalším setkání či naruší 
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stereotyp. Hrdina se začíná ptát po smyslu života, který vede. Toto úvodní setkání, které 

končí rozchodem, dodává na významu událostem, které následují. Je také často 

opakováno mezi retrospektivními záběry jako moment, kdy to vše začalo, aniž by o tom 

tehdy hrdinové věděli. 

Oficiální setkání a následné sbližování hrdinů 

K druhému setkání dochází zpravidla ve stejném prostředí, v jakém se bude 

odehrávat následující děj. Většinou se jedná o pracoviště či školu. Ju-džin v Zimní 

sonátě potkává poprvé Čun-sanga v autobuse, aniž by tušila, o koho se jedná. Následně 

jej učitel představí třídě, kam Ju-džin chodí, jako nového studenta. V Podzimní 

pohádce Čun-só zahlédne Ún-só na trajektu, aby se mu v mžiku ztratila v davu. Ač se 

na místo opakovaně vrací, k druhému setkání dochází na pláži za přítomnosti Čun

sóovy snoubenky a Tcha-sóka, se kterým se začala Ún-só mezitím scházet, protože o 

přítomnosti Čun-sóa neměla nejmenší potuchy. Zejména v tvorbě Jun Sók-hoaje běžné, 

že poměrně brzy, co se hrdinové seznámili, spolu uvíznou v horách na odlehlém místě, 

a musí tam strávit noc, ve Vůni léta se to stane již v prvním díle, což působí až příliš 

nerealisticky. Následují žárlivé scény jejich protějšků, přestože mezi dvojicí k ničemu 

nedošlo. V Podzimní pohádce se dívka stěhuje k hlavnímu hrdinovi kvůli vlastnímu 

bratrovi, který rodinu tyranizuje. Když došly věci tak daleko, že ji za peníze slíbil 

staršímu muži a pokusí se ji unést, opouští domov. Společně strávené chvíle však 

nemají dlouhého trvání. V seriálech platí, že každá šťastná chvilka musí být vykoupena 

velkým utrpením - hrdinové musí být rozděleni. To, jak tento čas stráví je různé, 

většinou se vrací ke svým původním protějškům a pokoušejí se pokračovat v tomto 

vztahu. Nedaří se jim to, ale oni se nezdávají a i přesto, že trpí, nepodnikají žádné kroky. 

Bývalí partneři jsou uspokojeni a hrdinové si snaží namluvit, že štěstí druhého je i jejich 

štěstí. 

Rozdělení hrdinů 

Dávný přítel z dětství, se kterým se dívka po letech odloučení setkává, je 

nejčastější postavou korejských seriálů. K odloučení došlo z různých důvodů, 

pravidelným motivem bývá odjezd do ciziny. Ten bývá motivován existenčními 

problémy (viz Jarní valčík) či se jedná o lukrativní nabídku, která se rodičům dítěte 
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nabídne (viz Podzimní pohádka). Hrdinové po sobě v době odloučení zpravidla touží, 

přestože naději na shledání již vzdali. Často se dotýkají předmětů, které je k sobě váží, 

nebo se vydávají na místa, kde se viděli naposledy. Zde je pravidlem, že oba dělají či 

myslí na stejné věci, ačkoliv se nachází každý jinde. Shledání pak provází silné emoce, 

většinou pouze u jednoho z nich, přestože druhý nic nezaznamenal. 

Překážky 

Překážky do cesty kladou dvojicí zejména rodiče a partneři, kteří se s mm1 

dlouho odmítají rozejít. Využívají všech prostředků, aby v hrdinech vzbudili pocity víny 

a ti dočasně podléhají. Dalším důvodem, proč se dvojice rozchází, jsou vlastní pochyby 

o morálnosti vztahu, který bývá zpravidla společensky nepřípustný. Také pátrání po 

nejasném původu hlavních postav je častým podnětem rozvíjejícím děj. Setkáváme se 

s ním v Podzimní pohádce, Zimní sonátě, u Milenců v Paříži, v Zelené růži, Schodech 

do nebe, Jarním dnu a dalších. Náhlé zjištění příbuznosti znamená vždy zásadní obrat a 

ovlivňuje jednání jednotlivých postav - Min-hjong např. neprotestuje, když Sang-hjok 

odvleče Ju-džin od oltáře apod. Aniž ten, kdo "zná" pravdu cokoliv vysvětlil, odchází 

zanechávaje druhého ve velkém zmatku. 

Nemoci a autonehody 

Nemoci se vyskytují téměř ve všech korejských seriálech, rozdíl je pouze 

v jejich závažnosti, a tudíž i tím, zda jsou tématem hlavním či pouze okrajovým. Stejně 

jako vážné nemoci i autonehody vždy zvrátí vývoj děje. Nutno dodat, že diváci často již 

předem tuší, kdy k neštěstí dojde. "Plakala jsem, když jsem ho viděla nastupovat do 

auta. Věděla jsem, že dojde k nehodě, ale stejně jsem nemohla zadržet slzy," tolik 

komentář k Milencům v Paříži ohledně sebedestruktivního Su-hjoka. 133 V seriálu Jarní 

den (Pom na!, 2005) se vyskytuje ztráta paměti, které předchází autonehoda a němota. 

Jedná se o jinak standardní příběh dívky žijící na ostrově Čedžu, do které se zamiluje 

její dávný přítel z dětství, nyní lékař, který přijel na ostrov pátrat po své matce. Dívka 

zanevřela na svět ve chvíli, kdy ji zavrhla vlastní matka, a proto již léta nepromluvila 

jediného slova. Muž se jí dvoří, ale ona jej odmítá. Ten nakonec své pokusy vzdává a 

133 Quinn: Lovcrs in Paris (2004). In: Rcvicws, Korea. http://www.spcnet.tv/rcviews/revicw.php?riD=956 
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odjíždí z ostrova, aby se tam již nikdy nevrátil. Ona si uvědomí, že jej miluje, a z břehu 

na něj zavolá: "Kadži ma!" ("Nechoď!"). Následuje krátké idylické období. Později se 

muž následkem autonehody, při které umírá i jeho matka, kterou právě poznal, ocitá v 

hlubokém bezvědomí. Dívka se vydává do sóulské nemocnice, kam byl převezen a 

setkává se tam s jeho nevlastním mladším bratrem, také lékařem. Zamilují se do sebe, 

ale jejich lásce stojí v cestě značný věkový rozdíl a dívčino rozhodnutí stát při starším 

bratrovi, přestože ten si následkem zranění na minulost nepamatuje. 134 Dívka- vysílena 

dilematem - zjistila, že situace je "neřešitelná" a vrátila se domů. Seriál končí scénou, 

kdy se za ní mladší bratr na ostrov vydává. 

V seriálu Smutná sonáta se objevuje slepá dívka, která se vzdává své první 

lásky ve prospěch movitého muže, který jí zaplatí operaci očí. Stejného námětu využil i 

filmový režisér Kim Ki-dók ve filmu Adresát neznámý, zobrazujícím následky korejské 

války. Hrdince vlastní bratr nešťastnou náhodnou vystřelil v dětství šípem oko. Dívka se 

pro svůj vzhled permanentně trápí. Její život se však radikálně změní, když jí mladý 

americký voják nabídne, že jí ve vojenské nemocnici zařídí operaci oka. Od té doby mu 

musí být po vůli. Když toho má dost, oko si sama vypíchne a vrací se k chlapci ze 

sousedství, který byl prvním mužem jejího života, protože si uvědomila, že ji jako 

jediný miloval takovou, jaká je. 

Zakončení 

Zimní sonáta končí hořkosladce, hrdinové se sice setkávají, ale on oslepl. Vůně 

léta měla původně končit smrtí dívky, ale tvůrci se nakonec rozhodli pro otevřený 

konec naznačující pokračování vztahu dvojice. V posledním díle Jarního valčíku se 

dívka Ůn-jóng dozvídá, že Ča-ha byl v dětství adoptován do Evropy proto, aby rodina 

získala peníze na její operaci. Ú n-jóng Ča-haa vyhledá a vezmou se. 

Šťastně končí i Příběh z Harvardu, který ukazuje dva kamarády, kteří studují na 

Harvardské univerzitě a stojí o stejnou dívku. Po prvním osudovém setkání v knihovně, 

již divák tuší, pro kterého z nich se dívka nakonec rozhodne. Druhý chlapec se po celou 

dobu pouze trápí. Rychlý postup vpřed komplikuje dívčin vážný zdravotní stav. 

134 Pro velký úspěch hylo natočeno několik honusových dílů a zřejmě na přání diváků seriál končí 
uzdravením nemocného, který pochopil změnu situace a odjíždí studovat do Ameriky. 
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V závěru se dívka po náročné terapii uzdravuje a s pomocí umělého oplodnění se jí 

narodí trojčata. Naopak tragicky končí originální film Bungee JUmpmg 

(Pondžidžompchůn11 hada, 200 I), který začíná naprosto standardně. Dva 

studenti prvního ročníku na vysoké škole se do sebe zamilují, poté co se sblíží, 

prožívají šťastné okamžiky, kdy sní o tom, že spolu odjedou na Nový Zéland a skočí 

tam bungee jumping. Jednoho dne se dívka na smluvenou schůzku nedostaví. Nedaleko 

místa, kde chlapec čekal, ji srazilo auto a ona zemřela. Děj se posouvá o patnáct let 

vpřed. Chlapec se oženil, má malou dceru a pracuje jako učitel na střední škole. Od 

začátku školního roku, kdy dostal novou třídu, jej jeden ze studentů nápadně přitahuje. 

Postupně se sbližují. Prostřednictvím zapadlých vzpomínek a porovnáním dat narození 

vyjde najevo, že se nejedná o náhodu, ale že mladý student je ve skutečnosti 

převtělením hrdinovy první lásky. Učitel je kvůli vztahu se studentem vyhozen ze 

zaměstnání, přičemž následující scéna, kdy opouští manželku s vysvětlením, že miluje 

patnáctiletého chlapce, je nesmírně roztomilá. Učitel i žák přestanou být schopni žít 

jeden bez druhého, ale nejsou s to se smířit s vlastní společensky nepřípustnou situací 

(patnáctiletý věkový rozdíl, stejné pohlaví), proto se vydávají na Nový Zéland skočit 

"bungee jumping". 

Další motivy zápletek 

Většinou bývá hlavní dvojice jasná, ale není to pravidlem. V seriálu Jarní den 

například dlouho nevíme, kterého z bratrů si dívka vybere. Děj se dlouho vyvíjí tak, že 

ať by si vybrala kteréhokoli z nich, divák by mohl být v podstatě spokojen. 

Další zápletku korejských seriálů tvoří nevinné soužití mladého svobodného 

muže a ženy pod jednou střechou. Ke sdílení společného bytu je dohnala nouze či spory 

o to, kdo má na byt právo. Dvojice, která se zpočátku nesnášela, se sbližuje, ale 

k fyzickému kontaktu nedochází. Konzervativní okolí soužití hrdinů velmi odsuzuje, ti 

se však nevzdávají, omlouvaje své chování tím, že mezi nimi k ničemu nedošlo. Krize 

nastává, když si uvědomí, že ostatní mají pravdu, že toto společné soužití není tak 

nevinné, jak by si přáli. V ten moment se pro Evropana nelogicky rozcházejí. že tento 

problém zůstává v Koreji nedořešen dokazují i bouřlivé diskuse, které vyvolalo drama 

Kočka na střeše, které se tohoto tématu chápe. Ačkoliv by se evropskému diváku vida 

výše zmíněné schéma, mohlo zdát, že přece o nic nejde, starší generace požadovala 
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zákaz vysílání. Stejný motiv se objevuje i ve filmu Zoologická zahrada vedle muzea 

(Misulgwan jóp tongmulwón, 1998) a v seriálu Full House. Pro západního diváka, který 

se nachází v úplně jiné rovině, je obtížné s postavami takovýchto příběhů sympatizovat. 

Ty tvoří jakýsi přechod mezi pasivními kladnými postavami starší produkce a novými 

postavami, které jsou vesměs západní. 

Pozitivní ohlasy se ozývají na námět slibu, na kterém hrdinové zpravidla trvají. 

V praxi to znamená, že když hrdina dívce slíbí, že na ni počká, tak ona zpravidla 

nepřijde vůbec nebo se značným zpožděním, ale on na ni přesto čeká. Scény bývají 

umocněné padajícím deštěm či sněhem. Muž čekající na dívku po celou noc není 

výjimkou, hrdina z Jarního dne dokonce téměř zkolaboval. 135 

5.4 Postavy a doplňky 

5.4.1 Hlavní mužská postava 

Hlavními hrdiny bývají inteligentní, důvěryhodní a úspěšní muži oddaní jediné 

ženě. To, že se s hrdinkou setkávají v době, kdy jsou zpravidla zadaní, jim na 

důvěryhodnosti neubírá. Tito, po všech stránkách dokonalí muži postrádají lásku. 

Začínají si to uvědomovat po prvním setkání s hlavní hrdinkou a stávající vztah s jinou 

ženou je přestává naplňovat, (viz Min-hjóng, který se rozchází z Čcha-rin či Čun-só, 

který pochopil, že se svojí snoubenkou zůstával jenom z pocitu zodpovědnosti, ale 

miloval vždy Ůn-só atd). 

Na rozdíl od zkomercializovaného typu macho, krasavce, který je obklopen 

několika krásnými ženami, které má získat, jsou citliví, soucítí s druhými a rozumí 

citovým potřebám ženy, kterou nejenže milují, ale také ji chrání před fyzickými i 

citovými nebezpečenstvími. Seriály Jun Sók-hoa z cyklu Nekonečná láska, ukazují 

lásku v nejčistší podobě bez erotických nebo smyslných prvků, která určitou skupinu 

diváků naprosto uspokojuje. Ač Pa Jong-džun v roli Min-hjónga neukázal ze svého těla 

135 Japonský film Loutky (2002) dovádí záležitost do extrému. Tovární dělník Hiro opouští dívku, která 
mu nosila každé poledne k bráně továrny obědy. Ona mu řekne, že na něj bude čekat na stejném místě 
každý den, dokud se k ní nevrátí. Mladík se ale dává na špatnou cestou. Děj se posouvá v čase o třicet let, 
z Hira se stal šéfjakuzy, který má vše, na co si vzpomene. Jednou si uvědomí, že přesto, že získal vše, po 
čem v mládí toužil, je velmi osamělý a vzpomíná na dobu, kdy pracoval v továrně. Vydá se tam, ale místo 
továrny nachází pouze malý parčík, podívá se na hodinky, které ukazují poledne, když si všimne 
nenápadné ženy, která sedí na lavičce se dvěma krabičkami s obědem 
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vůbec nic, v Japonsku je pro svůj osobní šarm vzorem ideálního partnera. Paní Jošiko 

Takeuči, která viděla všech deset seriálů, ve kterých kdy hrál, o něm říká: "Je to pravý 

džentlemen, žádný povrchní hezoun. Ze západních herců se mu blíží jen Robert Redford 

před lety." l:l6 

Toto však není jediný typ hrdiny. Hlavní hrdina seriálu Milenci z Paříže Ki-džu 

působí například nezúčastněně a povzneseně, což se setkalo s nadšenými ohlasy: 

"Miluji jeho arogantní vystupování na obchodních jednáních," píše autorka ve 

své recenzi seriálu. 137 Ani jeho soupeř v lásce, synovec Su-hjók, není zjemnělý -

obléká se do kožených bund a jezdí na silné motorce, někdy občas připomíná rockovou 

hvězdu. 

V seriálu Hong-kong expres je hlavní hrdina úspěšným podnikatelem působícím 

v Hong-kongu. Od výše zmíněných mužů se liší tím, že má milenku, ne vážný vztah. To 

z něj však negativní postavu nedělá, protože je jasné, že ji nemiluje. Jeho srdce vždy 

patřilo prosté hlavní hrdince. Ve chvíli, kdy za ním z Koreje přijíždí, milenku opouští. 

Ta ale předstírá těhotenství a snaží se jej všemi prostředky získat zpět. Seriály 

odehrávající se v zahraničí kladou na hlavní hrdiny požadavky jazykových znalostí: Ki

džu, který umí plynně francouzsky, chodí do barů s Francouzi a Kang-hjók ze seriálu 

Hong-kong expres, který se stýká s čínskou mafií, mluví plynně kantonsky a také v řeči 

často přeskakuje mezi korejštinou a angličtinou. V seriálu se vyskytují honičky a 

všelijaké potyčky a souboje, těch se však hrdina osobně neúčastní 

Vrátíme-li se ještě jednou k mužskému tělu, tak mezi seriály, kde se vyskytují 

hrdinové očividně pyšní na své svaly, patří mj. Čas lásky a Full House. Role slavného 

filmového herce, trávícího spoustu času v tělocvičně, zde přináší neomezené možnosti. 

Pokud je nám známo, korejská televizní produkce odhalené mužské tělo dlouhým 

detailním záběrům kamery zpravidla nevystavuje. Pokud tak činí, tak aby podtrhla 

skutečnost, že dotyčný je playboy, na rozdíl například od hollywoodského snímku 

Šlape jako hodinky (Chalte Chalte, 2003), který česká kritika doporučuje jako 

136 Wiscman, Paul: Korca's romantic hcro holds Japan in thrall. In: USA Today 12.9.2004. 
http://www.usatoday.com/ncws/world/2004-12-09-korean-actor_x.htm 
137 Il_marc: Lovcrs in Paris (2004). In: Reviews, Spcnct.tv. 
http://www.spcnct.tv/rcvicws/rcvicw.php?rlD=611 
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odpočinkový film, který potěší nejen příznivce romantické hudy, ale hlavně fanynky 

bradavek Shahrukha Khana. 138 

5.4.2 Hlavní ženská postava 

Častou postavou, která se v korejských seriálech objevuje, je dočasně postižená 

či nemocná dívka. Může být slepá, němá, mít vrozenou srdeční vadu, rakovinu či trpět 

leukémií. Hrdina jí dává přednost před zdravou a krásnější ženou. Japonský film Josee, 

tygr a ryba vypráví následující příběh: student Cuneo se seznamuje s ochrnutou dívkou. 

Zamiluje se do ní, ale vztah před svým okolím a rodiči tají. Jednou se přece rozhodne, 

že ji rodičům představí, a vyrazí na cestu. V autě ale dostane strach, a místo k rodičům 

odveze dívku k moři. Celé odpoledne ji nosí po pláži na zádech a ona je šťastná, protože 

je to vůbec poprvé, co vidí moře. Na noc se ubytují v hodinovém hotelu v pokoji, který 

připomíná akvárium. Přesto, že spolu stráví nejkrásnější společnou noc, se Cuneo brzy 

na to s dívkou rozchází. Není schopen čelit tušenému nesouhlasu rodičů. Po letech 

strávených po boku vhodnější partnerky, která jej však nedokáže plně uspokojit, se 

k první dívce vrací. Od korejských seriálů se tento film liší zejména tím, že vztah mezi 

hlavními hrdiny je tajný a dívka se nikdy neuzdraví, společný je např. motiv výletu 

k moři, který je pro dvojici prvním a zároveň "posledním", (viz Zimní sonáta). 

Ochrnuté dívce nevadilo Cuneovo lehce sadistické zaměření. Protože korejští hlavní 

hrdinové podobné negativní rysy nemívají, nejsou na hrdinky z jejich strany kladeny 

žádné nároky. 

Běžná je dívka - Popelka, (viz Milenci z Paříže), kdy se do chudé studentky 

zamilovává mladý ředitel pobočky korejské automobilky ve Francii, nebo Full House, 

který přináší příběh lásky mezi osiřelou dívkou a slavným filmovým hercem. Pro 

latinskoamerické telenovely je příznačné náhlé zbohatnutí a společenský vzestup dívky 

prostřednictvím odhalení dávné záměny dětí, kterou způsobila výrazně negativní 

postava. V korejské seriálové produkci se s případem, kdy se z chudé dívky stane 

dědička obrovského jmění, pokud je nám známo, nesetkáváme. Z bídy zde hrdinku 

vysvobozuje dokonalý hrdina, kterému fakt, že je chudá, němá, slepá či jinak postižená 

138 Chaltc Chaltc (2003). http://bolly.cz/page.php?id=56 
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ani v nejmenším nevadí. Nutno dodat, že všechny nedostatky vyvažuje dívčina krásná 

tvář a milá povaha. 

Hlavní hrdinka nebývá svůdná ani sexy, ale vypadá nevinně či roztomile, čímž 

hlavního hrdinu okouzlí. Následně se z ní stává osoba nešťastná. A hrdina může začít 

prokazovat své kvality, (viz Min-hjóng, kterému Ju-džin telefonovala vždy, když se 

vyskytl problém se Sang-hjókem). 

Postupem času se objevují silné hrdinky, jejichž hlavním úkolem je změnit 

materialistického muže. Toto neplatí jen pro Milence z Paříže, ale i pro seriály Full 

House, Jmenuji se Kim Sam-sun a další. V těchto případech je hrdinka roztomilá po 

celou dobu, často muži odmlouvá a působí mu řadu problémů (viz Tchii-jón, která 

doprovází Ki-džua na setkání s obchodním partnerem a způsobí trapas). Muž, který se 

dívce zpočátku škodolibě posmívá, je jejími často nemožnými činy vytržen ze zajetých 

kolejí a začíná její společnost stále více vyhledávat, až zjistí, že bez ní nemůže žít. 

5.4.3 Vedlejší mužská postava 

Vedlejší mužská postava bývá od počátku negativní či se negativní stává, stejně 

jako vedlejší ženská postava Nejčastěji se jedná o hrdinova bývalého spolužáka, 

příbuzného, manažera či nejlepšího přítele. Ve Smutné sonátě se jedná o úspěšného a 

zámožného hudebního producenta, zatímco hlavní hrdina je chudý člověk a dívčin 

kamarád z dětství. V seriálech Full House a Jarní valčík se nabízí dvojice umělec a jeho 

manažer, kdy vedlejším hrdinou je manažer. V seriálu Naproti duze (Obó tó reinbou, 

2006) stojí proti sobě slavný zpěvák, schopný dívce dopomoci k úspěchu, a chudý 

tanečník. Jak se tito muži o dívku "pobijí", se v jednotlivých dramatech v podstatě 

nemění. Divák téměř vždy tuší, kterého muže dívka skutečně miluje, čímž je pozice 

vedlejšího hrdiny značně ztížena a jeho přesvědčivost pak zpravidla záleží na ní a na 

tom, jaké pouto ji k němu váže. Vedlejší postava v Milencích z Paříže Su-hjók je, i přes 

obsazení hercem I Tong-gónem, poněkud slabší. Hlavní potíž spočívá v tom, že 

s hrdinkou, která se ke Ki-džuovi výborně hodí, netvoří vyrovnanou dvojici. Ona je 

starší než on a nejeví o něj žádný zájem. Divák pak dost dobře nerozumí, proč si 

umanul, že právě ona by jej měla milovat. Su-hjók si nesmírně váží svého strýce Ki

džua, a tak není úplně jasné, jestli chce dvojici rozdělit proto, aby pro sebe získal 

hrdinku, nebo se snaží získat zpět svého milovaného strýčka. V seriálu Čas lásky také 
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tušíme, že se mladý budoucí dědic hotelu pokouší o rozvedenou ženu zbytečně. 

Stávající snoubenci mají zpravidla silnější pozici a jejich citové vydírání je lépe 

vysvětlitelné. Aby dívku získal, neváhá takový muž páchat ani sebevraždu. Často pije, 

ponocuje apod., Ůn-sóp z Jarního dne se dokonce začne scházet s ženou, která pracuje 

v nočním klubu. Na rozdíl od hlavních hrdinů jednají vedlejší hrdinové zkratovitě a 

často jsou přehnaně žárliví. Min-hjóng Ju-džin v Zimní sonátě říká, že mu nevadí, když 

při pohledu na něj myslí na Čun-sanga, čehož Sang-hjók schopen není. 

Ač ve výsledku vždy neúspěšný, druhý muž je pro rozvoj děje nutný, protože 

svým zájmem opticky zvyšuje dívčinu hodnotu a dráždí hlavního hrdinu, který není 

často schopen své city zavčas vyjevit. Vedlejší mužská postava děj popostrkuje kupředu 

různými intrikami, které spřádá s rodiči či vedlejší ženskou postavou, nebo tím, že se 

snaží vzbudit v hlavních hrdinech lítost či solidárnost. 

5.4.4 Vedlejší ženská postava 

Negativní ženské postavy JSOU zde zpravidla ženy, které hrdina potkal na 

studiích v cizině. Typicky bývají profesionálně úspěšnější než hlavní hrdinka a do 

Koreje přijíždějí se zpožděním. Přesto, že na začátku o ničem takovém nepřemýšlí, jak 

zjišťují, že muž se začal místo o ně zajímat o hlavní hrdinku, uchylují se k intrikám 

nebo se snaží hlavní hrdinku přesvědčit, aby jej opustila. Stejně jako vedlejší mužské 

postavy, i ony se oddávají alkoholu a sebeničení. Přesto, že dočasně vítězí, na konci 

vedlejším postavám dochází síly a boj vzdávají, přičemž se situací smiřují a dokonce 

dvojici pomáhají. Obdobným vývojem prochází i mužské vedlejší postavy. V Jarním 

valčíku je to právě Phillip, kdo napomůže tomu, že se dívka k chlapci vrací. 

Jestli jim lze něco vytknout, tak chlad a faleš, která je někdy přehnaná, až budí 

pochybnosti o schopnosti úsudku hlavního hrdiny. Výjimečně přesvědčivá je hrdinka 

z Podzimní pohádky, která často přistupuje na Čun-sóovy požadavky a celkově se o 

věci hádá daleko méně, než je běžné. Naopak i přes kvalitní obsazení, je vedlejší 

postava z Milenců v Praze slabá, protože jí chybí potřebné prostředky, jak hrdinu k sobě 

přitáhnout. Neschopna přijmout fakt, že muž dává přednost hlavní hrdince, dokonce 

navrhuje, zda by spolu nemohli být ve třech. 
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Ve všech čtyřech seriálech Nekonečné lásky je kladen důraz na určitá 

charakteristická místa: v Podzimní pohádce je to tunel, kterým se projíždí cestou 

k domovu, v Zimní sonátě je jezero a ostrov, ve Vůni léta pak čajová plantáž a v Jarním 

valčíku také ostrov. Ve srovnání s indickými filmy, kde je děj přerušován hudebními 

scénami plnými tance a zpěvu, kdy se dvojice dostává zcela mimo tento svět, jsou 

korejské seriály realističtější. Odehrávají se ve větších či menších moderních městech. 

Od počátku je patrná snaha tvůrců působit na diváka co nejpřirozenějším dojmem, 

přestože se přikrášleným lokalitám nevyhýbají. Právě tato pečlivě vybraná místa se 

stávají symbolickými a hrdinové se do nich několikrát vrací. Ostrov Nami je v Zimní 

sonátě místem, kam protagonisté utekli společně za školu a kde se také poprvé políbili 

v den, kdy napadl první sníh. O deset let později ji zde Čun-sang nabádal, aby se dívala 

na krásu kolem sebe. Dále se hrdinové pohybují v centru města Čchunčchón, kde si také 

dávají poslední schůzku. Podzimní pohádku charakterizuje pláž na východním pobřeží a 

starý dům, ve kterém prožili oba "sourozenci" idylické dětství. V dospělosti se setkávají 

v hotelu, kde Ún-só pracuje. Hotel je místem, kterého je použito ve všech korejských 

seriálech společně s nemocnicí, restauracemi a kavárnami. Full House charakterizuje 

vila na břehu jezera stejně, jako seriál Schody do nebe. Jarní den zaujal divokým 

pobřežím ostrova Čedžu. 

Zatímco v případě indických hrdinů stačí, aby se podívali navzájem do očí a již 

se ocitají na mořském pobřeží a pějí srdceryvný duet či se točí ve víru divokého tance, 

korejská produkce je úspornější a spokojuje se s retrospektivou. Scény bývají pomalé, 

proporčně vyrovnané a poměrně hladce přechází jedna ve druhou. V Zimní sonátě je 

nejdelší scéna, kdy si Ju-džin s Čun-sangem hrají na sněhu. V Podzimní pohádce se 

vyjímá moment, kdy hlavní hrdinové sedí na okně opřeni jeden o druhého zády. 

V ostatních případech nebývají jednotlivé scény delší než dvě tři minuty. Ke změně 

prostředí dochází přirozeně, divák nemá důvod se něčeho lekat, což neplatí o 

latinskoamerické produkci, kde se vyskytuje řada doprovodných efektů přivazujících 

moment překvapení, např. náhlá rána apod. 

Starší seriály se odehrávají v Koreji a cizina, kam hrdina či hrdinka odjíždí 

zpravidla studovat, popř. se z ní po skončení studií vrací, představuje prostor 

odkazovaný, tzn. ten, který se v seriálu neobjevuje. Od roku 2003 se však děj na tato 
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místa přenáší. Jeden z prvních byl seriál All In, kde hrdina odjíždí do Las Vegas a 

následně tam zbohatne. Poté, co se vysoké náklady na výrobu tvůrcům mnohonásobně 

vrátily, pustily se i další společnosti do natáčení v zahraničí. V roce 2004 byl uveden 

Příběh z Harvardu, Co se stalo na Bali a Milenci v Paříži, v roce 2005 Promiň, miluji tě 

(Mianhada saranghada) odehrávající se v Austrálii, Jen ty, které představuje krásy Itálie 

včetně Benátek, Hong-kong expres, Milenci v Praze a v roce 2006 Jarní valčík, který se 

odehrává hlavně v Rakousku, kde se hrdinové po letech opět setkávají. Natáčení 

probíhala v Hallstattu, Salzburgu a ve Vídni. 

Mimo běžný prostor se oba protagonisté dostávají zejména při výletu do hor, 

kde uvíznou, jak již bylo naznačeno výše. Situace je zřejmě prostředkem k tomu, jak do 

děje zařadit nějaký symbol, v případě Zimní sonáty Polárku, ve Vůni léta se tak naskýtá 

příležitost vést hovory o kávě, kterou dívka přirovnává k lásce. Mimo realitu se hlavní 

představitelé dostávají v závěrečných scénách odehrávajících se zpravidla na pobřeží 

moře při západu slunce. Interiéry jsou vždy útulné a čisté a téměř povinně se tam 

vyskytují lampy a či různé stolní lampičky. Scény odehrávající se v autě mohou být 

ponořeny do pološera či tmy. 

5.4.6 Čas 

Stejně jako místo i čas děje je reálný. Časově není problém zařadit např. Zimní 

sonátu, kdy víme, že první část začíná před Vánoci roku 1992, kdy Čun-sang nastupuje 

do čchunčchónské střední školy, a končí Novým rokem 1993, kdy se spolužáci 

dozvídají o jeho smrti. Druhá část příběhu začíná na Silvestra roku 2002 a děj se 

odehrává v zimě. Poté nastává asi šestiměsíční proluka, o které se dozvídáme z narážek. 

Hrdinové se pak "definitivně" rozcházejí na začátku jara 2003, aby se tři roky neviděli. 

Na konci se setkávají za letního dne na ostrově. Přes zdánlivý postup vpřed se jedná o 

návrat k počátku, což platí pro nespočet dalších děl. Idylická a harmonická atmosféra 

první části, kterou narušovali pouze Sang-hjók a Čcha-rin, byla Čun-sangovou smrtí 

přerušena. Po deseti letech se situace opakuje, ovšem v dimenzích, které příslušejí věku 

protagonistů. Přes veškeré nástrahy a momentální vítězství zejména těchto dvou 

odmítnutých, dospívá děj do výchozího stavu, nového rozloučení. Čcha-rin a Sang-hjók 

se poučí, že na vlastnictví druhého nemají nárok a vztahu mezi Ju-džin a Čun-sangem 

již nestojí v cestě, nicméně rozchod zaviní okolnosti tentokrát objektivní. Následuje 
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další časová proluka a poslední setkání protagonistů, které se symbolicky odehrává 

mimo čas i prostor, kde se pohybují ostatní jednající postavy. Délka poslední proluky 

není pro zakončení podstatná, neboť k setkání a novému počátku dojít musí. 

5.4. 7 Vizuální prostředky pro upoutání divákovy pozornosti 

V každém ze čtyř seriálů převládá jiná barva: Podzimní pohádka je laděna do 

odstínů hnědé, Zimní sonáta je bílá, Jarní valčík žlutý a Vůně léta zelená. Protagonisté 

nosí převážně oblečení, které těmto barvám odpovídá. Korejské seriály obecně jsou plné 

lesku, postavy jsou pestře oblečené a jejich obličeje výrazně nasvícené, na rozdíl od 

japonských seriálu, které jsou často laděny do tmavých odstínů. Existují četné teorie o 

původu obliby pestrých barev mezi Korejci -jedna ji vysvětluje tím, že v minulosti si 

chudé obyvatelstvo nemohlo dovolit barvené látky, pestrý šat byl potom symbolem 

bohatství a luxusu. 

Všechny čtyři seriály z cyklu Nekonečná láska byly v Koreji vysílány v těch 

ročních obdobích, v jakých se odehrává děj. Příroda, jako jakási mocná síla či osud, je 

umě využívána. Pro Zimní sonátu je to první sněžení zimy, ve Vůni léta se objevuje 

letní přeháňka, díky které se hlavní hrdinové seznámí. Oba se utekli schovat a chlapec, 

který neví, jak dívku oslovit, se dívá do deště a nahlas přemítá: "Takový déšť, že by se 

ženil tygr, nebo se snad vdává liška?" Také Ún-só a Čun-só se v Podzimní pohádce běží 

schovat před letní přeháňkou, která jakoby v obou případech předznamenávala, že 

láska, která se právě zrodila, neskončí dobře. Zde je pravděpodobná návaznost na 

literaturu, obě dívky umírají, stejně jako mladičká hrdinka slavné povídky spisovatele 

Hwang Sun-wóna Přeháňka (Sonagi). 

Symbolicky je možno vidět i obsah Zimní sonáty, který vyložila Alison 

Tokita. 139 Modernizace, která si zejména v zemích jako je Korejská republika, kde 

probíhala v posledních letech a velice rychle, žádá odpoutání se od temné minulosti. V 

dramatu je to představeno dialogem o zemi stínů. Nešťastný a rozmrzelý hlavní hrdina 

žije v zemi stínů. Dostane však novou identitu a novou paměť. Najednou už nemá 

139 Tokita, Alison: Music in Kyoul yonga: thc piano and hordcrlcss musical modcrnity. ln: From Silk 
Road to Korcan Wavc I (Munhwa kjorjuui jóksawa hjónsil. Silkchuroduesó halljukkadži .. .I). Proceedings 
of thc World Congrcss oť Korcan Studies 2006. 
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žádnou minulost, která by ho tížila. Země stínů je nahrazena novou zářivou přítomností, 

kterou představuje sníh, kde nejsou žádné stíny. Sníh je oddělený svět světla, čistoty, 

chladu a očištění. Zasněžené scény jsou emočním centrem seriálu, sníh zahlazuje 

krajinu a symbolicky také paměť - minulost. S postupným navracením se paměti Min

hjčmg ztrácí své sebevědomí a vrací se mu Čung-sangova nejistota. Zároveň však citově 

dospívá a vydává se pátrat po tom, kdo je jeho otec. Téma hledání otce může být na 

národní úrovni vyloženo jako snahy o znovunabytí vlastní minulosti a schopnost se s ní 

vyrovnat. V případě Japonska, jehož vztahy s Koreou jsou postiženy problémovou 

minulostí, a které není ochotno se s vlastní minulostí vyrovnat, tato symbolika sehrála u 

některých skupin publika podprahově důležitou roli. 

Dalším prostředkem umocňující děj je opakování scén, vytvářející dokonalé 

dramatické efekty. Kdykoliv se Ju-džin hádá s Sang-hjokem, hádají se také Min-hjong 

s Čcha-rin, když se Ju-džin vrací do staré střední školy a nostalgicky se tam prochází, i 

on se tam vydává, aby se dozvěděl více o chlapci, kterému se prý navlas podobá. 

Hrdinové dále ve stejnou dobu telefonují svým protějškům či se jim vybavují stejné 

vzpomínky. 

5.4.8 Doplňky charakterizující protagonisty 

V korejských seriálech se vyskytuje velké množství nejrůznějších ručně 

vyrobených dárků a předmětů, které mají pro vyprávění nemalý význam. Hrdinka např. 

hrdinovi uplete šálu nebo rukavice, jako je tomu v Jarním dnu. Šála pak do určité míry 

hrdinku zastupuje či na ni odkazuje. Stačí, aby se muž pro šálu vrátil, a víme, že vše 

bude v pořádku, pokud ji ztrácí, můžeme tušit vážné potíže či ohrožení. Předmětem, 

který se také opakovaně objevuje, je mince. V Milencích z Paříže hází dvojice minci do 

kašny pro splnění přání. V Zimní sonátě si jí Ju-džin hází, aby získala odpověď na 

otázku, zda se s Min-hjongem vezmou - odpověď zní ne. Svatební obřad pak ve 

výsledku skutečně přerušen byl. To, že Min-hjong rozchod myslí vážně, ukazuje, když 

minci od Ju-džin hází do moře ve snaze zničit všechny společné vzpomínky. 

Společné také mají předměty, které vztah hlavních hrdinů symbolizují. 

V Podzimní pohádce to jsou hrníčky, které Ůn-so a Čun-so jako děti společně vyrobili, 

v Zimní sonátě ztracený dílek puzzle a přívěsek s Polárkou, v Jarním valčíku duhová 

mušle, kterou dala v dětství dívka chlapci na břehu moře. 
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Nejen doplňky, ale i samotné oblékání seriálových hvězd musí být promyšlené, 

vezmeme-li v potaz, že zábavní průmysl tak vytváří modely a vzory pro populaci. 

V případě herců Zimní sonáty to bylo zdánlivě nevypočítané, efekt se dostavil později, 

kdy se nejen korejská, ale téměř celá asijská mládež snažila napodobit své hrdiny 

alespoň v oblékání a z jejich doplňků se stalo zboží. Min-hjóng nosí ve většině případů 

roláky. Někdy jsou z lehčího bavlněného materiálu, zejména pokud se nachází 

v kanceláři, kdy si přes ně bere sako. Vždy se obléká do světlých, pastelových barev: 

žluté, zelené, oranžové a bleděmodré. Kritika jej nespravedlivě nařkla, že nosil růžová 

trička. To však není pravda, jediný, kdo se v seriálu objevuje v růžové barvě je ředitel 

firmy Polaris Súng-rjong a společný přítel, veterinář Jong-guk. Min-hjóng nenosí ani 

červenou barvu, v červeném svetru byl oblečen pouze jednou. Střídá však několik 

barevných sak a kabátů. Občas nosí i bundu s kapucí s kožešinovou obrubou. Stejnou či 

podobnou bundu nosil v zimě roku 2004 v Koreji téměř každý. Zda má tento fakt se 

Zimní sonátou souvislost, není zcela jednoznačné. Kalhoty nosívá Min-hjóng světlé, 

džíny pouze v jediném případě a to, když se balí na cestu do Ameriky. Nečekaná změna 

v oblékání umocnila dojem, že opravdu odjíždí. Jen pro zajímavost, Min-hjóng svou 

šálu neodkládá ani v restauracích. (Kritikou byl zesměšňován, že si ji potřebuje nechat, 

aby měl do čeho utírat slzy.) Šálu mívá ovázanou kolem krku dokola a nebo zavázanou 

na uzel. Zatímco v roce 2001 se šály v Koreji nosily tak, že se přeložily napůl a konce 

se vpředu provlékly vzniklým očkem, v zimě 2004 již tento způsob nošení k vidění 

téměř nebyl. Zde je poměrně možná souvislost se seriálem, protože šála je v Zimní 

sonátě velice výrazným prvkem. V Asii se všechno, co Min-hjóng nosil, stalo žádaným 

zbožím, včetně jeho prstenu od Gucciho na levém malíčku, který se stal populárním 

dárkem mezi milenci. Oblíbený byl najednou i jeho mobilní telefon Samsung, stejně 

jako vyzváněcí melodie, kterou používal, a bílý Ford Explorer, ve kterém jezdil. Podle 

barvy oblečení, které na sobě Ju-džin má, může divák odhadovat situaci. Většinou nosí 

zimní roláky bílé a modré barvy nebo bílé blůzy s límečkem a vestu. Pokud je ovšem 

delší dobu se Sang-hjókem, obléká se do šedé. Při důležitých setkáních s Min-hjóngem 

na sobě mívá bílý kabát či rolák, zřejmě proto, že ví, že to je jeho nejoblíbenější barva. 

Na krku nosí Ju-džin řetízek s přívěskem ve tvaru hvězdy Polárky, který jí Min-hjóng 

hodil jako překvapení ve sněhové kouli. 

Čcha-rin nosí kožíšky nebo luxusní kostýmky, což platí pro většinu vedlejších 

žen. Je vždy pečlivě upravená a nechává si záležet na svých dlouhých vlnitých vlasech. 
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Ju-džinina nejlepší kamarádka Čin-suk nosí nejčastěji domácí tepláky či kostýmek, 

pokud je v práci. Min-hjóngův kolega a důvěrný přítel Kim nosívá velice elegantní 

košile a kravaty. 

5.4.9 Kamera 

Na většině Jun Sók-hoových dílech se pracoval kameraman Kim Pjóng-čchčm. 

Pokud kamera zabírá zasněženou krajinu, tak vždy v souvislosti s důležitým 

rozhovorem či schůzkou. Je to účinný prostředek, jak docílit toho, aby si divák scénu 

dobře zapamatoval. Téměř pravidlem je zabírání scén důležitých rozhovorů a zejména 

objetí ze čtyř úhlů: z perspektivy jednotlivých účastníků a poté z dálky a zblízka čelně 

(viz scéna, kdy spolu Ju-džin s Min-hjóngem sedí na lavičce či hádka mezi Čun-sangem 

a Sang-hjókem). Pokud je třeba v divákovi vzbudit obavy, děje se v jednu chvíli několik 

věcí najednou a tempo, s jakým za sebou jednotlivé scény následují, se zrychluje. Min

hjóngovy vzpomínky v době znovunabývání paměti jsou pro jasné odlišení od 

skutečnosti, černobílé- běžný prostředek užívaný i kdekoliv jinde. 

5.4.10 Korejský sentiment 

Kultura a společnost ovlivňuje, jakým způsobem člověk gestikuluje či projevuje 

své emoce. Korejci např. na někoho mávají, aby šel směrem k nim s rukou otočenou 

dlaní k zemi, a když něco nevědí, tak nekrčí ramena. Pláč a smích patří mezi 

nejvýraznější projevy lidských emocí. Snad právě proto jsou kontrolovány kulturou více 

než ostatní prostředky komunikace. Korejkám se např. říkalo, že se nesluší, aby se žena 

smála před ostatními. 

"Po staletí tak korejské ženy odvracely tvář či si zakrývaly ústa rukou pokaždé, 

když se smály. Ačkoliv pláč nebyl takové tabu jako smích, měl svá omezení. Ženy 

neměly naříkat a vzlykat. Při smutných příležitostech mohli usedavě plakat jen 
v• "]4() muzt. 

V korejských seriálech většinou hrdinové i hrdinky svůj pláč jeden před druhým 

neskrývají. Časté jsou dlouhé záběry na jejich tváře s očima plnýma slz, ale objevují se i 

14° Kim, Yol-kyu: Uncovering the Codes. Jain Publishing Company, Fremont, California 2005, s. 6. 
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díla jako např. Čas lásky, kde je takovýchto scén méně. Korejský režisér Kim Ta-gjóng, 

který se svým souborem navštívil koncem roku 2006 Brno, říká: "Korea má 

samozřejmě své tradiční divadlo, které je velmi formální. My však s tradičními 

prostředky nepracujeme, jsme značně moderní. Na druhou stranu ale využíváme 

specifickou energii, kterou mají Korejci, jejich emoce." Jedna z hereček doplňuje: 

"Režisér Kim nerad používá moc slov a gest. Podle něj je důležitá emoce, jen ta dokáže 

skrze postavu pohnout divákem. Hledá v nás naši vlastní energii." Po spolupráci 

s korejskými herci režisér divadla Koule a herec Městského divadla v Brně Patrik 

Bořecký říká: "Oni dokáží obličejem a menšími hereckými prostředky vyjádřit velké 

emoce a city. Vůbec jsem nevěděl, že se to dá takto také dělat.'" 41 Nutno jen dodat, že si 

na nedostatek mluveného slova v korejských seriálech ještě nikdo nestěžoval. Je tomu, 

jak již bylo zmíněno výše, právě naopak. 

5.4.11 Hudba v Nekonečné lásce 

Seriály z cyklu Nekonečná láska mají mj. také navzájem si velice podobný 

hudební doprovod, který se skládá zejména z klasických skladeb: v Podzimní pohádce 

zní Romance ď amour, v Zimní sonátě Schumannova Traumerei a klavírní skladba 

Čchóiím, ve Vůni léta Serenáda a v Jarním valčíku Clementine. S touto hudbou vyšlo 

jedenáct CD. Vedle vizuálních prostředků i hudba představuje důležitý faktor, který 

jemně a efektivně podporuje tématický rozvoj paměti. V následující podkapitole se 

výjimečně zaměříme pouze na Zimní sonátu, která je pozoruhodná svým pianem, ať již 

stojí v popředí, nebo tvoří součást příběhu či figuruje pouze jako doprovodná hudba. 142 I 

o seriálové hudbě lze s nadsázkou říct, že stačí, abychom poznali byť jeden jediný seriál, 

a známe je všechny. I z toho důvodu jsme se rozhodli pro zařazení následujících 

podkapitol. Hudba se stala nedílnou součástí seriálů a dosáhla neobyčejné popularity, 

v případě Zimní sonáty se během měsíce v Koreji prodalo přes tři sta hudebních CD. O 

zpěvákovi Rju, který se na tomto CD podílel, kolovaly zvěsti, že musí být ošklivý, když 

se neustále skrývá. Když však přijel na Tchaj-wan a do Hong-kongu, byli fanoušci 

141 Faltýnek, Vilém: Český režisér užasl nad respektem korejských herců. In: Český rozhlas, textová verze 
29.11.2006. http://www.radio.cz/cz/clanek/X5751 
142 Tokita, Alison: Music in Kyoul yonga: the piano and borderless musical modernity. In: From Silk 
Road to Korean Wave I (Munhwa kjorjuůi jóksawa hjónsil. Silkchůrodůesó halljukkadži .. .I). Proceedings 
of the World Congress oť Korean Studies 2006. 

89 



Fenomén "hallju" a korejské televizní seriály 
5. Korejský seriál 

Marcela Kašparová 

překvapeni, jak je pohledný. Hereckou kariéru však tento zpěvák neplánuje. Na Zimní 

sonátě jsou nejvíce hudební první dva díly, jednak díky tomu, že se děj odehrává 

v klubovně rozhlasového kroužku, jednak proto, že scény se v pozdějších dílech budou 

opakovat. Cílem je, aby si na ně divák i po delším čase vzpomněl. Skladeb, které byly 

vytvořené pro tento seriál, je sedmnáct. Nejčastěji se ovšem opakují skladby: Mé 

vzpomínky (My Memory) a Od počátku až do současnosti (Čchóiim putchó 

čigiimkkadži), a také skladba Poprvé (Čchóum). Píseň nemusí zaznít celá, někdy hraje 

pouze po dobu, co se odehrává scéna, ke které se vztahuje. Občas zazní hlasitě, ničím 

nepřerušována, jindy je tlumena, aby byl slyšet rozhovor. Pokud se jedná o scény 

v restauraci či baru, pokaždé zní bluesová či jazzová hudba 70. let, což je dalším z 

možných důvodů, proč je Zimní sonáta populární u starší generace. 

Úloha piana v Zimní sonátě 

Západní hudba přišla do Koreje v osmdesátých letech devatenáctého století. Pro 

mimoevropské země bylo zejména piano symbolem mezinárodní modernosti -

zpřístupňovalo svět západní kultuře, a kdo na něj uměl hrát, byl vysoce vážený. Vlivem 

hollywoodských filmů se i v Zimní sonátě, stejně jako v ostatní korejské a japonské 

filmové tvorbě, setkáváme se západní hudbou. Ani Japonci, ani Korejci ji však 

nevnímají jako cizí, ale jako domácí a moderní. Drama o dvaceti dílech dává hudbě více 

prostoru než dvouhodinový film, proto je možné stálé opakování jednotlivých skladeb, 

čímž se drama divákům více přibližuje. Po hudební stránce se drama skládá z hlavních 

skladeb a krátkých melodií, které určují, v jakém tónu se nesou klíčové scény. 

Divák/posluchač si na stále se opakovanou hudbu zvyká a postupně na ni začíná 

nevědomky reagovat předem předvídatelným způsobem. Je známo, že i nepříliš kvalitní 

skladby s opakováním přirůstají posluchači k srdci. Filmovou hudbu dělíme na 

diegetickou a nediegetickou. Pro diegetickou hudbu platí, že na plátně vidíme její zdroj 

- postava buď hraje na nějaký hudební nástroj nebo vidíme, že hudbu poslouchá. 

Nediegetická hudba se objevuje mimo příběh, je to doprovodná hudba, která bývá často 

k filmu přidána až při konečných úpravách. V Zimní sonátě je diegetická hudba hojně 

využívána při scénách, kdy je hráno na piano, při vysílání školního rozhlasu či v barech 

a kavárnách. V případě nediegetické hudby, která slouží k navození patřičné nálady, 
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převažuje piano. Piano v Zimní sonátě také slouží jako důležité pojítko mezi těmito 

dvěma druhy hudby. 

Alison Tokita se ve své práci zamýšlí nad tím, zda je role hudby v Zimní sonátě 

vyprávěcí či vedlejší, či-li zda mají texty písní přímý vztah k tomu, co vidíme či ne. 

Dále zkoumá, jaký má toto drama vztah ke kulturní modernosti a co činí hudbu v tomto 

seriálu efektivní. 

Klavír v Zimní sonátě symbolizuje modernost a zapojení se do globální kultury. 

Klavír slouží jako prostředek, který oba hrdiny sblíží. Jejich láska se zrodí na staré půdě 

s klavírem, kam pronikají paprsky slunce. Čun-sang se ukáže jako nadaný pianista, 

matematik a sportovec. Dokonce skládá vlastní skladbu Poprvé, která je pro celé drama 

klíčová. Klavír se tak stává prostředkem vlastního vyjádření a svobody. Tato píseň 

spouští vzpomínky: Čun-sang ji zahrál na staré půdě, později ji nahraje na kazetu, 

kterou chce dát Ju-džin k narozeninám a ona ji poslouchá po jeho "pohřbu". Dále tato 

skladba zazní, když Min-hjóng koupí Ju-džin CD předtím, než odjede, a je přehrávána 

na starém zaprášeném klavíru ve starém lyžařském středisku. Nikdy nezaznívá jen tak v 

pozadí, vždy ji někdo hraje. 

Význam klavíru podtrhuje Čun-sangova matka, úspěšná klavíristka, která 

vystupuje na mezinárodních koncertech, díky čemuž se v seriálu objevuje pouze 

v rozhodujících momentech. Vídáme ji často na letištích, v letadle, v aute s řidičem, 

v koncertních halách a v rádiových stanicích při poskytování rozhovoru. Jako by chtěla 

uniknout z domácího prostředí do třpytivého mezinárodního prostředí - z minulosti do 

budoucnosti. Čun-sangova matka, která jediná mluví anglicky, což je dalším důkazem 

toho, že je mezinárodní umělkyně, v seriálu na piano zahraje pouze jediný akord 

v momentě, kdy je vyrušena při cvičení Sang-hjókovým otcem. 

Hudba je stejně důležitá i pro hlavního hrdinu. Poté, co Čun-sang ztratil paměť a 

vlastní identitu, je přesvědčen, že na klavír hrát neumí. A však dílem druhé autonehody 

vychází najevo, že na hraní na piano nezapomněl. Tato schopnost hry na piano je tak 

představena jako něco hluboce uloženého a vžitého. Je zde vnímána jako tělesná funkce. 

V Zimní sonátě je důležité i ticho, někdy slyšíme jen dech, tikání hodin, houkačku 

sanitky, praskání sněhu pod nohama, zpěv ptáků či tekoucí vodu. 
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Klavírní skladba Poprvé je korejská, ale byla vytvořena podle západního vzoru. 

Ačkoliv to není nejpůsobivější skladba seriálu, její význam spočívá ve zdůrazňování 

klavíru. 

Píseň Fialka (Čebikkot) pouští San-hjók v rádiu, kde pracuje, a Ju-džin ji slyší. 

Tato píseň symbolizuje jejich zasnoubení. Dále ji zpívá uvaděč programu poté, co končí 

koncert pořádaný rádiem. Zde působí ironicky, moderátor se pokouší oznámit vztah, 

který se již rozpadl. Její kousek zazní také, když v lyžařském středisku na vrcholu hory 

Ju-džin s Min-hjóngem přidávají jeden kamínek k ostatním, aby se jim splnilo přání. 

V té chvíli představuje štěstí a nevinnost. V této písni se opakují slova poprvé, příště a 

naposled. Ačkoliv je líbivá, její slova se nevztahují k seriálovému příběhu. Dále máme 

možnost uslyšet skladby jako např. What can I do to make you happy a Starry, starry 

night od Dona McLeana a The sound of silence od Simona a Garfunkela. Podobných 

výhradně amerických skladeb se v celém seriálu objevuje téměř padesát. Používají se 

při scénách, kdy postavy sedí v kavárně či jedí v restauraci. Společné stolování je 

zároveň připomenutím pro hrdiny, že i když člověk citově trpí, musí dobře jíst, spát a 

pracovat, aby měl sílu. Hudba je volena tak, aby ladila s pocity hrdinů, ale její text 

nemívá se situací nic společného. Je patrné, že hudba byla dodána až při konečných 

úpravách, protože písně začínají od začátku s počátkem každé scény, což se v běžném 

životě téměř nestává. Hudba je doplněna tak, aby divák věřil, že ji i postavy také 

poslouchají. Hlavním zdrojem hudby je rádio, ve kterém pracuje Sang-hjók a které 

vysílá klasickou hudbu, dále koncert organizovaný v lyžařském středisku a školní rádio, 

kde Ju-džin pouští píseň skupiny Abba Dancing Queen. 

Nediegetická hudba se skládá ze skladeb Od počátku až do teď, My memory, 

Kude manhi. Ve všech třech písních piano převažuje. Na rozdíl od indických filmů 

postavy v Zimní sonátě osobně nezpívají, ani se k těmto písním nevztahují. Někdy zní 

píseň celá (ve scénách bez dialogů a tam, kdy odděluje scény), někdy pouze její 

instrumentální verze (hlavně v těch případech, kdy zní na pozadí dialogů). Od počátku 

až do teď zaznívá ve dvaceti dílech seriálu celkem čtyřiačtyřicetkrát. Poprvé zazní ve 

scéně, kdy ve druhém díle Čun-sang vystoupí v dopravní zácpě na Silvestra z taxíku a 

pospíchá na místo, kde na něj Ju-džin čeká. Objevuje se na začátku každého dílu a při 

scénách, kdy se jeden druhého snaží přemluvit či se jednomu po druhém stýská. Tato 
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píseň ději dodává na naléhavosti a zní hlavně, když jeden druhého hledá v ulicích, či 

jede autem. Také zaznívá při poslední scéně a celé drama tak uzavírá. 

Píseň Mé vzpomínky zaznívá celkem pětačtyřicetkrát a její slova se k obsahu 

seriálu vztahují. Objevuje se hlavně ve scénách, kdy si postavy vybavují určité 

momenty z minulosti. Např. když se Ju-džin prochází zasněženým lyžařským 

střediskem a najednou si představuje, jak s Čun-sangem dováděli ve sněhu a stavěli 

spolu dva malé sněhuláky. 

Píseň Klide mani, která je na rozdíl od dvou předcházejících veselá, zaznívá 

pětadvacetkrát. Např. když se Ju-džin a Čun-sang navzájem ptají na své nejoblíbenější 

věci, když Min-hjóng hází sněhovou kouli, ve které se skrývá řetízek s Polárkou apod. 

Dále se v seriálu objevuje okolo třiceti kratičkých skladeb, přičemž pětadvacet z 

nich představuje klavírní sóla. Některé jsou používány častěji, jiné pouze jednou. Časté 

opakování stejné hudby tkví v tom, že se očekává, že diváci nevidí všechny díly seriálu, 

ale tu a tam nějaký zmeškají. S každým opakováním se v divákově mysli hromadí 

asociace, čímž se výsledný účinek skladby násobí. Např. jedna a tatáž melodie se 

opakuje vždy, když je odhaleno nějaké tajemství. Naléhavá melodie předznamenává 

osudová odhalení - zní ve scéně s chybějícím dílkem puzzle, ve scéně s tarotovými 

kartami, když si Čun-sang prohlíží fotografie maminky ze střední školy, když si 

najednou Min-hjóng vzpomíná na to, jak Ju-džin obouval botu, a když se přijde na to, 

kdo je Čun-sangův skutečný otec. Smutná melodie Slzy v tvých očích (Tears in your 

eyes), která zazní celkem šestadvacetkrát, se objevuje při scéně, kdy se Min-hjóng ptá 

Ju-džin, kdy konečně přestane myslet na mrtvého, dále potom, kdykoliv jsou milenci 

rozděleni či je něco špatně. Melodie Stále ještě (Adžik to) se objevuje celkem 

třináctkrát, zejména pak v bezvýchodných situacích, jako když např. Min-hjóng vidí 

piano, ale stále ještě si nevzpomíná na to, jak se na něj hraje. V seriálu se dále objevuje 

dvaatřicetkrát píseň Bílí milenci (Hajan jónindůl), která je i titulní písní stejnojmenného 

filmu. Poprvé zazní v prvním díle, když Ju-džin sedí s Čun-sangem pod pouliční 

lampou a povídají si o svých otcích, dále, když jedou autobusem k ostrovu Nami a když 

jedou lodí. Ve druhém díle zní při zasněžených scénách odehrávajících se u jezera. 

Stejná melodie se znovu objevuje, když po letech Ju-džin poprvé zahlédne Min-hjónga 

a ulici Tahangno plné lidí. Smutný zpěv se objevuje v seriálu devětkrát - poprvé, když 

se Ju-džin dozvídá o Čun-sangově smrti a když mu spolužáci uspořádají pomyslný 
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pohřeb u jezera. Divák hudbu, která ze seriálu tvoří jeden celek, zpočátku nemusí vůbec 

vnímat, neustálým opakováním si na ni však zvyká a při dalším sledování už jen ona 

samotná dokáže přilákat jeho pozornost. 
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Pro starší seriály bychom mohli s nadsázkou užít následující popis: tempo je 

velice pomalé, herci mluví pomalu a málo, chodí pomalu, otáčejí se pomalu, nacházíme 

zde spoustu významných pohledů a výmluvných úsměvů a zdá se, jakoby se ženské 

publikum nemohlo pohledu na hlavního herce vůbec nabažit, protože se zde objevuje 

velký počet scén, kdy jen tak řídí auto nebo někde stojí a směje se sám pro sebe. Nové 

seriály jsou vtipné a veselé, snažící se diváka upoutat nejen krásnými tvářemi, ale i 

zajímavými dialogy. V minulosti seriály vesměs nevyužívaly fantazie v tom smyslu, že 

by si hrdinové jen tak představovali něco, co se nikdy nestalo. V seriálu Jmenuji se Kim 

Sam-sun tento jev zaznamenáváme již v prvním díle, hrdinka si na úplném začátku 

představuje, jak se svému bývalému příteli pomstí za to, že ji opustil. Podobné scény se 

objevují i v seriálu Čas lásky, kde si hrdinka při nervózním čekání na bývalého manžela 

představuje různé verze svého proslovu a Tang-džinovu následnou reakci. Ve filmu 

Singles se hrdince zdá sen o vášnivém zážitku s mužem, který ji v běžném životě 

dokáže pouze k smrti nudit svými řečmi. Scény tohoto typu přinášejí zajímavou změnu. 

Divák musí být pozornější, aby se příště "zase nenachytal". Domácí tisk vysledoval 

následující jasné trendy: zaprvé je čím dál důležitější to, zda v seriálu vystupuje slavná 

herečka či herec nebo ne, zadruhé se vyrábějí seriály určené především na vývoz. 

Příčinou toho nejsou podle článku v Sóulských novinách domácí televizní stanice, ale 

zahraniční produkční společnosti, které vyvolaly ovzduší vysoké konkurence. 143 Nové 

seriály jako Sněhová královna (Nunui jówang), Milenci 144
, Jinovatka a Dvojí fantazie 

(Hwansangůi kchópchůl) byly představeny v Japonsku ještě dříve než v Koreji. 

Další metodou, která podněcuje zájmem o seriály u domácího publika je 

obsazování hlavních rolí slavnými zpěváky či populárními osobnostmi. V listopadu 

2005 proběhlo v Praze natáčení videoklipu k písni Lásku přikazuje srdce (Sarangůn 

kasumi sikchinda) zpěváka populární skupiny Pódžu (angl. Buzz) Min Kjóng-huna. Na 

otázku, zda raději zpívá nebo stojí před kamerou, nám mladý zpěvák odpověděl, že se 

raději věnuje hudbě. Nato se ozval jeden ze sponzorů a řekl mu, ať se snaží, protože se 

143"Nuga mandi:íróna" ... 'Čcdžakdžin pi:írandi:í' sidc, Soul sinmun 1.11.2006 
144 SBS, 20 dílů, vysíláno od H.ll.2006-ll.l.2007. Jedná se o poslední seriál trilogie, předcházely mu 
seriály Milenci z Paříže a Milenci z Prahy 
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může stát, že jednou bude hrát v seriálech. S úspěchem se setkal např. rapper skupiny 

Shinhwa Erik, nebo zpěvák skupiny Sjupchódžunió (angl. Superjunior) Ki Póm, který 

v seriálu Jinovatka úspěšně ztvárnil hlavní postavu Jóng-čchana. Naopak ani zpěvák 

Han Hi:íi v roli Rexe seriál Naproti duze (Obó tó rainbóu "nezachránil". 

Seriál Naproti duze se pokusil využít obliby break dance mezi mladými lidmi, 

která je patrná nejen v Koreji, ale i v celé Asii a ve Spojených státech amerických a 

jinde. Mladí korejští tanečníci již po několik let patří ke světové špičce. Zde dáváme za 

pravdu profesoru Kang Čul-giínovi - v break dance jsou Korejci skutečně nejlepší na 

světě. Ze strany Ministerstva kultury a cestovního ruchu je patrná snaha udělat z break 

dance součást korejské vlny, což dokazuje snaha zařadit vystoupení B-boy Korea, mezi 

"věci", které při návštěvě Soulu musíte vidět. Muzikály nesporně v budoucnu ještě 

posílí. Korejci doufají, že by je jednou mohli vyvážet do zahraničí stejně jako televizní 

programy a filmy. Muzikálů se seriálovými náměty přibývá, a muzikálového zpracování 

se tak dočká i Zimní sonáta. 145 Muzikály v Koreji jsou samostatná kapitola, zde jen 

dodáváme, že Korejskou a Českou republiku tomto směru pojí dlouholeté kontakty, 

zatím se však jednalo pouze o český vývoz. 

Jako úplně poslední trend se začínají objevovat seriály typu amerického seriálu 

Sex ve městě. Seriál Co děláš, lištičko? (Jójuja muóhani, 2006) je toho jasným 

dokladem. 

6.1 Milenci v Paříži 

Jak jsme se již jednou zmínili, Milenci z Paříže jsou příběhem, vyprávějícím o 

tom, jak si chudá studentka Kang Tcha-jón přivydělává v Paříži úklidem apartmánu, ve 

kterém žije rozvedený Han Ki-džu, který je synem zakladatele čabolu GD Motors. 

I v tomto seriálu nacházíme negativní postavy používající intrik, rozhodnuté objekt své 

touhy získat za každou cenu. Mun Jun-a je Ki-džuovým otcem vybrána, aby se stala 

jeho druhou ženou. Shodou okolností se jedná o mladší spolužačku Tcha-jón ze střední 

školy. Tcha-jón se však na rozdíl od tradičních hrdinek nevyhýbá přímé konfrontaci se 

svou sokyní. Jun-a na konci seriálu boj vzdává a zahazuje zásnubní prsten do řeky 

14
' Won, Jong-won: Crcativc Musicals May Emcrgc As Ncw 'hallyu' Genre. In: Korea Focus, summer 

2006. http://www.korcaťocus.or.kr/culturc/view.asp?volume_id=47 &content_id= I O 1198&catcgory=C 
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Hangang. Seriál se neobešel ani bez zápletky se ztrátou paměti. Ki-džuův synovec Su

hjok si následkem nehody nepamatuje na události z poslední doby. Kladně se projeví ve 

chvíli, kdy si začíná na vše vzpomínat, ale aby Tcha-jon mohla žít šťastně s Ki-džuem, 

nadále předstírá, že si nic nepamatuje. K rozdělení milenců nedochází tentokrát 

odjezdem do Ameriky, jak tomu tradičně bývá, ale naopak návratem do Koreje. Když se 

oba hlavní hrdinové vrátí do Paříže podruhé, ztrácejí na sebe kontakt. Tentokrát je to 

Ki-džu, kdo hází do kašny minci s přáním, aby se s Tcha-jon opět setkali. O chvilku 

později se skutečně setkávají. Na vyhlídce nad řekou se jí Ki-džu zeptá, jestli by spolu 

byli, i kdyby se potkali v Koreji, což je základní otázka nesoucí se celým seriálem. 

Hrdinové se nacházejí na opačné příčce společenského žebříčku, což v cizině 

představuje daleko menší problém než v domácím prostředí. 

Sledovanost Milenců z Paříže dosáhla v Koreji závratných 51 ,8 %, což bylo 

vůbec poprvé v historii korejské televize. Slovo "Adža", které si Ki-džu s Tcha-jon 

navzájem často říkali, se stalo velice oblíbeným výrazem, stejně jako "asa" ze seriálu 

Full House, ve kterém si hlavní hrdinové dodávali odvahy větou: "Asa, asa, 

fighting." Jen pro zajímavost, Ki-džunův dům v Paříži byl ve skutečnosti filmován v 

Soulu ve vile patřící společnosti Penthouse v Oakwood Premier Coex Center a seriálová 

budova společnosti GD Motors byla ve skutečnosti budova, kde se nacházejí kanceláře 

televizní stanice SBS. V Japonsku byl seriál vysílán přes satelit na stanici BS NTV, s 

nejvyšší dosaženou 26, 1% sledovaností. 

6.2 Milenci v Praze 

Po úspěšných Milencích v Paříži následovalo volné pokračování v podobě 

Milenců z Prahy, což je příběh lásky mezi dcerou prezidenta Korejské republiky Ča-hui 

a chudého, ale snaživého detektiva Sang-hjona. Seriál se od ostatní korejské produkce 

poněkud liší tím, že všichni hrdinové jsou již poměrně staří. Zatímco Ča-hui pracuje 

v Praze na velvyslanectví Korejské republiky a pomalu se zotavuje z rozchodu s Jong

uem, kterého si však její otec oblíbil, do Prahy přijíždí Sang-hjon, který pátrá po své 

bývalé přítelkyni Hje-džu, která jej náhle opustila s tím, že odjíždí do Prahy studovat, 

aniž by se mu pak kdy ozvala. Sang-hjon hledá na velvyslanectví pomoc a později po 

Hje-džu pátrá společně s Ča-hui. Ta mu ale tají, že Hje-džu s ní ve skutečnosti bydlí 

v jednom bytě. Hje-džu, která Sang-hjona poprvé potkala, když jí byl v Soulu vykraden 
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byt a on přijel případ vyšetřit, odjela do Prahy, protože otěhotněla s otcem Jong-ua, se 

kterým prožila krátký románek. Shodou okolností do Prahy přicestoval i Jóng-u, který 

po pěti letech lituje toho, že Ča-hůi opustil a chce se k ní vrátit. Je rozhodnut na ni čekat 

až do doby, než mu bude opět patřit. Vzhledem k tomu, že chápe, že pro ni bude těžké 

mu odpustit, se chová poměrně ohleduplně a trpělivě do té doby, než jej zaktivuje 

konkurence ze strany Sang-hjona. Nejvíce se trápí, když zjišťuje, že mlčenlivý detektiv 

není Ča-hůi vůbec lhostejný. První dva díly se odehrávají v Praze a některé záběry se 

poté zpětně opakují až do konce seriálu, zejména pak v momentech, kdy se hrdinové ve 

svých vzpomínkách do Prahy vracejí. Česká republika a Praha se tak na podzim 2005 

staly v Koreji středem pozornosti. Diváci si zapamatovali výraz "Miluji tě", který se 

objevil v dialozích a používali ho v sms zprávách apod. Následovalo zvýšení počtu 

korejských návštěvníků Prahy, přičemž cestovní kanceláře dokonce pořádaly do Prahy 

speciální zájezdy spojené se seriálem. 146 Ve chvíli, kdy se děj přenesl opět do Koreje, 

ztratil seriál na své přitažlivosti a závratný úspěch, kterého dosáhl jeho předchůdce 

Milenci z Paříže, se nekonal. Nepomohlo ani hvězdné obsazení - Sang-hjona zahrál 

filmový herec Kim Ču-hjok, který byl za tuto roli vyznamenán cenou Paksang, Jong-ua 

hrál Kim Min-džun - původně manekýn a Ča-hui ztvárnila Čon To-jan, jedna 

z nejslavnějších korejských hereček vůbec. Na případu Milenců z Prahy vidíme, že ani 

"exotické" lokality ani herci nejsou pro úspěch seriálu klíčoví, stejně tak jako v případě 

Vůně léta a Jarního valčíku pokusy o napodobení úspěšných vzorů příliš nefungují. 

Diváci jsou nároční, mají si z čeho vybírat a nejspolehlivěji zatím fungovalo vše "nové". 

6.3 Kritika korejské populární kultury 

Vzestup populární kultury v Koreji bývá často kritizován kulturními kritiky, 

kteří říkají, že všichni mladí nadaní lidé se věnují filmu, nechávajíce tak literaturu 

ladem. 147 Je důležité si uvědomit, že korejská vlna se neobjevila spontánně. Nestalo se, 

že by kolem procházející lovič talentů náhodou objevil ošuntěné výrostky řvoucí 

146 I. prosinec 2005 předal hercům a tvůrcům seriálu velvyslance České republiky v Koreji Tomáš 
Smetánka stříhrné medaile českého Ministerstva zahraničních věcí. Velvyslanectví ČR v Soulu jednou 
ročně oceňuje vybrané korejské osobnosti za jejich příspěvek ke vzájemnému poznání obou národů a 
rozvoji vzájemných vztahů. 
147 (Joon-Ang libo, February 25, 2004) 
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v garáži. Právě naopak, všechny hlavní korejské popové skupiny byly týmy manažerů 

předem pečlivě naplánované, vedené, propagované a jejich členové vybraní 

konkurzem. 148 Dokonce byly v době, kdy se otevřel japonský trh, propagovány 

korejskou vládou. 149 Jednalo se také do jisté míry o pokus vlády uchránit korejskou 

kulturu před americkým, západním a hlavně japonském dovozem. S úspěchem 

korejských programů v zahraničí se však zvedla vlna nevole zahraničních vlád a hvězd, 

které tak přicházejí o své nabídky. Zhang Guoli, jedna z čínských televizních hvězd, si 

vyložil korejskou kulturní vlnu jako kulturní invazi a začal proti ní podněcovat své 

spoluobčany a domáhat se podpory ze strany vlády. Pravděpodobně mu jde o získání 

nejsledovanějšího vysílacího času pro sebe. Dalším důvodem nelibosti ze strany ČLR 

může být způsob, jakým Korejská republika zobrazuje čínsko-korejskou historii. "Spor 

se týká toho, zda království Kogurjó, které se přibližně před dvěma tisíci lety 

rozprostíralo na většině Korejského poloostrova, stejně jako na části území Říše středu, 

bylo svébytným korejským královstvím nebo vazalem Číny. Peking již před několika 

lety požádal o zapsání komplexu kogurjóských hrobek na seznam UNESCO s tím, že 

království bylo vždy čínské. Korejská republika hledala pomoc v diplomacii a 

vědeckých výzkumech. Nakonec ale přišla se seriálem Čumong z období království 

Kogurjó - s pohlednými herci, úchvatnými bojovými scénami i kostýmy a dějem 

okořeněným intrikami. 150 Čínská vláda zamítla natáčení tohoto seriálu na svém území, 

kde se staré památky z Kogm:ja nacházejí, protože jeho obsah považuje za nepatřičný. 

V japonském tisku se začaly objevovat často ničím neodůvodněné kritiky žen 

"posedlých Zimní sonátou". Japonský týdeník AERA provedl z tohoto podnětu 

podrobný seriózní průzkum tohoto fenoménu, a problematika žen v domácnosti se tak 

dostala poprvé na stránky novin a zájem vědeckých pracovníků o toto téma vzrostl. 

Některé fanynky říkají, že Zimní sonáta změnila jejich život, což zní přehnaně, ale 

případů, které to dokazují, je nespočet. 151 

148 Time Asi a. 29.7 .2002. 
149 Long in diťferent. ln: Trends in Japan, 19.5.2000. 
150 Tylová, Klára: O telenovelách a krasavcích z Jižní Koreje. In: Lidové noviny ll. 5. 2007. 
151 Když jsem se spolužačky ze stejné třídy zeptala, proč se učí korejsky, odpověděla, že je to kvůli Zimní 
sonátě. Předtím prý o Koreji vůbec nepřemýšlela ani se o tuto zemi nijak nezajímala. Tento seriál na ní 
zapůsobil do té míry, že nechala zaměstnání a několik měsíců chodila pouze na brigády. Hodně prý 
plakala, protože si díky Zimní sonátě uvědomila, že neví, co chce v životě dělat. Ve výsledku se naučila 
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Festival hallju pořádaný 3. prosince 2006, byl sponzorován Nadací pro 

mezinárodní kulturní výměnu KOFICE, založenou roku 2003, a Korejskou asociací 

cestovních kanceláří. Projekt, který zaštítilo samo Ministerstvo kultury a cestovního 

ruchu zaznamenal malý počet návštěvníků, přestože jeho program byl velice bohatý. 

Obecenstvo se skládalo převážně ze zahraničních studentů jazykových kurzů, kteří měli 

vstup i dopravu na stadión do města Ilsan zdarma. Překvapivě nízký počet návštěvníků 

této "velkoakce", kterému se divili i samotní pořadatelé, se kterými jsem měla možnost 

krátce pohovořit, považuji za další důkaz toho, že horečka korejské vlny již pominula. 

Rju Si-wón, který působí v Japonsku, říká: "V poslední době si všímám, že se korejské 

hvězdy a televizní dramata v Japonsku objevují stále méně často, a to je škoda." 

"Zdá se, že největší japonská milostná aféra se vším korejským končí. Přízeň si 

získává Tchaj-wan," píše japonský časopis Hanako. 152 Laciné tchajwanské televizní 

programy vábí japonské fanynky stejně jako Pa Jong-džun, který kdysi tiše dobyl srdce 

japonských žen. Za vším stojí seriál Meteor Garden a jeho hlavní hrdinové: 

mužný Dylan Kuo, Lee Wei a Wang Leehom, filmový herec, který se narodil v Americe, 

ale vyrůstal na Tchaj-wanu. V luxusní tokijské čtvrti Šibuja byla otevřena kavárna 

s interiérem věnovaným tomuto seriálu a následně se zvýšil dovoz tchajwanských 

televizních programů. Paní Motoko Sekitani, která řídí časopis Pop Asia říká: "Zdá se, 

že tentokrát Tchaj-wan prorazí. Na rozdíl od korejských mužů, kteří čím jsou slavnější, 

tím jsou méně mužní, Tchajwanci, uspokojí touhu každé ženy po princi na bílém koni." 

Tím, že stále více producentů vytváří seriály určené primárně na vývoz a snaží 

se proto vyhovět zejména fanouškům z Japonska a z Jihovýchodní Asie, dochází k tomu, 

že se hledí jen na to, zda se v nich objevují známé herecké hvězdy. Producenti se 

v jejich obsazování předbíhají, aniž by je příliš zajímalo, zda se herec či herečka pro 

plynně korejsky a přestože jí je přes třicet let, přihlásila se v Soulu na vysokou školu, obor korejština. 
Tvrdí, /,e chce žít v Koreji trvale a vdát se tam. 

152 Connell, Ryann: Japanese women's attentions turn from Korea's cute corn to Taiwan's trendy tripe, 
Mainichi Daily News, 17 .4.2006. http://mdn.mainichi
msn .co.j p/wai wai/archi vc/ncws/2006/04/20060415p2g00m0dm045000c .html 
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roli hodí. Hra velkých rozpočtů a exotických lokací dala před pár lety nový rozměr 

stereotypním variacím na příběh o Popelce, ale se ukazuje jako neúčinná vzhledem 

k tomu, že je těchto prostředků využíváno ve většině programů. Na tchajwanském 

blogu se v diskusi o negativech korejských seriálů objevila poznámka, která jejich stav 

výstižně shrnuje: "Když jsem se dívala na první korejský seriál, bylo to úžasné! Když 

jsem se dívala na druhý, leccos mi už bylo povědomé a v určitých věcech se mi zdál 

podobný tomu prvnímu. Po třetím seriálu můžu dělat režiséra, protože všechny zápletky 

už znám.'.! 53 

Má japonská kamarádka se zúčastnila jednodenního výletu s cestovní kanceláří, 

která návštěvníky provádí po všech místech natáčení Zimní sonáty ve městě 

Čchunčchčm a okolí, včetně interiérů, říkala, že jely dohromady pouze čtyři další 

Japonky a průvodce. Majitelka domu, ve kterém žil Čun-sang s matkou, a kde je stále 

ještě pokoj, kde se natáčelo, stůl a čajové šálky přesně tak, jak se objevily v seriálu, 

říkala, že má v poslední době o hosty nouzi. Stejné platí i pro obrovský filmový areál v 

provinci Čolla, kde se natáčel seriál Čumong. Ačkoliv jeho výstavba byla velice 

nákladná a Korejci počítali s tím, že vzbudí stejný zájem zahraničních návštěvníků jako 

areál, kde se natáčel seriál Klenot v paláci, zeje prázdnotou. 

Podle zprávy Korejského institutu pro vysílání dosáhl vývoz korejských seriálů 

v roce 2005 částky l 02 miliónů amerických dolarů, v roce 2006 se jednalo o 85,8 

miliónů dolarů, což představuje přibližně patnáctiprocentní pokles. Neobjevila se nová 

velká díla jako Zimní sonáta a Klenot v paláci. Od roku 1998 to bylo vůbec poprvé, co 

Korea zaznamenala v této oblasti pokles. V období od roku 2002 do roku 2005 dosáhl 

průměrný roční růst 89,7 %. 154 Fenomén úspěchu Zimní sonáty je neoddiskutovatelný, 

otázkou je, zda jde o náhodu, nebo zda se v zahraničí uchytí i seriály další, popř. zda 

mají korejská televizní dramata šanci prosadit se i mimo asijský prostor. Rok 2005 

nebyl pro korejské seriály příliš příznivý ani na domácí scéně, pozorujeme pokles 

sledovanosti, kterému nepřidaly problémy, se kterými se potýkala televizní stanice 

MBC. Pokrok však vidíme v návratu k vyprávění. Největšími hvězdami byly silné 

153 Lín, Lihyun: The Paradox of the Korean Wave in Taiwan. In: Cul tura! Space and Public Sphcrc in Asia 
2006, Korea, Seoul, s. 140. http://asiafuture.org/csps2006/50pdťlcsps2006_3a.pdf 
154 Kim, Rahn: Korea Losing Attractivencss in Toursim. In: Korea Times 17.7.2007. 
http:/ /www. soompi .com/forums/index. php ?showtopic= 149693 
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ženské hrdinky, které se nebojí přiznat své nedostatky a které se umí vypořádat 

s překážkami, které jim klade společnost. "Mluvíme o Sam-sun, hlavní hrdince seriálu 

Jmenuji se Sam-sun, Sun-i, mladé vdově s dítětem ze seriálu Buď silná, Sun-i (Kutseóra 

Kiím Sun-a) a Kiím-sun ze seriálu Růžový život (Čangmipit insang).'d 55 Cestu vidíme v 

nových námětech typu Prince kávy (Kchópchi piírinsií, 2007), který je zatím nejlepším 

dramatem roku 2007. Princ kávy vypráví příběh lásky, kde se hlavní hrdina rozhodne 

dát volný průchod své touze po hlavní hrdince, i přesto, že ji považuje za muže. Drama 

se stalo natolik oblíbené, že se producenti rozhodli zvýšit počet dílů z šestnácti na 

osmnáct. Podle zpráv agentury TNS Media Korea ze 13. srpna dosáhla sledovanost 

Prince kávy 29,3 %, zatímco programy vysílané ve stejném čase zaznamenaly pouze 

15,9% (stanice SBS) 5,7% (stanice KBS). 156 Nové drama Hit (Hitchií, 2007) je 

zvláštní svou výstavbou a detektivními zápletkami. Podle posledních zpráv seriálů 

z policejního prostředí přibývá a jsou velice úspěšné, protože se soustředí jak na vztah 

hlavních hrdinů, tak na řešení záhad. Nutno podotknout, že i zde nebývá na výrobě 

šetřeno: helikoptéry, drahé vozy, honičky v ulicích velkoměsta a bombastické 

ohňostroje se staly téměř pravidlem. 

Dalším prostředkem, jak zajistit širokou distribuci seriálů je kromě nových 

námětů také rozšíření korejské kabelové televize do zahraničí. KBS World, mezinárodní 

kabelový a satelitní kanál provozovaný korejskou televizní společností KBS, rozšířil 

v minulém roce svoji síť na Filipíny a do Singapuru. Program se takto dostane zhruba 

do 1 miliónu filipínských a 300 tisíc singapurských domácností. KBS World se šíří také 

do Evropy přes satelit Hot Bird 6. Pro země arabského světa stanice vysílá přes družici 

Eurobird 2. 157 

6.5 Od maskového divadla k B-boy 

Ministerstvo kultury a cestovního ruchu na počátku roku 2007 vyhlásilo, že bude 

na podporu hallju propagovat pobyty v buddhistických klášterech, takwóndo, tradiční 

155 2005 Year in Review, Part I: Korean TV Dramas. http://twitchfilm.net/arehives/004666.html 
156 Song. Won-seop: Women hclp gay love to tlourish on TV. ln: JoonAngllbo 15.8.2007. 
http://joongangdaily.joins.eom/article/view.asp?aid=2879260 
157 Redakce portálu Parabola.cz: Korejská KBS World expanduje po Asii. In: Parabola.cz České satelitní 
centrum 29.8 .2006. http:/ /www. parahola.ctJzpravick y /4600/korej s k a-khs-world-expanduje-po-asii/ 
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zápas ssin1m a další tradiční sporty. 158 Ministerstvo tento projekt nazvalo sinhallju -

nová hallju. Kromě tradičních sportů by mělo v jejím středu stát ještě tradiční maskové 

divadlo a B-boy. Novou korejskou vlnu má mimo jiné reprezentovat heslo "Od 

maskového divadla k B-boy." Dalším projektem Ministerstva kultury a cestovního 

ruchu na posílení vlivu korejské kultury v zahraničí je roční podpora ve výši 30-40 

miliónů wónů určená na výuku korejského jazyka. V Mongolsku, Číně a dalších státech 

budou zřízené tzv. učiliště krále Sedžonga (kor. Sedžong haktang). Během letošního 

roku se předpokládá jejich otevření na deseti místech, do roku 2011 by jich mělo být 

zřízeno přes sto. Nová korejská vlna by se měla zakládat na tradičním umění, proto se 

plánují četná představení tradičního divadla po celé Koreji. Budou pořádána na 

veřejných prostranstvích v Soulu, Pusanu a na dalších místech. Úřady se budou nadále 

také snažit tzv. hanstyle - korejský styl změnit ve světovou značku. Za 

nejreprezentativnější bylo zvoleno šest položek: korejské písmo (kor. hangul), korejská 

kuchyně (hansik), korejský tradiční šak (hanbok), korejské tradiční obydlí (hanok), 

korejský tradiční papír (handži) a korejská hudba (hanguk umak). Od května 2007 mělo 

být tradiční korejské umění představeno prostřednictvím festivalů v Tokiu, Šanghaji a v 

dalších městech Asie. Na září se chystala kulturní mise od Velké Británie. 159 Aby Korea 

přilákala více turistů, vláda otvírá v Asii korejská kulturní centra. Na počátku letošního 

roku jich fungovalo dvanáct. Byla zřízena v Pekingu, v Los Angeles a na plánu byla 

Šanghaj. Do roku 2013 je počítáno i s centry na Blízkém východě, v Africe, ve 

východní Evropě a dalších oblastech. 

loR Sínhalljuro tasí ttiidža. In: Kchólčchókchoría hóbů hallju 22. 26.2.2007. 
http://blog.navcr.com/mochcry?Redírcct=Log&logNo= 120035082485 
109 Sínhalljuro tasí ttiidža. In: Kchólčchókchoría hóbů ha Ilju 22. 26.2.2007. 
http://blog.navcr.com/mochcry?Rcdírcct=Log&logNo= 120035082485 
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Ohlédneme-li se zpět za vývojem korejské vlny, jistě nás zaujme, jak rychle se 

ubíral kupředu. Zřetelné je to, že tvůrci zatím byli schopni přijít s něčím novým, co 

upadající z~jem o korejskou produkci obnovilo (viz seriál Klenot v paláci, Full House, 

Milenci z Paříže apod). Doufáme, že již poznali, že užívání stejných prostředků pořád 

dokola nefunguje. 

V první a druhé části jsme si ukázali některé zajímavé jevy, které pronikání 

korejských programů za hranice provázely. U zahraničních ohlasů jsme viděli, jak 

probíhalo seznámení Filipín s korejskou televizní produkcí, kde je vidět, že seriály 

diváky zaujaly a že odpovídají jejich mentalitě. Ve třetí části jsme nastínili předpoklady, 

které výrobě programů předcházely a poukázali jsme na některé přehmaty, kterých se 

korejská vláda svým přílišným vměšováním dopustila. Ve třetí části jsme se věnovali 

korejskému seriálu a jeho námětům, v páté se pokoušíme popsat nové trendy, které se 

rýsují jako úspěšné, např. seriály z policejního prostředí. Způsob, jak zájem publika 

udržet, vidíme ve snaze o propracovanější postavy, jelikož se ukazuje, že trpící pasivní 

kladní hrdinové již nemají čím překvapit, žádané jsou postavy aktivní, energické, které 

se svým protivníkům staví na odpor. Se zájmem budeme též sledovat, kam se bude 

ubírat produkce západního ražení, jako je např. seriál Tal-džina jaro nebo Co děláš, 

lištičko? Přestože se domníváme, že přechod k méně konzervativní produkci je 

nevyhnutelný, nemusí být ani tyto seriály o svobodných ženách po třicítce klíčem 

k trvalému úspěchu. I tento novodobý příběh Bridget Jonesové nebude možné opakovat 

do nekonečna. Úskalím hallju je to, že producenti příliš spoléhají na to, že stačí, aby se 

v seriálu objevila slavná herečka či herec a vyrábějí seriály podle stejného vzoru. 

S nedostatkem kreativity se setkáváme jak u scénáristů, tak i u režisérů, proto příliš 

neuspěli Milenci z Prahy či Jarní valčík. 

Negativní nálady vůči korejským televizním programům se objevily již v ČLR, 

v Japonsku, v Mongolsku a ve Vietnamu. Ozývají se i hlasy, že by se korejská produkce 

měla zaměřit na světový trh, ne spoléhat pouze na asijské publikum a zahraniční 

korejské komunity. Kdyby se Korejcům např. podařilo oslovit země Latinské Ameriky 

či Afriky, nemuseli by se poklesu zájmu v Asii tolik obávat. 
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Tato práce je výsledkem mého osobního vztahu ke korejské filmové tvorbě; přes 

zatímní nedokonalost bych se ráda této problematice věnovala i nadále. 
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