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Abstrakt 

 Diplomová práce Současný český filmový trailer a jeho role v propagaci filmu 

v kontextu zahraniční produkce se z různých pohledů zabývá filmovým trailerem.  

 V první části se zabývá jeho vývojem v zahraničí, především ve Spojených státech 

amerických. Popisuje jednotlivá časová období až do současnosti a nastiňuje budoucí 

trendy v jeho vývoji.  

 Druhá část komplexně analyzuje filmový trailer a všechny jeho složky. Zabývá se 

procesem výroby traileru, zařazuje ho do komunikačního mixu filmového marketingu 

a zkoumá jeho roli ve filmové propagaci. Poukazuje na manipulativní rysy traileru 

a zabývá se jeho regulací. V neposlední řadě popisuje proces distribuce traileru a ukazuje 

jednotlivé distribuční kanály. Všechny tyto záležitosti porovnává z pohledu situace 

v USA a ČR. 

 Závěrečná část se soustředí na český filmový trailer. Nejprve mapuje jeho historii 

od začátků až po současnost. Tu vkládá do kontextu historie české kinematografie 

a historie české filmové propagace. Dále se práce soustředí na současnou situaci 

v českém traileru. Analyzuje ji z pohledu filmových kritiků i tvůrců trailerů a představuje 

jednotlivé faktory ovlivňující podobu trailerů. Závěrem práce zkoumá vybrané současné 

trailery. 

 

 



   

 

 

 

Abstract 

 The diploma thesis Contemporary Czech film trailer and its role in the promotion 

of the film in the context of foreign production deals with the film trailer.  

 The first part deals with the development of the film trailer abroad, particularly in 

the United States of America. It describes every single time period up to the present day 

and outlines the future trends in its development.  

 The second part comprehensively analyzes all components of cinematic trailer. It 

describes the process of making movie trailers, classifies it in the film marketing 

communication mix and examines its role in the film promotion. It refers to manipulative 

function of trailer and deals with its control. Finally, describes the process of distribution 

trailer and shows the various distribution channels. All of these issues compare the 

situation in the U.S. and the Czech Republic. 

 The final section focuses on the Czech film trailer. First, it maps its history from 

the beginning to the present. Then it puts these findings into the context of the Czech film 

history and the history of the Czech movie promotion. Further thesis will focus on the 

current situation in the Czech trailer. Analyzes it from the perspective of film critics and 

trailer makers and presents all factors influencing the form of trailers. In conclusion, the 

work examines selected current trailers. 
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Úvod 

 Tato práce se zabývá filmovým trailerem, jednou z nejdůležitějších složek 

propagace filmu. Trailer stojí na pomezí mezi uměním a reklamou a již dlouhá léta je 

filmovými fanoušky přijímán vesměs pozitivně. Teprve díky internetu ale zažívá tento 

formát – původně určený pro kina – nebývalý rozvoj. Internet poskytl filmovým 

fanouškům nový prostor ke shromažďování, ke sdílení informací, zážitků, dojmů, ale 

třeba i obrázků a videí. Producenti a distributoři filmů si sami uvědomili sílu tohoto 

informačního kanálu a začali ho vědomě využívat k distribuci trailerů cílením na 

fanouškovské komunity. Trailery tak doslova zaplavily filmové weby a díky své 

unikátnosti vytvořily z filmových fanoušků i fanoušky samotných trailerů. Někde 

v těchto místech jsem se k traileru dostal i já, filmový/trailerový fanoušek. Z trailerů se 

stal v posledních letech fenomén, o němž se hodně mluví (a také „twítuje“, „lajkuje“ či 

„pinuje“), ale málo píše. Tedy alespoň pokud se jedná o odbornou literaturu. Protože 

jsem kromě několika anglicky psaných publikací nenašel žádnou českou, která by 

komplexně shrnovala, co to ten trailer vlastně je, rozhodl jsem se, že tuto „díru“ na trhu 

zaplním.  

Vzhledem k  silné orientaci českého traileru na Spojené státy americké se v této 

práci objevil problém s názvoslovím. Proto jsem často pro přehlednost zůstal u 

zavedených anglických názvů. U citovaných názvů filmů vždy nejprve uvádím v kurzívě 

originální název a poté v závorce jeho český distribuční název (je-li k dispozici) a rok 

uvedení. Práce se skládá ze tří hlavních částí: historie a vývoje traileru v zahraničí, 

komplexní analýzy traileru a českého traileru. Mým cílem je, aby každá z těchto částí 

byla sama o sobě nosnou, dala se číst bez návaznosti na části předchozí a čtenář si mohl 

vybrat, co ho zajímá, ale aby práce zároveň jako celek držela pevně pospolu.  

V první části se soustředím na vznik filmového traileru a jeho vývoj v zahraničí. 

Vzhledem k tomu, že většina událostí, jež měla vliv na filmový trailer, se odehrála 

v USA, je i tato práce zaměřená především na vývoj amerického traileru. Evropský trailer 

je zmíněn jen velmi okrajově a asijský trailer práce nereflektuje vůbec. Jednak není 

v kontextu vývoje západního světa důležitý a jednak k němu neexistují dostupné 

informace. Tato část práce si neklade za cíl komplexně analyzovat celé dějiny 
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amerického traileru, ale spíše postihnout veškeré důležité zlomové okamžiky a zasadit je 

do dobového kontextu. V závěru této části se poté snažím nastínit možné vývojové trendy 

do budoucna. Oporou mi u této kapitoly byla především zahraniční literatura, filmový 

dokument Coming Attractions: The History of the Movie Trailer (2009) a internetové 

zdroje.  

Ve druhé části práce se soustředím na filmový trailer jako takový. Zařazuji ho do 

komunikačního mixu filmového marketingu, zkoumám jeho důležitost ve filmové 

propagaci i cíle, které si klade. Dále ho podrobuji analýzám z formálního, sémiotického i 

strukturálního hlediska, vyjmenovávám veškeré druhy trailerů a zamýšlím se nad jeho 

manipulativní funkcí i systémem jeho regulace. Zároveň také popisuji proces jeho výroby 

i distribuce. Na veškeré tyto body nahlížím z pohledu americké i české produkce 

a provádím jejich komparaci. Vedle již zmíněných zdrojů mi zde byly oporou i rozhovory 

s českými tvůrci trailerů. 

V závěrečné části práce se již soustředím pouze na české reálie. Nejprve popisuji 

vývoj českého traileru v kontextu české kinematografie a následně se zaměřuji na jeho 

současný stav. Nahlížím na něj z pohledu filmových kritiků i z pohledu samotných tvůrců 

trailerů. Snažím se postihnout veškeré faktory ovlivňující výslednou podobu traileru, 

představit komunitu tvůrců, zjistit, odkud čerpají inspiraci a nastínit finanční náročnost 

českých trailerů. Závěrem práce na příkladu vybraných trailerů analyzuji současnou 

českou situaci a nastiňuji vývojové trendy. V této části jsem čerpal především 

z rozhovorů s českými tvůrci, české literatury a vlastní analýzy trailerů dostupných 

v Národním filmovém archivu a na internetu. 

Nyní bych chtěl především osvětlit, co mě vedlo ke změně názvu a dalším 

drobným odchylkám od tezí. Práce se původně měla jmenovat Český filmový trailer 

a jeho role v propagaci filmu v letech 2006 – 2011. Jak jsem již avizoval výše, téma 

filmového traileru zatím nebylo v České republice komplexněji zpracováno. Při tvorbě 

tezí jsem tak nevěděl, jak velké množství relevantních dat budu mít k dispozici a zadal 

jsem si skromnější cíl, soustředit se jen na český trailer a ve stručnosti provést komparaci 

se světovým. V průběhu psaní práce jsem však nacházel množství velmi zajímavých 

informací, o které by bylo škoda českého čtenáře ochudit, a tak jsem se rozhodl práci 

poněkud rozšířit. A to ne jen detailnějším rozborem americké historie, ale především 
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detailnější analýzou samotného traileru, na který jsem nahlížel i z jiných perspektiv než 

pouze z původně zamýšlené role traileru v propagaci filmu. Veškeré cíle vytyčené 

v tezích zůstaly zachovány, práce se jen stala komplexnějším pohledem na filmový 

trailer. Z tohoto důvodu si myslím, že nový název Současný český filmový trailer a jeho 

role v propagaci filmu v kontextu zahraniční produkce vystihuje její zaměření lépe než 

název původní. Ze stejného důvodu jsem rozšířil osnovu práce. Její hlavní struktura je 

stejná, avšak bod č. 3 v tezích je v práci výrazně rozšířen. Poslední změna souvisí s datem 

odevzdání. Protože se mi protáhl termín odevzdání práce, dovolil jsem si v ní reflektovat 

i poslední rok 2012, aby byla co nejaktuálnější. 
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Co je to filmový trailer? 

 „Trailery jsou lepší než samotné filmy.“ „Trailery ukazují až moc velkou část 

filmů“. „V trailerech jsou všechny dobré scény z filmu.“ „Trailery lžou.“ Trailery 

ukazují pouze zajímavé a velkolepé části filmů.“ „Trailery jsou moc hlučné.“ „Trailery 

jsou nejlepší částí při návštěvě kina.“
1
  Toto jsou jedny z nejčastějších názorů na filmové 

trailery, které při svém výzkumu zaznamenala americká profesorka a odbornice na 

filmový trailer, Lisa Kernanová. Jak je vidět, reakce na filmové trailery jsou různé a často 

protichůdné. Trailery bývají zatracovány i oslavovány zároveň. Nikoho však nemůže 

nechat na pochybách, že význam trailerů, jako součásti filmového marketingu, je 

obrovský. 

 Na otázku, co to filmový trailer vůbec je, nám může s nadsázkou odpovědět přímo 

samotný filmový trailer, konkrétně trailer k filmu Hitchhiker's Guide To The Galaxy 

(Stopařův průvodce po Galaxii – 2005, viz příloha č. 1). Tento snímek natočený podle 

slavného stejnojmenného románu Douglase Adamse byl propagován velmi originálním 

trailerem, který vtipně a tematicky představil film na základě definice pojmu „filmový 

trailer“ v příručce Stopařova průvodce po Galaxii. „Standardní soubor všech znalostí 

a moudrosti celého vesmíru se jmenuje Stopařův průvodce po Galaxii. A tohle se v něm 

dozvíte o filmových trailerech.“ Poučuje hlubokým hlasem mluvčí traileru (voice-over). 

„Filmové trailery jsou utvořeny tak, aby vám poskytly co nejvíce informací ve velmi 

krátkém čase. Typicky začínají představením hlavních postav. Velmi krátce na to se 

hlavním postavám něco fantastického stane. A to tak fantastického, že o tom někdo prostě 

musí natočit film. Většinou je tato část uvedena slovy:‚Ve světě, kde…‛ Občas ale také 

není. Trailery také často používají hluboký hlas, znějící jako sedm stop vysoký chlápek, 

který již od raného dětství kouří cigarety. Jejich cílem je vytvořit reklamu, která je 

vzrušující, inteligentní a provokativní – jinými slovy: hodně výbuchů, jež jsou občas 

přerušeny záběry na slečny v bikinách. Trailery obecně často ukazují cyniky, ďábly, 

šeredná stvoření, delfíny, fyzické násilí a samozřejmě přísliby opravdové lásky. Nakonec 

je zde finální montáž, často složená z rockové hudby. To, aby vám nadzvedla jakákoliv 

                                                 
1
 KERNAN, Lisa. Coming attractions: reading American movie trailers. 1st ed. Austin: University of 

Texas Press, 2004, xi, p. 1. ISBN 02-927-0558-1. 
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nervová spojení, která vám ještě zůstala. Všechno se to pak kombinuje spolu s hlavním 

titulkem, jako například: ‚Stopařův průvodce po Galaxii‛, následovaný datem uvedení 

filmu. To, aby si diváci mohli dopředu naplánovat několik dalších měsíců jejich života.“
2
 

 Obecně vzato lze filmový trailer definovat jako audiovizuální reklamu, upoutávku 

na budoucí film, jenž se v řádu týdnů až měsíců objeví v kinech. Lisa Kernanová ho 

definuje jako „…krátký film, který obvykle zobrazuje záběry z budoucího filmu, klade 

důraz na jeho jedinečnost, a který je vytvořen za účelem promítání v kinech, aby podpořil 

uvedení filmu do kin.“
3
 Anglický pojem trailer v překladu znamená přívěs či vlečku. Toto 

označení má však svůj historický základ. Pochází z doby, kdy byly trailery v kinech 

promítány až po skončení programu a byly jakousi koncovkou či vlečkou filmového 

programu. Z historicko-technického hlediska totiž pojem trailer označuje koncovku 

filmového pásu, černou část pásu sloužící k jeho ochraně při rozmotávání v kameře nebo 

projektoru.
4
 Tento model promítání trailerů na konci filmového představení se však příliš 

neuchytil. Velká většina diváků totiž opouštěla sály ihned po skončení filmu. Trailery se 

proto přesunuly před samotnou projekci. Název jim však zůstal až doposud.  

                                                 
2
 Hitchhiker's Guide To The Galaxy Movie Trailer. YouTube. [Online]. Publikováno 18-5-2007. [Cit. 12-8-

2012]. Dostupné z: <http://www.youtube.com/watch?v=MbGNcoB2Y4I>. 
3
 KERNAN, Lisa. Coming attractions: reading American movie trailers. 1st ed. Austin: University of 

Texas Press, 2004, xi, p. 1. ISBN 02-927-0558-1.  
4
 ŠOŠOLÍK, Ondřej. Filmový trailer. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 

Ústav animace a audiovize, 2010. s. 13. Vedoucí diplomové práce Doc. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD. 
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1 Historie filmového traileru 

 Film byl již od svých počátků v dobách bratří Lumiérů zamýšlen jako zábava pro 

masy. Z tohoto důvodu nepřekvapí, že počátky dějin filmové propagace, tedy i dějin 

filmového traileru, jsou spjaty již s raným obdobím filmové historie.   

 Určit, který trailer byl tím úplně prvním, je obtížné. Zdroje se zde totiž rozcházejí. 

Profesor a odborník na filmový trailer, Vinzenz Hediger, považuje za předchůdce traileru 

a v podstatě již první trailer vůbec, upoutávky k seriálu What Happened to Mary? (Co se 

stalo Mary? – 1912), které byly pouštěny na konci každé epizody v podobě titulkových 

karet. Diváci se tak dozvěděli, o čem bude následující díl.
5
 

 Podle ředitele divize trailerů studia Paramount ze 60. let, Lou Harrise, byl úplně 

první trailer promítnut v roce 1912 v Rye Beach v New Yorku, což byla slavná zábavní 

zóna srovnatelná s Coney Island. „Na bílé plátno tu byl promítnut seriál The Adventures 

of Kathlyn (Kathlynina dobrodružství – seriál nebyl uveden v české distribuci, pozn. 

aut.), přičemž na jeho konci byla Kathlyn vhozena do lví jámy. Po této scéně následoval 

text, který se ptal: ‚Dokáže Kathlyn uniknout ze lví jámy? Uvidíte příští týden v další 

vzrušující epizodě!‛ Odtud také pochází výraz trailer, pro označení připravovaných 

snímků. Snažili se tomu říkat ukázky připravujících se představní (Previews of Coming 

Attractions), ale všichni z ‚obchodu‛ tomu stejně říkali trailery.“
6
  

 Za první plnohodnotný trailer, který byl promítán v kině, se považuje trailer 

k muzikálu „The Pleasure Seekers“. Ten byl představen v listopadu 1913 u příležitosti 

otevření zimní zahrady divadla na Broadwayi. Na svědomí ho měl Nils Granlund, 

marketingový ředitel řetězce kin spadajícího pod obchodního magnáta Marcuse Loewa.
7
 

Trailer ve své době vyvolal i tiskové reakce. Deník Lincoln Daily Star ho popisoval jako 

                                                 
5
 ŠOŠOLÍK, Ondřej. Filmový trailer. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 

Ústav animace a audiovize, 2010. s. 17. Vedoucí diplomové práce Doc. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD. 
6
KERNAN, Lisa. Coming attractions: reading American movie trailers. 1st ed. Austin: University of Texas 

Press, 2004, xi, p. 27. ISBN 02-927-0558-1.  
7
 SCAGLIA, Beatriz. All About Films: The Film Trailer. Aurora, IL, U.S.A.: PERSPICACIOUS PR, 

[2010]. p. 36. 
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zcela nový a unikátní druh upoutávky, kterému předpovídal, že zaujme důležité místo ve 

filmovém marketingu, stejně jako plakátová reklama.
8
 

 Na následujících stranách se budu zabývat především trailerem americkým. USA 

jsou považovány za kolébku traileru. Většina trendů a inovací pochází odtud. I evropský 

trailer pravděpodobně čerpal inspiraci právě ze Spojených států. Jak uvádí Hediger, 

existují jisté zajímavé paralely ve vývoji evropského a amerického traileru. „Když si 

vezmete německé trailery ze třicátých a čtyřicátých let a francouzské trailery ze 

čtyřicátých a padesátých let, najdete v nich podobný styl a repertoár a mnoho z nich je 

založeno na klasické struktuře, která odpovídá základnímu modu, jenž jsem se pokusil 

popsat ve vztahu k americkému klasickému traileru. (…) Německé trailery používaly 

stíračky, mezititulky, voice-over i klasickou strukturu, což je stejný základní model 

produkce jako v americké kinematografii.“
9
 Patrně jediným výraznějším obdobím 

evropského traileru jsou osmdesátá léta ve Francii. Reprezentují je především výborné 

Godardovy a Bessonovy trailery. Tvůrci se vědomě snažili porušovat pravidla 

amerického traileru a odpoutat se od standardního modelu amerického komerčního 

traileru. „Vědomě se hledaly alternativy vůči Hollywoodu, které by opravdu fungovaly 

i v podmínkách populární kinematografie.“
10

 K evropskému traileru však zatím 

neexistuje dostatek dat, jež by se dala použít pro vytvoření jeho komplexnějšího obrazu. 

1.1 Periodizace dějin amerického traileru 

 Historii trailerů bychom na základě jejich analýzy v kontextu filmové produkce 

a spotřebního chování publika mohli dle Lisy Kernanové
11

 rozdělit do třech základních 

etap: klasického období (30. a 40. léta 20. stol.), přechodného období (od 50. let do 

počátku 70. let) a moderní doby (od poloviny 70. let do současnosti). V klasickém období 

představuje trailer hlavní metodu propagace filmu. V přechodném období bojovala kina 

s konkurencí v podobě televize. Trailery se proto musely snažit nalákat více diváků. 

                                                 
8
 Movies Score on Legit in New York. Lincoln Daily Star. 1913. 9. listopadu. s. 25. 

9
 SZCZEPANIK, Petr.–SKOPAL, Pavel. Za praxeologii marginálních forem: Rozhovor s Vinzenzem 

Hedigerem. Iluminace: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. 2004, roč. 16, č. 2 (54), s. 117. 

Dostupné z: <http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/obsahy/rozh_hedig_2_04.pdf>. 
10

 Tamtéž. 
11

 KERNAN, Lisa. Coming attractions: reading American movie trailers. 1st ed. Austin: University of 

Texas Press, 2004, xi, 294 p. ISBN 02-927-0558-1. 
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Vznikaly tak různé experimenty. Je zde patrný také jistý zmatek a nejistota studií 

v komunikovaném propagačním obsahu. Moderní éra je podle Kernanové symbolická 

množstvím sofistikovaných marketingových metod a trailer v ní – jako jedna z mnoha 

metod – ztrácí svou dominanci.
12

 Další periodu, jež by přidala Finola Kerriganová, je 

digitální éra, ve které je naopak viditelný opětovně rostoucí význam filmového traileru.
13

 

Tuto základní periodizaci poté rozvinul Keith M. Johnston,
14

 jenž jednotlivé etapy ještě 

více specifikoval na: začátky traileru (do 30. let), klasické období (30. – 40. léta), období 

rivality nových filmových technologií jako Cinerama, 3-Dimension a CinemaScope 

a zároveň období vzniku televize (50. léta), návrat do kin (60. léta), začátek speciálních 

efektů (70. – 80. léta), začátek počítačů (90. léta), internetová generace a mobilní zařízení 

(2000 – současnost). 

1.2 Začátky traileru a klasické období (1913 – konec 40. let) 

 Začátky traileru byly skromné. Zprvu šlo pouze o textové slajdy s popisy filmu 

a velkými titulky doplněné později o statické scény z filmu. Tyto jednoduché slajdy, jež 

byly tvořeny bílým písmem na černém pozadí, byly známy pod pojmem heroldy 

(předzvěsti). Brzy na to byly doplněny o fotky či obrázky z filmu, jména hlavních hvězd 

či slogany. Trailery byly v těchto raných letech tvořeny jak provozovateli kin, tak 

i producenty a distributory.
15

  

 Osobou, jež se nesmazatelně zapsala do historie filmového traileru, byl již 

zmíněný Nils Granlund. Ten rok po muzikálu „The Pleasure Seekers“ rozvinul svou 

koncepci techniky slajdů k podpoře nadcházejícího snímku s Charlie Chaplinem. Tento 

                                                 
12

 KERRIGAN, Finola. Film marketing [Kindle Edition]. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-

Heinemann, 2010. Loc. 3222.[cit. 2012-08-25]. ISBN 978-075-0686-839.  
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Granlundův inovátorský přístup k promování filmů byl velmi rychle přijat vedením kin 

napříč celou zemí, která byla ochotna platit za nejnovější technologie.
16

   

 Prvním studiem, které si plně uvědomilo potenciál trailerů k propagaci filmů, byla 

společnost Paramount, jež v roce 1916 začala uvolňovat trailery ke svým nejdůležitějším 

filmům. O tři roky později dokonce založila samostatnou divizi, která měla na starosti 

produkci trailerů ke všem jejím filmům.
17

 Ve stejném roce vznikla v New Yorku 

i společnost National Screen Service (NSS),
18

 ta využila mezery na trhu a studiím, která 

byla zaměstnána tvorbou a produkcí filmů, nabídla, že jim bude vyrábět a distribuovat 

trailery výměnou za exkluzivní přístup k jejich filmovým materiálům. Podstatou 

fungování NSS byla možnost poskytnout (půjčit za peníze) provozovatelům kin trailer na 

jakýkoliv film, který promítali, bez ohledu na to, které studio film vytvořilo. Tento nápad 

byl téměř jednohlasně přijat a přivítán filmovými studii. Tím vliv NSS rostl až téměř 

k monopolnímu postavení.
19

  

 Paul Lazarus, svého času viceprezident NSS, k jejímu vzniku uvádí: „NSS byla 

založena proto, aby dostala osm majoritních společností ze zlé situace, a sice ze špatně 

zaplacených kšeftů za prodej trailerů, plakátů a filmových fotografíí jednotlivým 

kinům.“
20

  

 Většina trailerů v klasické éře tak byla vyrobena v NSS, jež měla exkluzivní 

smlouvu s hlavními studii na využití jejich filmových záznamů z let 1922 až 1928. V roce 

1928 si Warner Bros. otevřel svou vlastní produkci a to samé poté udělalo v roce 1934 
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i Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). V reakci na to poté NSS přesunula svou produkci na 

západní pobřeží a s producenty těchto studií podepsalo novou smlouvu.
21

  

 Vzhledem k faktu, že většina trailerů pocházela právě z dílny NSS, jsou si všechny 

upoutávky z klasické éry velmi podobné. Charakterizuje je užití množství tzv. stíraček (z 

ang. wipe – jedná se o systém přechodu používaný při střihu, kdy jeden obrázek pomalu 

nahrazuje druhý postupným vytlačením z obrazovky).
22

 Dalšími charakteristikami je 

frekventované použití vypravěče (voice-over) ke zdůraznění informací v titulkách, 

zapracování šablonovitých apelů týkajících se filmových hvězd, žánru a příběhu a četné 

užívání oslnivých titulků, jež se pohybují, rostou, scvrkávají se a jsou v interakci 

s obrazem.
23

 Lou Harris zde poznamenává, že až do vzniku zvukového filmu (1927), 

nepoužívaly trailery mnoho scén střižených přímo z finálního střihu filmu. Od roku 1938 

ale začaly trailery postupně používat materiály vytvořené přímo pro ně.
24

  

 Pro představení významu trailerů je klíčová jejich narativní složka. První trailery 

k tomuto účelu používaly mezititulky. Začátkem 30. let již titulky mohly pracovat ve 

spojení s vypravěčem,
25

 který se později na dlouhá léta stal neodmyslitelnou součástí 

všech trailerů. Obecně lze říci, že trailery z počátku 30. let vypadaly velmi podobně 

tomu, jak poté vypadaly až do konce starého studiového systému z pozdních 40. let.
26

  

 Klasická éra filmu a traileru se vyznačuje především důrazem kladeným na 

„mašinérii“ studiových hvězd. V kontextu tohoto systému filmových celebrit bylo 

v raných 30. letech pro tvorbu trailerů typické, že kladly velký důraz na představení 

hlavních hvězd. Herci byli v traileru zpravidla představeni dvojím způsobem – jednou 

jako představitelé dané role a podruhé jako oni samotní (hvězdy/celebrity). Tyto vazby 

byly většinou ponechány bez důrazu na vytvoření plynulého vyprávění nebo dramatické 

                                                 
21
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vnitřní skladby traileru. Ta se poté objevuje v polovině 30. let, kdy začaly vznikat 

sofistikovanější trailery.
27

 

1.2.1 Vzhled trailerů klasické éry 

 Jako typické příklady traileru klasické éry mohou sloužit filmy Dinner at Eight 

(Večeře o osmé – 1933), díky své klasické rétorice hvězdného obsazení a Fury (Byl jsem 

lynčován – 1936), díky své klasické rétorice příběhu. I v tomto období se objevily trailery 

vymykající se obvyklé naraci. Jedním z příkladů takového traileru je ten k filmu Alice in 

Wonderland (Alenka v říši divů – 1933), ve kterém byla pro podkreslení záběrů speciálně 

pro účely traileru použita píseň, jež se v samotném filmu vůbec neobjevila.
28

  

 V roce 1941 byl do kin uveden film Citizen Kane (Občan Kane – 1941, viz 

příloha č. 2). Trailer k němu se v mnoha ohledech také vymyká konvencím klasické éry. 

Stejně jako film samotný, je i tento trailer považován za jeden z nejlepších v celé historii 

(např. Independent Film Channel ho zařadil na 6. místo v žebříčku padesáti nejlepších 

trailerů všech dob).
29

 Trailer začíná záběrem na přibližující se mikrofon. Poté se rozezní 

hlas Orsona Wellese, který nejdřív představí sebe, a poté i ostatní hvězdy, herce a 

herečky při „náhodných setkáních“ a seznamuje nás s nimi. Druhá část traileru ukazuje 

jednotlivé herce (již ve svých rolích) vyjadřující se k hlavnímu hrdinovi filmu Charlesi 

Foster Kanovi. Jejich názory jsou dosti rozporuplné, jedni ho milují, druzí nenávidí. 

Orson Welles tak uzavírá trailer s pobídkou, abychom si na něj (Kana) udělali názor 

sami, nejlépe návštěvou kina. 

 Vedle traileru na Občana Kana se v klasické éře objevil ještě jeden velmi 

originální a vysoce ceněný trailer, a to na film Miracle on 34th Street (Zázrak v New 

Yorku – 1947, viz příloha č. 3). Trailer je spíše pětiminutovým krátkým filmem, jenž nás 

přivádí do zákulisí filmového marketingu. Začíná na svou dobu klasickým zobrazením 

velkých přívlastků k filmu: Veselý! Romantický! Nádherný! Okouzlující! Něžný! 
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Ústav animace a audiovize, 2010. s. 25. Vedoucí diplomové práce Doc. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD. 
29
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Vzrušující! Těchto několik slajdů přeruší povzdech filmového producenta, který si 

stěžuje, že to není dobré. Dostáváme se na zkušební projekci traileru a producent skupině 

vysvětluje, že to není dobré, že film musí mít nějaký tvar, buď být romantický, nebo 

komedií, ale ne všechno najednou. Producent se poté prochází po filmovém studiu, 

náhodně potkává herce a herečky a vyptává se jich na tento film. Všichni jsou z něho 

unešení a doporučují mu ho zhlédnout také. Závěrem traileru producent opět se svou 

skupinkou sleduje celou projekci filmu a po jejím skončení vítězoslavně hlásí, že film má 

všechno, je romantický, veselý, něžný i vzrušující. 

1.2.2 Komentovaný trailer s hostem 

 Zvláštní, ale ve 40. a později i 50. letech velice populární formou propagace, byl 

komentovaný trailer se speciálním hostem. Hosty těchto trailerů bývali samotní režiséři, 

případně herci, kteří vyprávěli o filmu a komentovali vybrané scény. Prvním takovým byl 

trailer k filmu A Dangerous Woman (1929), ve kterém představitel hlavní role, Clive 

Brook, sedě a kouře doutník, uvádí diváky do děje tím, že jim vypráví základní dějovou 

zápletku filmu.
30

 Tato forma trailerů se speciálně hodila dvěma velkým filmovým 

postavám, režisérům Cecilu B. DeMillovi a Alfredu Hitchcockovi. Oba dva si plně 

uvědomovali potenciál své osoby, že nejsou mezi diváky bráni „pouze“ jako režiséři, 

nýbrž jako osobnosti, skoro celebrity. Díky komentovanému traileru mohli tento svůj 

potenciál přetavit v divácký úspěch filmu.   

 Cecile B. DeMille takto vystupoval ve většině trailerů ke svým filmům. Asi 

nejvíce se vymykající svou originalitou je desetiminutový trailer k filmu The Ten 

Commandments (Desatero přikázání – 1956, viz příloha č. 4). DeMille v něm zdánlivě 

vůbec nemluví k filmu. Ve své kanceláři vypráví historii příběhu o Mojžíšovi, popisuje 

Michelangelovu sochu Mojžíše, ukazuje obrazy o Mojžíšovi, proutěný košík, kamenné 

desky s desaterem přikázání a předčítá ze Starého zákona. Toto vyprávění je proloženo 

záběry z filmu. Přestože trailer nepůsobí nijak megalomanským dojmem, ze strany 
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filmových producentů šlo o zcela jasně vykalkulovanou snahu, jak díky DeMillově 

osobnosti vtáhnout diváky do filmu.
31

 

 Podobně jako Cecil B. DeMille i jedna z nejpozoruhodnějších a nejpopulárnějších 

filmových osobností 50. a 60. let, Alfred Hitchcock, hojně využíval tohoto konceptu. 

Dokonce ho přivedl až do 70. let, kdy ve filmu Frenzy (Zběsilost – 1972) připlouvá po 

Temži jako mrtvola a poté se rozhovoří o ději svého nového kriminálního filmu. 

V pětiminutovém traileru k hororu The Birds (Ptáci – 1963) zase Hitchcock diváky 

seznamuje s historií nevyrovnaného vztahu mezi lidmi a ptáky, kdy lidé odjakživa ptáky 

využívají, zabíjejí pro potravu nebo je používají vycpané jako dekoraci. Celý trailer končí 

znepokojivým záběrem na ženu, která přiběhne, zavře za sebou dveře a vyděšeně křičí, že 

už přicházejí. Nejzdařilejší a nejvíce ceněný Hitchcockovův trailer je k filmu Psycho 

(1960, viz příloha č. 5). Režisér nás provádí celým dějištěm příběhu. Ukazuje nám 

prostory motelu i vilu Normana Batese, provází nás po jednotlivých pokojích, ukazuje 

místa činu a popisuje hrůzné události, které se tu staly. Celý trailer graduje náhlým 

odkrytím sprchového závěsu, za kterým je vyděšeně ječící představitelka hlavní role.
32

 

 Poslední velkou personou, kterou je potřeba ve spojitosti s trailery s hosty zmínit 

je „guru hororu“, William Castle. Ten používal tuto formu traileru mimo jiné i k tomu, 

aby divákům vysvětlil koncept svého vynálezu – interaktivního filmu – kdy mohou diváci 

sami rozhodnout o osudu hlavního hrdiny. Mezi jeho nejslavnější díla patří filmy 13 

Ghosts (13 duchů – 1960), The Tingler (Třaslavec – 1959) a House on Haunted Hill 

(Dům hrůzy – 1959). 

 Tento typ traileru pronikl i do moderní éry. Byl použit například pro účely filmu 

Toys (Hračky – 1992), kdy Robin Williams představuje film a popisuje počítačové 

efekty. Úlohu těchto trailerů dnes plní především tzv. featurette, což je krátký film 

o filmu. Vesměs bývá kolem pěti minut dlouhý, je proložen záběry z filmu, ke kterým se 

vyjadřují herci a tvůrci. Vedle traileru jde o další podpůrný marketingový formát, který se 

vypouští na internet před premiérou filmu. 

                                                 
31
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1.2.3 Konec klasické éry 

 Z rozhovorů v dokumentu Coming Attractions: The History of the Movie Trailer 

(2009)
33

  jasně vyplývá, že spousta odborníků filmového traileru preferuje staré klasické 

trailery před těmi dnešními. Více se jim líbily, byly grandióznější, zábavnější, měly styl 

a nadšení. Podle filmového kritika a historika Leonarda Maltina byly nejzajímavější 

trailery od Warner Bros. ze 30. a hlavně 40. a 50. let. „Měly své vlastní postavení, svou 

energii a svůj styl… Nikdo to takhle neuměl.“
34

 Andrew Kuehn ke klasickým trailerům 

dodává: „Ony (trailery, pozn. aut.) prostě prodávaly dobrý instinkt. Prodávaly Gabla 

a Garbo (Clark Gable a Greta Garbo, pozn. aut.) a další hvězdy a nadšení a vzrušení.“
35

  

 Hollywoodský studiový systém klasické éry se začal hroutit po konci druhé 

světové války, kdy roku 1948 vyšel v platnost tzv. Paramountský výnos, který de facto 

zpřetrhal sítě oligopolu osmi filmových studií tím, že jim v rámci boje proti monopolním 

praktikám zakázal vlastnit řetězce kin. Vedle Paramountského výnosu se Hollywood 

v této době začal potýkat s úbytkem diváků způsobeným zrodem televizního vysílání, 

populační explozí a přesídlováním lidí na předměstí. Lidé tak raději zůstávali doma, než 

aby chodili za zábavou do kina. Posledním neméně významným faktorem byl vznik tzv. 

černé listiny, tedy listiny nepohodlných herců, režisérů a scénáristů levicového zaměření, 

kterým byla zakázána činnost.
36
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1.3 Přechodné období (50. léta – začátek 70. let) 

 Z nastalé situace měla hollywoodská studia pramalou radost a snažila se zastavit 

úbytek diváků pomocí nových propagačních vzorců. Východisko hledala především 

pomocí zavádění nových technologií. Jak podotýká Keith M. Johnston, „…padesátá léta 

milovala nové technologie. Od zavedení kreditních karet, hracích automatů, přes 

automatické dveře až k počítačům, kosmickým raketám a atomovým bombám. V 50. 

letech došlo k hlavní kolizi mezi technologiemi a spotřební kulturou. Domácí spotřebiče, 

rozvoj automobilů a letecké dopravy znamenal revoluci v cestování, a televize začala 

měnit zábavní návyky lidí. Tento ‚románek‛ s novými technologiemi se začal rozšiřovat 

i do filmového průmyslu.“
37

  

 Začátek 50. let tak vytrhl trailery z předchozích zavedených vzorců. Stále si 

držely svou sjednocující funkci, tedy pokoušet se přivést do kin co možná největší počet 

diváků. K tomu využívaly velké množství různých experimentů, které se uplatňovaly až 

do vzniku nových propagačních vzorců v polovině sedmdesátých let.
38

 V padesátých 

letech se postupně objevilo více než dvacet nových technologických postupů, klíčovými 

pro další vývoj se však staly především tyto tři technologie: Cinerama, 3-Dimension 

a CinemaScope.  

1.3.1 Cinerama 

 Cinerama byla první širokoúhlou technologií. Tato technologie vynalezená 

Fredem Wallerem používala tři kamery a tři projektory, jež pokryly ohromné prohnuté 

plátno. Byla uvedena v září 1952 filmem This is Cinerama (Tohle je Cinerama – 1952). 

Tématem této úspěšné podívané byl samotný systém použitý k jejímu natočení.
39

 

Unikátnost Cineramy tkvěla především v jejím velkém panoramatickém rozsahu, estetice 
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širokoúhlého plátna a schopnosti vtáhnout publikum do obrazu. Reklamní inzeráty o ní 

tvrdily, že diváky donutí soustředit se na něco většího, než jsou lidé.
40

 

 Přestože byla Cinerama první širokoúhlou technologií 50. let, do historie trailerů 

vstoupila až po hlavním období 3-Dimension a CinemaScope, a to zrovna v době, kdy 

nová technologie Panavision
41

 začala postupně nahrazovat všechny tyto systémy. Fakt, 

že po prvních devíti letech své existence byla inzerována bez použití trailerů, byl 

způsoben především technologickými limity při jejich náročné tvorbě i marketingovou 

strategií a organizačními problémy firmy. Estetika Cineramy 50. let velmi ovlivnila oba 

konkurenční technologické systémy (3-Dimension a CinemaScope).
42

  

 Trailer k filmu How the West Was Won (Jak byl dobyt sever – 1962, viz příloha č. 

6) je tak téměř ojedinělým Cinerama trailerem. Jeho struktura je rozdělena do tří aktů. 

První začíná velkolepým panoramatickým obrazem na horskou krajinu. Ve druhém 

dějství trailer představuje hlavní hrdiny a jejich hvězdné představitele. Třetí část je poté 

zaměřena na zdůraznění hlavního reklamního sdělení. Tato trojaktová struktura si hraje 

s technologií i příběhem, kombinuje prvky hollywoodských zvyklostí ohledně hvězd 

a narativního obsahu s cestopisnými prvky Cineramy a konceptu vtáhnutí diváků do 

děje.
43

 

1.3.2 3-Dimension 

 Další novinkou z počátku 50. let byly trojrozměrné snímky (3D). Produkce 3D 

trailerů vedla přes tři stádia v období 1952 – 1955, přičemž největší boom zažily 3D 

filmy v letech 1953 – 1954. Nejdříve se promítaly pouze tzv. flat verze trailerů (tedy 

trailery bez použití 3D technologie), poté skutečné 3D trailery, při jejichž sledování 

museli být diváci vybaveni speciálními, zpravidla červeno-modrými brýlemi, a nakonec 

se opět navrátily klasické flat trailery.
44
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 3D trailery se na rozdíl od Cineramy začaly promítat již od svého počátku, avšak 

plnohodnotných 3D trailerů bylo – na rozdíl od spousty „flat“ 3D trailerů – natočeno jen 

velmi málo. Jedním z mála dochovaných plnohodnotných 3D trailerů je ten k filmu Maze 

(1953), prvního filmu ve 3D. Dalším příkladem může být trailer k filmu It Came from 

Outer Space. (Návštěva z vesmíru – 1953).
45

 Tyto trailery se vyznačovaly důrazem na 

prožitek diváka a obsahovaly množství křiklavých titulků typu: „Ucítíte na vlastní kůži!“ 

nebo „Bude se vás přímo dotýkat!“
46

 

 Za úpadkem 3D trailerů a 3D filmů stála především neschopnost tohoto formátu 

zajistit si stabilní publikum. Na 3D technologii je tak možné pohlížet jako na pomíjivý 

módní výstřelek. Přestože 3D trailery nebudou považovány za zásadní evoluční krok v 

historii traileru, jejich zaměření na zajímavost vizuální informace a zobrazování 

technologického procesu z nich dělá zásadní most mezi technologií Cinerama 

a CinemaScope.
47

  

1.3.3 CinemaScope 

 Další důležitou technologií padesátých let byla CinemaScope. Prvním filmem 

vytvořeným touto technologií byl film The Robe (Roucho – 1953) společnosti 20th 

Century Fox.
48

 CinemaScope sama sebe označovala za jakýsi moderní zázrak. 

V úvodních vteřinách traileru na film How to Marry a Millionaire (Jak si vzít milionáře – 

1953) velké titulky vykřikují, že CinemaScope je „Moderním zázrakem, který můžete 

vidět i bez speciálních brýlí“.
49

 Oproti Cineramě byla CinemaScope jednodušší 

technologií, která nevyžadovala tři kamery a tři projektory, nýbrž si vystačila pouze 

s jedním kusem. Z tohoto důvodu se rychle stala standardní širokoúhlou technologií 50. 

let.
50

 Dominace tohoto formátu však nebyla nikterak dlouhá. Již od poloviny 50. let 

začala být jeho pozice ohrožována technologiemi, jako například Todd-AO a svým 
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nástupcem CinemaScope 55 od studia 20th Centrury Fox. Později byl tento formát zcela 

vytlačen novými technologiemi, Techniscope, VistaVision nebo Panavision. 

 Přestože CinemaScope ztratila svou technologickou pozici, ve vývoji trailerů 

sehrála důležitou úlohu. Svou širokoúhlou estetikou ovlivnila budoucí trailery ostatních 

technologií. Důležitá byla její role především ve změně grafiky mezititulků. V trailerech 

40. let a dříve převládala tendence umisťovat titulky doprostřed plátna, především když 

zobrazovaly jména herců nebo název filmu. S rozvojem CinemaScope tyto tendence 

polevily. Titulky se stále soustředily na informování publika, ale najednou začaly daleko 

více využívat možností širokého plátna. Do pozadí také ustoupily klasické pobídky typu 

„Představte si!“ „Sledujte!“ „Musíte vidět!“ apod. Na místo toho trailery využívaly plné 

plátno k novým pohledům na krajinu a okolí.
51

 

1.3.4 Vztah s televizí 

 Vedle technologických novinek výrazně ovlivnil filmový průmysl v padesátých 

letech také velký rozvoj televizního vysílání. Filmová studia přistupovala k televizi 

nejdříve jako k velkému rivalovi, který (jim) přetahuje diváky z kin do svých domovů 

k televizorům. Se stoupající popularitou televize si však začala filmová studia 

uvědomovat, jak silné médium televize představuje a svůj postoj k ní pomalu měnila. Pro 

producenty se najednou stala zajímavou a neváhali si tak koupit vysílací čas k propagaci 

svých filmů. Díky tomu začaly vznikat první TV spoty (televizní trailery). Keith M. 

Johnston k tomu dodává: „Televize se stala masovým médiem, jakým bývala kina. Koupě 

času v tomto médiu spojeném s (potenciálně) velkým publikem se jednoduše stala dobrým 

byznysem.“
52

  

 Jedna z prvních televizních trailerových kampaní byla k filmu Born Yesterday 

(Včera narození – 1950). Jako průkopník tato kampaň ukázala účinky již existujících 

filmových vzorců, stejně jako narůstající smysl, ale i limitaci a příležitosti této 

konkurenční plochy.
53

 V polovině padesátých let již byly tyto nové vztahy mezi 

                                                 
51

 JOHNSTON, Keith M. Coming soon: film trailers and the selling of Hollywood technology [Kindle 

Edition]. Jefferson, N.C.: McFarland, c2009, ix, Loc. 860. [cit. 2012-08-26]. ISBN 07-864-4432-0. 
52

 Tamtéž. Loc. 1320. 
53

 Tamtéž. Loc. 974. 

 



   

21 

 

 

televizním a filmovým průmyslem jasně zřetelné. V roce 1956 pak došlo k uvolnění 

stovek filmů natočených před rokem 1948 do televizního vysílání.
54

 Do roku 1964 se 

filmové scény staly běžnou součástí televizního programu. Hollywoodské hvězdy byly 

častými hosty televizních talkshow, vysílací práva na filmové knihovny studií již byly 

prodány a širokoúhlé filmy CinemaScope, jako např. How to Marry a Millionaire (Jak si 

vzít milionáře – 1953) byly promítány na NBC
55

 (ačkoliv musely být po obou stranách 

‚osekané‛ pro potřeby malé obrazovky)
.56

  

 TV spoty byly mezi lety 1950 – 1964 v centru pomyslného soutoku filmového 

a televizního průmyslu, byly to takové tematické země nikoho, kde se estetiky obou 

průmyslů mohly slučovat a kombinovat do nové a unikátní podoby.
57

 Johnston dodává: 

„Styl TV traileru z let 1950 – 1956 byl více stabilním a definovatelným než v letech 1960 

– 1964. Pluralita stylů však nepopírala opakování jednotlivých estetických vláken, 

kterými jsou: preferování detailních záběrů, opakování klíčových vizuálních momentů 

a sluchová dominance hudby a vypravěče.“
58

 TV spoty tak nevznikaly pouhou redukcí 

estetiky kino traileru, ale staly se novou formou, jež rozšířila sílu traileru jako působivé 

audiovizuální informace ve formě krátkého reklamního sdělení.
59

  

1.3.5 Žánry, nová vlna 

 Abychom mohli správně porozumět vizuální podobě trailerů v různých časových 

obdobích, je třeba je zasadit do kontextu průmyslových a kulturních vlivů, kterými byla 

tato trailerová produkce ovlivněna. Jak již bylo zmíněno výše, padesátá léta a především 

léta 1950-1956 představují éru komercionalizace a expanze žánrů (především sci-fi) skrze 

série filmů založených na fantastických příbězích vědy, vesmírného cestování 

a mimozemských invazích. Snímky jako Destination Moon (1950), Earth vs. the Flying 

Saucers (UFO útočí – 1956) a Forbidden Planet (Zakázaná planeta – 1956) nastínily 
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důležité rysy, ke kterým se poté vracely trailery v dalších obdobích.
60

 V naraci trailerů 

u těchto snímků můžeme sledovat především růst speciálních efektů.  Jejich jednotnou 

analýzou zjistíme, jak se tato vizuální podívaná vztahovala k tehdejším obavám z nových 

technologií, a to jak realistickým, tak fantaskním.   

 Díky stoupající poptávce po speciálních efektech žánrových filmů a díky vlivům 

evropských režisérů nové vlny (např. Truffaut), vlivům televizního realismu a rock ’n’ 

rollu se v padesátých letech začal měnit styl filmů obecně. Stávaly se více 

sofistikovanými a cílily na mladé diváky.
61

   

 Přes tyto všechny technologické i strukturální filmové změny padesátých let 

zůstával vzhled trailerů téměř neměnný. Stále převládaly stíračky a velké nápisy se 

superlativy jako „Jedinečný!“ či „Úžasný!“. Tato struktura, která byla ustavena ve 

třicátých letech, vydržela až do poloviny let šedesátých.
62

 Asi nejvíce je tento nepoměr 

mezi moderně pojatým filmem ovlivněným evropskou novou vlnou a zastaralým 

statickým trailerem vidět u filmu The Wild One (Divoch – 1953). To, že změny musí 

přijít, bylo nasnadě. Vedle již zmíněných faktorů, které působily na filmový průmysl, 

ovlivnila filmový trailer asi nejvíce televizní reklama se svým rychlým střihem, 

originalitou a úderností.   

 Svěží vítr do filmového traileru přinesli především tři Newyorčané. Prvním byl 

Saul Bass, jenž přinesl koncept Brand Identity.
63

 Při propagaci filmu The Man with the 

Golden Arm (Muž se zlatou paží – 1955, viz příloha č. 7) přišel s myšlenkou centrální 

idey filmu. Tedy, že každá část marketingu – od filmového plakátu až k traileru – musí 

mít unifikovanou identitu a musí jasně říkat, o čem daný film je.  

 Druhým mužem byl Pablo Fero, kterého si najal Stanley Kubrick pro svůj film 

Dr. Strangelove (Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád 

bombu – 1964). Kubricka oslovilo především to, že Fero byl člověk od reklamy. Své 
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dovednosti Fero dokonale zužitkoval a vytvořil velmi originální trailer, pravděpodobně 

první trailer moderní doby.
64

 

 Třetí a nejdůležitější postavou byl Andrew J. Kuehn, který je dodnes považován 

za asi největší postavu filmového traileru. Kuehn byl najat společností MGM, aby 

vytvořil trailer k filmu Night of the Iguana (Noc s leguánem – 1964). Při tvorbě tohoto 

traileru odložil stranou vše, co se naučil během svého několikaletého působení v NSS. 

„Svým zcela inovativním přístupem nakročil do nové produkční epochy. Stručný provokativní 

text, volba vypravěče namísto uvaděče, použití filmových dialogů k odvyprávění příběhu, 

rychlý střih a zajímavá hudba – to vše se stalo standardem průmyslové výroby traileru pro 

následující desetiletí.“65 Kuehn byl podle Hedigera také prvním, kdo předvedl nový styl 

montáže, tzv. grid. Způsob, kdy se jedna dlouhá scéna prokládá scénami dalšími, což výrazně 

zvyšuje narativní informaci a celkově zrychluje děj vyprávění.66 Tato kampaň slavila 

obrovský úspěch. A to jak na poli diváckém, tak na poli kritiků. Časopis Q Magazine ji 

dokonce označil za první moderní filmovou kampaň. 67 

 Šedesátá léta se tedy nesla ve znamení změn. Sám Kuehn k tomu dodává: 

„Trailery se v šedesátých letech proměnily drasticky a dramaticky. To, co je změnilo, byla 

reklama. Televize nám totiž ukázala, že dokáže prodávat produkty. V trailerech se proto 

začaly objevovat ty nejsofistikovanější reklamní techniky. Trailery tak změnily svou formu 

a namísto obrovských titulků se začala využívat filmová narace.“
68

 

 Od poloviny šedesátých let začaly vznikat kreativnější trailery, zvyšovaly se 

nároky na zvukovou složku, hudbu i na copywritery (reklamní textaře), kteří museli 

produkovat více provokativní texty. Nejdůležitějšími lidmi a největšími hvězdami se však 

stali střihači. Prostor dostávali noví, mladí střihači, kteří nebyli poznamenáni klasickou 

dobou. Zdánlivě nesouvisející scény dokázali poskládat tak, aby vznikl snadno 

rozpoznatelný příběh, díky němuž diváci ihned pochopili, o čem film je. Ideálním 
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příkladem je trailer k filmu The Graduate (Absolvent – 1967). Střihač Jeff Kanew 

u tohoto filmu, se kterým si společnost vůbec nevěděla rady, jak ho propagovat, dokázal 

propojit nejdůležitější scény a dialogy s pomalými písněmi Simona a Garfunkela tak, že 

vznikla veselá tří a půl minutová montáž.
69

 Dalším inovativním střihačem, který dokázal 

výborně skloubit vizuální dramatické montáže s pečlivě vybranou hudbou, byl Larry 

Telenbaum s filmem Doctor Zhivago (Doktor Živago – 1965).
70

 Velmi netradičně zapojil 

hudbu ve svém traileru k filmu La Dolce Vita (Sladký život – 1960) také slavný Ital 

Federico Fellini, který tímto filmem rozšířil světové slovníky o pojem paparazzi. Trailer 

k  filmu se skládá pouze z dvouminutové projekce fotografií podložené dramatickými 

tóny congo bubnů. 

1.3.6 Konec NSS 

 V šedesátých letech byla stále ještě většina hollywoodských trailerů produkována 

prostřednictvím NSS, jež si svou pozici držela již od konce 20. let. Velká filmová studia 

si však pro své velkorozpočtové filmy začala, dle úspěšného příkladu spolupráce MGM 

a Kuehna, najímat nová newyorská specializovaná studia, aby se odlišila. Tyto trailery, 

např. k filmům 2001: Space Oddysey (2001: Vesmírná odysea – 1968), They Call Me 

Mister Tibbs! (Říkejte mi pane Tibbsi – 1970) a Blow-up (Zvětšenina – 1966), byly pro 

diváky snadno rozpoznatelné a jasně jim dávaly najevo, že se chystá něco speciálního. 

Malá specializovaná a levná studia na trhu existovala již od začátku NSS. Dokud je však 

nezačali filmoví producenti aktivně vyhledávat, nemohla tato studia žádným způsobem 

narušit monopol NSS. Z americké NSS se poté koncem šedesátých let pomalu stávala 

převážně distribuční společnost.
71

 Konec monopolu NSS v půjčování trailerů kinům 

znamenal rok 1974.
72

 Vliv filmového traileru totiž rychle stoupal, studia si uvědomila 

jeho důležitost a účinnost při marketingové komunikaci, a tak začala trailery do kin 

distribuovat zdarma. Jediné, co museli provozovatelé kin udělat, bylo požádat si o to. 

Filmová studia jim potom vedle trailerů mohla zaslat množství plakátů a dalších 
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propagačních materiálů přesně k požadovanému datu.
73

 NSS tím přišla o svůj hlavní 

příjem zisků. V následujících letech ještě využívala své rozsáhlé sítě a pouze 

distribuovala do kin trailery a další propagační materiály. Studia se však během několika 

let naučila komunikovat s kiny napřímo bez pomoci prostředníka a pozice NSS tak značně 

slábla.
74

 Definitivně zanikla roku 2000, kdy byla společnost prodána Technicoloru.
75

 

1.4 Moderní éra (1970 – současnost)  

1.4.1 70. léta 

 Jestliže šedesátá léta byla pro filmovou tvorbu, trailery a diváky revolučním 

časem, sedmdesátá léta podle Roberta Osbourna změnila filmový průmysl asi nejvíc od 

představení zvukového filmu. Označuje je za mimořádnou dekádu filmového umění 

a filmového marketingu, která změnila vše, od rozvoje filmového příběhu, produkce 

a distribuce filmů až k reklamám, propagaci a publicitě.
76

 V sedmdesátých letech nastal 

dle Hedigera především posun v rétorice trailerů. Je možné ho označit „…narativním 

obratem ve filmové propagaci, obratem od nenarativní k narativní reklamě, od 

‚ukazování jako ohlašování‛ (showing as announcing) k ‚vyprávění jako prodeji‛ 

(storytelling as selling).“
77

 

 V 70. letech hollywoodská studia pokračovala v zavedeném modelu 

„outsourcování“ produkce trailerů novým specializovaným společnostem. Mezi 

nejznámější patřily newyorské společnosti Utopia Production a především Kuehnova 

Kaleidoscope Films (viz příloha č. 8), která si v roce 1971 otevřela pobočku i na 
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západním pobřeží, což jí umožnilo stát se po dlouhá léta nejdůležitější společností ve 

svém oboru.
78

  

 Ruku v ruce s tímto modelem si filmová studia začala uvědomovat, že prostředky 

které investují do propagace, jsou zcela neadekvátní vysokým celkovým cenám filmů. 

Začala proto sumy proudící do reklamy navyšovat. Dramaticky a prakticky okamžitě se 

poté prostředky do filmového marketingu zvýšily, když se do marketingu zahrnuly 

i prostředky pro celonárodní televizní reklamy.
79

 Důvodem se stal film Billy Jack (1971). 

Po velkém zklamání z jeho prvního uvedení do kin, kdy utržil pouze 2 miliony dolarů, 

jeho scénárista, režisér a hlavní hvězda v jedné osobě, Tom Laughlin, žaloval studio 

Warner Bros. za nedostatečnou distribuci a nutil studio, aby filmu před jeho druhým 

uvedením udělala velkou televizní kampaň. Po této kampani film při opětovném uvedení 

utržil celých 22 milionů dolarů a televize tak plně ukázala svůj marketingový potenciál.
80

 

Kvůli televizním reklamám nyní začala trailerová studia vedle klasických trailerů 

standardně dodávat i speciálně sestříhané trailery pro potřeby televize (TV spoty). Jak již 

bylo zmíněno výše, s rostoucími marketingovými rozpočty stoupal i vliv filmového 

traileru, jakožto hlavního a nejefektivnějšího marketingového nástroje.  

 Hvězda traileru poté v sedmdesátých letech, díky éře velkorozpočtových filmů, 

tzv. blockbusterů, stoupala ještě víc. Velmi originální a děsivý trailer k filmu Jaws 

(Čelisti – 1975) se velkou mírou podílel na obrovském úspěchu tohoto filmu, který pouze 

na vstupném vydělal přes 100 milionů dolarů. Andrew J. Kuehn, jenž dostal výrobu 

traileru na starost, vzpomínal, jakou mu dalo práci přesvědčit vedoucí studia Universal, 

aby poslechli názor režiséra Spielberga, a místo záběrů na žraloka zobrazili pohled jeho 

očima, který je daleko děsivější.
81

 Mezi další úspěšné blockbustery 70. let patřily filmy 

Grease (Pomáda – 1978), Superman (1978), Rocky (1976) a především Star Wars 

(Hvězdné války – 1977). Úspěch těchto filmů teprve plně odstartoval hollywoodskou 

mentalitu letních blockbusterů tak, jak ji známe dodnes. Kvůli důležitosti a nedostatku 
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speciálních efektů se tak v tomto období vyrojila spousta specializovaných studií 

zaměřujících se přímo na vizuální efekty.
82

 

1.4.2 80. léta 

 Tím, jak se v osmdesátých letech z hollywoodských filmových studií stávaly 

mezinárodní konglomeráty (Paramount: A Gulf+Western Company, A Warner 

Communications Company, United Artists: A Transamerica Company, Columbia 

Pictures Industries Inc.), které byly striktně řízeny za účelem zvyšování zisků, začal se 

klást velký důraz na kvartální finanční výkazy. Tím se zvyšoval tlak na marketingová 

oddělení filmů, jež tento tlak přenášela především na výrobce trailerů.
83

 S rostoucí 

poptávkou po trailerech rostl i počet nových specializovaných produkčních studií. Vedle 

již zmiňovaných lídrů trhu Kaleidoscope Films a Utopia Production, se jich v tomto 

období vyrojilo velké množství. Za zmínku stojí alespoň následující: Frankfurt 

Communications, Saraband, Inc., Aspect Ratio, Skyfire Production, Intralink Film a The 

Cimarron Group.  

 Dalším milníkem, který výrazně ovlivnil vzhled filmových trailerů, bylo datum 

1. srpna 1981, kdy vůbec prvním videoklipem Video Killed the Radio Stars začala vysílat 

televizní stanice MTV.
84

 Ta kompletně změnila vztah mezi filmem a hudbou a postavila 

ho do nové sféry. Především však výrazně přispěla ke zrychlování střihu, který trailery 

poslední dobou začaly používat. Andrew J. Kuehn to vysvětluje: „Je známo, že retenční 

schopnost publika vzrostla rychleji právě díky televizi. Není to však otázka nedostatku 

pozornosti, ale spíše otázka, kolik informací mohou lidé současně uchopit. MTV ukázala, 

že zvláště pokud pracujete s hudbou – a to trailery, bez ohledu na to, jak je nastříháte, 

dělají téměř pokaždé od začátku do konce – můžete se střihem pohybovat mnohem 

rychleji.“ Kuehn dále pokračuje „Díky tomuto procesu (střihu, pozn. aut.) lze provést dvě 

věci. Zaprvé můžete do traileru vložit více informací. A zadruhé můžete daleko 

jednodušeji skrýt chyby. Jakmile jednou z důvodu urychlení ustavíte tento rychlý styl 
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střihu, můžete tím odstranit kvalitativní úsudek, který je spojen s pomalejším způsobem 

střihu. A protože součástí práce na trailerech je zakrýt veškeré chyby a nedostatky, jež 

jsou neodmyslitelnou součástí filmu, je rychlý střih správnou cestou, jak toho docílit.“
85

 

 Střih trailerů se tedy začal zrychlovat. Střihači však při své práci naráželi na jednu 

nepříjemnost. Přestože se trailery staly nejdůležitější marketingovou složkou a jejich 

význam stále rostl, přestože prošly radikálními změnami ve svém vzhledu, fyzicky byly 

vytvářeny stále stejným způsobem, jako tomu bylo ve třicátých letech. Stále se pracovalo 

na velkých hlučných „mašinách“, kdy střihači (vždy s pomocí asistenta) museli ručně 

film stříhat a poté ho zase lepit.
86

 Tento způsob práce byl velmi zdlouhavý a namáhavý 

a vyžadoval nutnost dělat důležitá rozhodnutí, protože napravit chyby stálo mnoho hodin 

času navíc. 

 Revoluce ve střihačské práci přišla v roce 1988 společně s digitalizací. 

Nastartovala éru digitálního střihu. Studia začala nakupovat drahé digitální softwary 

a střihačům/editorům se tak značně ulehčila práce. Již nebylo potřeba platit asistenta 

střihu. Výrazně se zvýšila také produktivita, rychlost a především flexibilita tvorby 

trailerů. Jak říká zakladatel Cimarron Productions Chris Arnold, střihači se stali lidmi 

s výbornou představivostí. Když se podívají na 6 snímků, tak nevidí pouze těchto 

6 snímků, nýbrž v tom vidí příležitost vytvořit vizuální triky.
87

 Podobně obdivně se ke 

střihačům vyjadřuje i spoluzakladatel společnosti Trailer Park, Benedict Coulter: 

„Střihači jsou těmi, kdo mají nad trailerem moc. Přicházejí s prvním střihem, hudbou 

a celou prezentací… Střihač je něco jako spisovatel s čistým papírem. Má všechny části 

a dává je dohromady.“
88
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1.4.3 90. léta až současnost 

  Střihači se tak do konce 90. let stali klíčovými zaměstnanci trailerových studií. 

Jejich práce byla po digitální revoluci nejvíce viditelná u akčních filmů. Úlohu, jakou 

v trailerech dříve hrály velké titulky, nyní převzaly speciální efekty a umění střihačů.
89

 

Díky expanzi počítačové animace nyní nebyl problém vytvořit realistické, historické 

a fantastické obrazy, od digitálně animované destrukce ve filmu Independence Day (Den 

nezávislosti – 1996) až k počítačové rekonstrukci starověkého Říma ve filmu Gladiator 

(Gladiátor – 1999).
90

 

 Trailery z devadesátých let až do současnosti vypadají velmi podobně. Mají 

rychlý střih, jsou hlučné, zdůrazňují akci, většinou mají stejný vzorec a spoustu 

vizuálních stimulů. Všechny tyto aspekty poté nechávají jen velmi malý prostor pro 

příběh a rozvoj charakterů postav.
91

 Nástup digitálních editačních nástrojů neznamenal 

pouze ulehčení práce střihačů. Celý proces výroby se otevřel více lidem a stal se více 

soutěživým. Tím, že se urychlila celková doba výroby, mohly se jednotlivé trailery více 

„vypiplávat“ podle toho, jak na tom právě byla konkurence. Z toho potom plynuly také 

nešvary, kvůli kterým je dnes trailer často kritizován. Aby na sebe upozornily, stávaly se 

čím dál tím hlasitějšími, až do té míry, že na základě stížností návštěvníků kin musela 

zakročit MPAA
92

  a nastavit pravidla pro hlasitost. Viceprezident společnosti Bethlyn 

Hand to vysvětluje: „Stala se z toho soutěž. Producent šel do kina a zjistil, že jeho trailer 

není tak hlasitý, jako trailer druhý, tak přidal na hlasitosti a tak to šlo dál a dál a dál, až 

vám z toho prasknou bubínky.“
93

 

 Vedle hlučnosti se trailery díky touze po největší akci a nejrychlejším střihu 

začaly jeden druhému stále více podobat. Podle Chucka Workmana jsou současné trailery 

méně unikátní. Nemají takový charakter, jako trailery předchozích ér, protože se to od 
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nich ani nečeká.
94

 Greg McClatchy ze společnosti MOTOR Entertainment k tomu ještě 

dodává: „Dnešní atmosféra je tak soutěživá. Máte zde tolik výborných trailerů, které jsou 

opravdu prázdné. Všechno je na všech úrovních kontrolováno (vzhled, barvy, atd.). 

Všechno musí vzbuzovat nadšení. Podíváte se na takový trailer a říkáte si: ‚Wauuu!!! To 

je tak dobré!‛. Jenže potom přijdete do kina a vidíte, že tam jsou tři další trailery, které 

vypadají úplně stejně, takže se ten trailer ztratí… Od té doby, co bez ohledu na žánr 

filmu, soutěží všichni o stejné dolary, byly trailery donuceny vypadat stejně.“
95

 

 Již v polovině 80. let se objevil ještě jeden důležitý milník historie trailerů, který 

předznamenal budoucí směr marketingového cílení. Na videokazetě s filmem Star Wars: 

Episode V - The Empire Strikes Back (Hvězdné války: Epizoda V - Impérium vrací úder – 

1980) se v roce 1984 objevil první video trailer. Byl velmi podobný teaser traileru z kina 

z roku 1976. Video se lišilo časovou polohou a užitím přímého oslovování diváků. Trailer 

byl divákům adresován v minulém čase a předpokládal předchozí znalost filmu. 

Významným sdělením byl apel ne na budoucí zjevení, ale na přítomnost. „Scifi film 

desetiletí je u vás na videokazetách“ Video si tak utvořilo svou vlastní distingovanou 

zónu, na rozdíl od apelů v kině (Brzy uvidíte!) nebo v televizi (Právě představujeme!).
96

 

Filmová studia tak nalezla další médium, jehož prostřednictvím můžou oslovit diváky. 

A co více, reklama na videokazetách a DVD je více osobní a lépe cílená, protože se 

zaměřuje na konkrétního uživatele s konkrétními preferencemi. Televize, jak říká 

Johnston, přivedla film do obývacích pokojů.  Teprve video jej však učinilo 

přenositelným a přehrávatelným. „Poprvé v historii jste mohli film vzít do ruky, přenášet 

ho z místa na místo, půjčovat a vracet, přetáčet, stopovat a znovu přehrávat.“
97

 Domácí 

video pozměnilo koncept trailerů, jejich estetiku a především přímé adresování na 

konkrétní uživatele, které poté bylo dále rozvinuto s příchodem internetu, kapesních 

videopřehrávačů a mobilů, jako nových distribučních kanálů.  
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1.4.4 Star Wars 

 Bez nadsázky lze říci, že jedním z nejočekávanějších titulů 90. let byl film George 

Lucase Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (Hvězdné války: Epizoda I – Skrytá 

hrozba – 1999). Lucas, jenž v sedmdesátých letech sebevědomě uvedl tuto vesmírnou 

ságu rovnou čtvrtým dílem, již dopředu plánoval, že půjde o dvě trilogie, přičemž první 

tři díly si nechal na pozdější dobu, kdy počítačová animace pokročí natolik, že bude 

možno natočit takový spektákl. Úspěch první trilogie byl fantastický. Film si vytvořil 

velmi rozsáhlou celosvětovou fanouškovskou základnu. Fanoušci pořádali pravidelné 

Star Wars srazy, dokonce vzniklo i několik fanouškovských Star Wars filmů.
98

 Tito 

fanoušci, kteří byli dobře obeznámeni s faktem, že první díl by měl být na efekty 

náročnější než předchozí díly, čekali na pokračování své oblíbené série již od roku 1983. 

Proto, když bylo oznámeno uvedení traileru do kin, desetitisíce fanoušků zaplavily 

projekce filmů The Siege (Stav obležení – 1998) a Meet Joe Black (Seznamte se, Joe 

Black – 1998), před kterými byl trailer promítán.
99

 Spousta z nich na samotnou projekci 

filmu ani nezůstala a opustila sály ihned po skončení traileru.  

 Samotný teaser trailer, jenž se objevil v listopadu 1998, půl roku před uvedením 

filmu do kin, je dle Johnstona svým vzhledem reprezentativním příkladem produkce 

pozdních devadesátých let. Neobjevuje se v něm žádný vypravěč (voice-over), žádné 

velké titulky, ani jména hvězd. Namísto toho se trailer téměř čistě soustředí na narativní 

odhalení vizuální podívané zajištěné pomocí nejmodernějších digitálních efektů.
100

 

 Kampaň na Star Wars byla první kampaní, která, byť ne zcela plánovitě, využila 

potenciálu internetu. Několik fanoušků totiž nahrálo trailer na videokameru a následně ho 

umístilo na množství internetových stránek, odkud se začal rychle šířit. (To bylo 7 let 

před založením serverů YouTube nebo MySpace.) Studio Lucasfilm na tyto nekvalitní 

a rychle se šířící kopie zareagovalo tak, že dalo oficiálně k bezplatnému stažení celý 

trailer na svůj web www.starwars.com, odkud si ho mohl kdokoliv stáhnout. Již v první 

vteřině po zveřejnění si ho stáhlo 450 lidí, během dvou dnů jich bylo 200 000 a celkové 
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číslo se zastavilo na 3,5 milionech stažení.
101

 K přehrání na počítači bylo ještě nutno 

stáhnout přehrávač Quicktime od firmy Apple, který byl bezplatně dodáván spolu 

s trailerem.
102

 Tato kampaň, jak vysvětluje Johnston, nám ukázala na tři specifické 

oblasti, které je třeba prozkoumat: „…estetický obsah traileru, interakci s fanouškovskou 

kulturou a synergii, která byla vytvořena mezi stahováním trailerů a prodáváním nového 

softwaru. Schopnost stáhnout, zhlédnout a uložit komplexní vizuální informaci skrz 

počítačovou obrazovku ovlivnila strukturu a šíření trailerů pravděpodobně napořád.“
103

  

 Úspěch této kampaně a celkové natěšení diváků na film potvrzuje trailer na 

parodický film Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (Austin Powers: Špion, který mě 

vojel – 1999), ve kterém voice-over s nadsázkou přesvědčuje: „Pokud toto léto uvidíte jen 

jeden film, uvidíte Star Wars. Ale pokud uvidíte filmy dva, uvidíte Austin Powers.“104 

 Internet se pro filmový marketing pomalu stával jedním z nejdůležitějších 

komunikačních kanálů. Filmová studia vymýšlela nové kreativní postupy, jak diváky na 

internetu oslovit. Studio 20th Century Fox pro svůj film Fight Club (Klub rváčů – 1999) 

například vytvořilo pět různých trailerů, jež byly dostupné pouze z jejich webu. Trailery 

se zobrazovaly ve formě malých vyskakovacích (pop-up) oken. Záměrně vypadaly jako 

starý a poškrábaný film, měly rychlý střih, výrazný soundtrack a v každém z nich se 

objevil hlavní hrdina Edward Norton mluvící přímo na kameru.
105
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1.4.5 Technologie přehrávání 

 Zajímavou odbočkou od vývoje trailerů, typickou pro období od konce 

devadesátých let do poloviny první dekády 21. století, je soupeření přehrávacích 

softwarů. Stejně tak jako studio Lucasfilm podporovalo u svých trailerů přehrávač 

Quicktime, využívalo podobné synergie i studio New Line Cinema, které trailery k filmu 

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Pán prstenů: Společenstvo prstenu –

 2001) dodávala s přehrávačem Real Player 8, který tak soupeřil s Quicktime 

Playrerem.
106

 Třetím silným hráčem na tomto trhu byl Windows Media Player od 

společnosti Microsoft. Celý tento segment však začal po roce 2005 stagnovat. Důvodem 

bylo především založení portálu YouTube.com. Internet byl v této době již natolik 

rozšířený a datová připojení uživatelů dosahovala takové kvality, že již nebylo nezbytně 

nutné stahovat video soubory na pevný disk a potom je přehrávat, ale stačilo streamované 

video přehrát přímo v prohlížeči. Ačkoliv YouTube nebyl prvním projektem svého druhu 

(např. již rok před ním vznikl podobný web Vimeo.com) stalo se YouTube záhy největší 

internetovou video-databází na světě a již rok po svém vzniku se mohlo pochlubit sto 

miliony zhlédnutých videí denně.
107

 Popularita YouTube je i v dnešní době na vysokém 

vzestupu. Jen pro porovnání, denně jsou zhlédnuty 4 miliardy videí a v roce 2011 

YouTube přesáhlo hranici 1 bilionu zhlédnutých videí celkem.
108

 YouTube se tak stalo 

synonymem pro přehrávání videí na internetu a pro filmový marketing je jedním 

z nejdůležitějších distribučních kanálů. Tím, že sjednotilo téměř veškerý video obsah na 

internetu pod svou doménu, velmi usnadnilo filmovým fanouškům cestu k veškerým 

filmovým materiálům a výrazně se podílelo na rozvoji fanouškovských komunit.  
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1.4.6 Fanouškovské komunity 

 Fanouškovské komunity se však na internetu začaly tvořit mnohem dříve. Pro 

filmový marketing mají neocenitelnou hodnotu. Díky cílení reklamy na konkrétní úzce 

profilovanou skupinu fanoušků nebo cílením na vybrané opinion leadery (názorové 

vůdce), tedy lidi, kteří mají široké spektrum známostí, jejich názor je respektován 

a dokážou měnit názory a postoje druhých, mohou filmová studia ušetřit mnoho nákladů 

do marketingu, protože o zbytek se postarají právě tito lidé, kteří film vezmou za svůj 

a doporučují ho dále.  

 Jednou z nejsilnějších byla na začátku 21. století komunita k Hvězdným válkám, 

která se sdružovala kolem webu www.theforce.net. Když se v roce 2000 začalo natáčet 

pokračování tohoto filmu, Star Wars: Epizode II – Clone Wars (Star Wars: Epizoda II – 

Klony útočí – 2002), fanoušci sestříhali záběry z minulého filmu se záběry z jiných filmů 

(např. Braveheart – Statečné srdce – 1995) a vytvořili vlastní trailer, který uveřejnili 

v říjnu 2000, více než rok před uvedením prvního oficiálního traileru k tomuto filmu. 

Trailer zobrazoval záběry pouští na planetě Tatooine, hory planety Naboo nebo záběry na 

městskou planetu Coruscant. Trailer byl svižně sestříhán a ukázal i několik speciálních 

efektů.
109

 Keith M. Johnston k tomu dodává: „Během 18 měsíců se internetové 

fanouškovství rozvinulo natolik, že z pouhého sdílení traileru k Epizodě I, dokázalo 

vyprodukovat svůj vlastní unikátní trailer.“
110

 

 To, že filmová studia vložila kontrolu nad sledováním trailerů do rukou diváků, 

jednotlivců, kteří si mohou vybrat, jaký trailer si pustit nebo stáhnout do své sbírky, byl 

asi nejdůležitější přínos internetu. „Od té doby, co diváci získali možnost trailery sbírat 

a shromažďovat, zvýšila dostupnost online trailerů jejich roli v marketingových 

odděleních i filmové kultuře obecně. Odpoutání trailerů od jejich pevné pozice ukázek 

před filmem potvrdilo jejich existenci jako unikátních krátkých filmů se svými vlastními 

zákonitostmi.“
111
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 Obliba a produkce fanouškovských trailerů poté stoupala především po roce 2005, 

kdy bylo spuštěno YouTube. Populárními se staly především tzv. re-cut trailery, což jsou 

parodické trailery na již známé filmy, které novým sestříháním filmových scén 

a přidáním jiné hudby zcela mění žánr propagovaného filmu. Z Hichcockova hororu 

Psycho (1960) se tak rázem může stát romantická komedie o dvou osamělých lidech, 

které osud spojí dohromady.
112

 Velmi populárním se stal re-cut trailer z října 2005 

k filmu Shining (Osvícení – 1980), který z tohoto děsivého hororu vytvořil rodinnou 

komedii o pevném vztahu otce a syna. Tento trailer vznikl na popud soutěže Asociace 

nezávislých kreativních střihačů (Association of Independent Creative Editors) a stal se 

internetovým fenoménem.
113

 Za zmínku stojí také re-cut trailer Brokeback to Future, 

který vznikl spojením filmů Back to the Future (Návrat do budoucnosti – 1985) 

a Brokeback Mountain (Zkrocená hora – 2005). Tento re-cut staví vztah dvou hlavních 

hrdinů z filmu Návrat do budoucnosti do nové, homosexuální roviny.
114

  

 Díky YouTube a dalším podobným serverům může dnes prakticky kdokoliv 

natočit či sestříhat a ihned vypustit do světa své video. Na YouTube existují také 

prémiové účty, jež mají větší množství fanoušků. Jedním z nich je např. kanál 

ScreenJunkies,
115

 který se proslavil svými „upřímnými trailery“ (Honest Trailers). Jde 

o přepracované trailery na nejnovější „trháky“. Pomocí vypravěče vtipně poukazují na 

chyby, nelogičnosti a nejasnosti ve filmech, které reálný trailer schválně skrývá. Diváci 

tak mohou zhlédnout parodické trailery na filmy jako Prometheus (2012), Avatar (2009), 

Titanic (1997), Avengers (2012) a další.  

 Falešné pseudotrailery ale občas využívá i oficiální produkce. Například před 

parodií Bena Stillera, Tropic Thunder (Tropická bouře – 2008), mohou diváci zhlédnout 

reklamu na neexistující nápoj a tři falešné trailery na neexistující filmy, Jacka Blacka v 

The Fatties, Bena Stillera ve Scorcher a Roberta Downeyho Jr. s Tobym Maguirem 

v Satan’s Alley. Všechny tři trailery jen navozují atmosféru k Tropické bouři. Do té doby 

jedinečný kousek se povedl i dvojici Tarantino a Rodriguez. U jejich projektu 
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Grindhouse (2007), který měl vzdát hold dvojitým (double feature) projekcím 

sedmdesátých let. Aby podpořili atmosféru, nechali spolu s dalšími hororovými tvůrci 

vytvořit pásmo retro trailerů brakových snímků. Jedním z nich byl i trailer ke snímku 

Machete Roberta Rodrigueze, který vyvolal takový divácký ohlas, že na jeho základech 

v roce 2010 opravdu vznikl. Spojení trailerů s internetem se ukázalo jako velmi silná 

zbraň. Antonín Tesař z týdeníku A2 v něm vidí možný model testování atraktivity 

plánovaných snímků. Tuto myšlenku v nedávné době potvrdil ještě jeden projekt. 

„Amatérští filmaři Jon Watts a Christopher Ford ze skupiny Waverly Films natočili a na 

YouTube umístili mystifikační upoutávku na neexistující horor Clown, kde navíc jako 

režisér fiktivního díla byl uveden reálný tvůrce hororů Eli Roth. Na základě fiktivního 

traileru se ovšem Roth rozhodl, že je ochoten produkovat reálný celovečerní film 

natočený podle této upoutávky.“
116

 Film by měl mít premiéru v roce 2013 a Watts je jeho 

režisérem. 

1.4.7 Internet a mobilní trailery 

 Současnou situaci ohledně vývoje internetu popsal Robert Marich: „Internet 

představuje pro filmový marketing obrovskou příležitost. Webové stránky dychtí po 

zábavním obsahu, takže zveřejňují filmové klipy, trailery a ostatní promo materiály, které 

jsou přehrávány stále rostoucím počtem Američanů s rychlým internetovým 

připojením.“
117

 

 Poslední zásadní událost, jež se na poli filmových trailerů zatím odehrála, souvisí 

s rozvojem mobilních telefonů, u nichž lze přehrávat videa, iPodů, smartphonů a jiných 

kapesních přehrávačů. Se zvyšující se penetrací těchto zařízení ve společnosti a nárůstem 

využívání mobilního internetu, začala i filmová studia hledat cesty, jak tohoto potenciálu 

využít.  

 V roce 2004 vydal mobilní operátor Orange ve stejný den uvedení traileru k filmu 

Star Wars: Epizode III – Revenge of the Sith (Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů – 

                                                 
116

 TESAŘ, Antonín. Bombastické přísliby. A2: kulturní týdeník. Praha: Kulturní týdeník A2 s.r.o., 2010, 

roč. 6, č. 25. Dostupné z: <http://www.advojka.cz/archiv/2010/25/bombasticke-prisliby>. 
117

 MARICH, Robert. Marketing to moviegoers: a handbook of strategies used by major studios and 

independents [Kindle Edition]. Boston: Focal Press, 2005, Loc. 72, [cit. 2012-08-25]. ISBN 02-408-0687-5. 



   

37 

 

 

2005) i jeho „ořezanou“ verzi ke stažení pro mobilní telefony (především Nokia 6630). 

Tento pokus se však potýkal s problémy v podobě nízkého datového toku (v mobilním 

traileru byl 55 krát nižší než v traileru na internetu
118

) a především s malou velikostí 

displeje. Obraz musel být ořezán a rychlý střih, akce a široké záběry se pro potřeby 

mobilního telefonu také výrazně nehodily.
119

  

 V říjnu 2005 se příležitosti chopil i Apple, který využil svého audio video 

přehrávače iPod, a na svém webu iTunes zdarma zpřístupnil trailery ke stažení pro toto 

zařízení. CEO Applu, Steve Jobs, tento krok označil za „the coolest way to watch movie 

trailers in the world“ (Nejúžasnější způsob na světě, jak sledovat filmové trailery.).
120

 

Applu se tento krok vydařil. Tím, že trailery jsou svým unikátním obsahem samy o sobě 

krátkými filmy, a tím, že byly v iTunes vedle ostatního placeného obsahu (filmy, seriály, 

hudba) nabízeny zdarma, získaly si u uživatelů iPodů velkou oblibu. Zde ještě nutno 

poznamenat, že iPod v té době v USA zcela ovládl trh s hudebními přehrávači (v roce 

2006 měl jako jediný a samostatný produkt již 62% podíl na celém trhu
121

), takže 

uživatelská základna byla velmi rozsáhlá. V roce 2006 poté ještě podtrhl důležitost iPodu 

jako reklamního nosiče Mezinárodní filmový festival v Londýně, který na svůj web umístil 

62 trailerů optimalizovaných speciálně pro iPody.
122

 S novými produkty Apple (iPhone 

a iPad) a jejich dominancí ve svých segmentech trhu se posílila i důležitost společnosti 

v oboru filmového marketingu, a dnes je Apple se svým iTunes pro hlavní filmová studia 

a jejich trailery jedním z nejdůležitějších internetových distribučních kanálů, kde se často 

objevují exkluzivní premiéry trailerů.  

 Filmová studia mohou využívat mobilní telefony a ostatní kapesní přehrávače 

nejen pro potřeby přehrávání trailerů. Běžnou praxí (minimálně u blockbusterů) je, že si 

uživatelé mohou stáhnout tapety s filmovými motivy, tematická vyzvánění, případně hru 
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či jinou aplikaci. Marketingová komunikace filmových studií směrem k využívání 

mobilních zařízení však nemusí být nutně pouze jednostranná. Příkladem, že oba trhy 

mohou žít v symbióze a jeden na druhém participovat, může být nedávné spojení výrobce 

mobilů Nokia a filmu Dark Knight Rises (Temný rytíř povstal – 2012). Nokia vytvořila 

pro podporu prodejů svého nového mobilního telefonu Lumia 900 speciální limitovanou 

edici telefonů s logem filmu, který zároveň obsahoval aplikaci s filmovými materiály 

a trailerem, jež nechalo studio Warner Bros. na oplátku vytvořit exkluzivně pro Nokii. 

Zároveň se obě společnosti podporovaly i v dalších propagačních materiálech.  

1.5 Moderní trendy 

 Současné marketingové kampaně filmů jsou velmi promyšlené. Internet výrazně 

změnil chování filmových fanoušků i všech potenciálních diváků a filmová studia se jeho 

sílu naučila využívat. Studia dnes dokážou cílit na jednotlivé osoby. Jak říká prezident 

společnosti Intralink, Anthony Goldschmidt: „Poprvé v historii jsme opravdu schopni 

s potenciálním divákem komunikovat napřímo, což je opravdu vzrušující.“
123

 Toto cílení 

je výhodné ze dvou důvodů. Zaprvé se tím vykrystalizuje vhodná skupina diváků, 

u kterých je potenciál, že si film užijí, a zadruhé může tato skupina především díky 

internetu, ale i konexím v offline světě šířit své nadšení pro film.  

 Jak vysvětluje Andrew J. Kuehn, rozdíl mezi klasickou a moderní érou je, že: 

„…v klasické éře bylo cílem traileru dostat (vlákat) lidi do kina. Dnes mají trailery ještě 

jeden úkol, a to držet stranou ty, pro které není film určen. Trailer by měl zastrašit ty lidi, 

kteří by si pravděpodobně film nedokázali užít. Je to důležité proto, že ve filmovém 

marketingu má reklama první slovo, ale diváci mají vždy poslední slovo. A poslední slovo 

je word-of-mouth (šeptanda – lidé si mezi sebou řeknou o zkušenostech, pozn. aut.).“
124

   

 Nová doba zároveň umožnila tvorbu nových obsahů ze strany fanoušků. Johnston 

vysvětluje: „Interakce s publikem se stala pro trailerový průmysl klíčovou a zároveň se 

pro diváky stala důležitým participačním prvkem. Spotřebitelé jsou nyní díky možnosti 
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stahování trailerů, vytváření svých osobních archivů, ovládání jejich významů, jejich 

analýzou a sdílením těchto poznatků s ostatními fanoušky zapojeni více než kdy 

předtím.“
125

 Dostupnost digitálních editačních nástrojů a nástup sociálních sítí jako 

MySpace, YouTube a později Facebook a Twitter znamenala, že větší množství fanoušků 

nyní začalo vytvářet více trailerů, jež jsou potom nechávány přístupné ke stažení nebo 

zhlédnutí. Henry Jenkins naznačuje, že v zájmu zachování svého publika, musela filmová 

studia dát fanouškům „podíl na přežití značky… vytvořením prostoru, kde si mohou dělat 

svou vlastní kreativní práci.“
126

   

 Internet a sdílení přes sociální sítě umožnily filmovým studiím vymýšlet značně 

sofistikované kampaně. Celá kampaň dnes začíná již v době, kdy je natočena jen malá 

část filmu, občas vůbec žádná. Nejprve přichází na řadu teaser trailer, což je zpravidla 

krátký půl minutový až minutu a půl dlouhý trailer, který je předzvěstí toho, že se chystá 

velká filmová událost. Na veřejnost se dostává zhruba půl roku před uvedením filmu do 

kin. Velmi dobře byla vymyšlena kampaň k filmu Cloverfield (Monstrum – 2008). Teaser 

trailer zobrazil lidi na oslavě, kterou najednou zachvátila panika, ukázal výbuch a poté 

jen jméno producenta J. J. Abramse a datum 1-18-2008 bez toho aniž by prozradil název 

filmu. Tato kampaň je ukázkovým příkladem úspěšné komplexní a interaktivní moderní 

marketingové kampaně. Zveřejnění tohoto nevšedního traileru vedlo diváky 

k dohledávání informací na internetu. Zde se také uskutečnila nejdůležitější část 

kampaně. Diváci se dostali na webové stránky, které byly stejně neurčité jako samotný 

trailer. Obsahovaly však několik skrytých informací, které se zobrazily například po 

zatřesení počítačové myši. Díky word-of-mouth se začala tvořit rozsáhlá fanouškovská 

komunita. Později byl zveřejněn i trailer obsahující oficiální název filmu. Ten se objevil 

na webových stránkách, jež vedle traileru obsahovaly plakáty ke stažení nebo odkazy na 

Facebook a MySpace profily, kde se poté díky fanouškům šířil film dál. Výrazně také 

pomohla soutěž o lístky zdarma, jež mohl získat ten, kdo dokázal přivést nejvíce 

fanoušků. Tato kampaň představila trochu odlišný koncept online kampaně, která není 
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závislá pouze na fanouškovské tvorbě, ale od začátku do konce je přesně řízená.
127

 Další 

a dosud ve filmovém marketingu nevídanou věc přinesla kampaň na film Prometheus 

(2012). U této kampaně jsme mohli být svědky novinky, která jen dokládá velkou 

popularitu trailerů, a to „trailer na trailer“, kdy se 12.3.2012, pět dní před vydáním plného 

traileru k tomuto filmu objevila upoutávka na budoucí trailer. Ta měla na starost vzbuzení 

pozornosti ještě předtím, než se objevil samotný trailer. Filmové studio tím také dalo 

najevo, že do kin přichází něco opravdu výjimečného.
128

 

 Svým vzhledem, způsobem rychlého střihu a speciálních efektů se trailery jeden 

druhému stále více podobají. Proto pokud chce trailer uspět, vítězí především originalita. 

Jak vysvětluje Peter Debruge: „Dnes již dosáhl rychlý střih takového extrému, že spíše 

staromódní metoda nechat trailer tiše se rozvinout může mít na diváky často daleko větší 

účinek než tento informační přetlak.“
129

 Příkladem traileru, který rychlý střih dotáhl ad 

absurdum, čímž se paradoxně také vymyká zavedenému standardu, je trailer k filmu 

Gaspara Noého, Enter the Void (Vejdi do prázdna – 2009), který neustále každou vteřinu 

několikrát problikává, čímž nutí diváky neodtrhnout oči od plátna.  

 Debruge dále dodává: „Konfrontováni s desetiminutovým smyslovým přetížením, 

jež předchází každé návštěvě kina, reagují diváci velmi silně na trailery, které se ostatním 

vymykají. Někdy tak může být nejúčinnějším trailerem ten, který použije nenápadné 

titulkové slajdy místo vypravěče s hlasem boha, nebo ten který použije tichý zpěv místo 

řvoucích tónů rockové hudby nebo důrazných fanfár v orchestru.
130

 Tato originalita je 

oceňována každoroční soutěží Golden Trailers Award.
131

 Toto ocenění, jemuž se občas 

přezdívá „trailerový Oscar“ se udílí od roku 2000 a rozhoduje o něm třinácti členná 

porota.
132

 Vítězem za rok 2010 se stal trailer k filmu The Social Network (2010), který 

přesně splňuje atributy moderního traileru, dějová linie traileru je zde převedena do 
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formy „chatování“ na Facebooku, o jehož založení film pojednává. Zároveň je podložen 

klidnou nevtíravou hudbou. Celá koncepce se tak vymyká zavedeným standardům. 

  Dalším trend, který je možné vysledovat, souvisí s distribucí trailerů. Anthony 

Goldschmidt věří, že budoucností je cílení na konkrétního uživatele konkrétní formátem 

traileru podle toho, kde se právě nachází. „Můžeme vytvářet regionální trailery. Je tu 

dokonce možnost vytvořit trailer pro internet, který bude vypadat úplně jinak než trailer 

pro kino.“
133

 Podobný názor zastává i Johnston, podle něhož nastanou doby, kdy budou 

trailery tvořené přímo na míru pro kapesní zařízení, které budou svým střihem 

uzpůsobeny malým rozměrům displeje
134

 a místo akčních scén a záběrů na krajinu budou 

zobrazovat spíše detailní záběry obličejů, konverzační scény, atp. Stejně tak jako střih 

trailerů na míru, řeší digitalizace i problémy v kinosálech. Digitální projekce by měla 

vyřešit současné problémy, kdy se v kinech promítají trailery mimo kontext, a měla by 

dát filmovým studiím více svobody při propagování filmu.
135

 Pokud se například zjistí, že 

trailer ke komedii není vtipný, nebude problém ho sestříhat znovu a v jednom okamžiku 

rozeslat digitální kopii do všech kin. Digitalizace tak dala filmařům šanci na nápravu 

nepovedených trailerů.  
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2 Filmový trailer obecně 

2.1 Funkce a cíl traileru 

 Na filmové trailery je dle profesorky Kernanové nutno nahlížet nejen jako na 

propagační sdělení, ale i jako na zvláštní formu filmového umění nabízející divákům 

dramatické, stručné, výstižné a přímo mířené filmové sdělení, které slouží jak 

k přesvědčování, tak i k pobavení. Dle jejího výzkumu představují trailery v kinech po 

samotném filmu druhou hlavní atrakci.
136

 V kontextu vnímání hollywoodských filmů 

proto nejsou pouhou reflexí své industriální role jako jednoho aspektu marketingového 

mixu propagační kampaně filmu. „Trailery jsou sice reklamy, ale zároveň jsou něčím víc, 

než pouhými reklamami.“ „Ti samí lidé, kteří jsou popuzeni, když vidí na velkém plátně 

klasické reklamy na různé výrobky, spěchají, aby byli včas na svých místech, než začnou 

trailery.“ „Během mého průzkumu jsem opakovaně slyšela věty typu ‚Miluji trailery!‛ 

v reakci na mé téma, což neznamená pouhé: ‚Rád se dívám na reklamy na nové filmy, 

abych věděl, na který jít.‛ Spíše to znamená ocenění vizuálních a narativních kvalit těchto 

krátkých filmů.“
137

 

 Odbornice na filmový marketing Finola Kerriganová vidí největší umění traileru 

v jeho balancování mezi tím, aby nabídl divákům dostatečné množství informací 

a přesvědčil je tak k výběru filmu, a tím, aby neukázal všechny dobré scény, nebo 

neprozradil příliš mnoho z děje.
138

 Trailery tak musí pečlivě vybírat a skládat jednotlivé 

vizuální a auditivní střepy z celého filmu, aby své potenciální diváky oslovily minutu až 

tři minuty dlouhým filmovým zážitkem.
139

 Lisa Kernanová zde ještě doplňuje: „Trailery 

vytvářejí epický časoprostor, který se liší od fiktivního světa filmu samotného. Rychlé 

tempo většiny trailerů zdůrazňuje rovinu filmové podívané a zobrazuje nejzářivější 
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filmové záběry nebo nejatraktivnější obrazy tak, že jsou postaveny do role komodity 

určené k prodeji.“
140

 

 Hlavním cílem filmového traileru je zaujmout diváky a hlavně prodat 

propagovaný film. Pokud diváky nepřesvědčí, aby navštívili kino, tak trailer – bez ohledu 

na to, jak inovativní, umělecký nebo „cool“ může být – prostě neodvedl svou práci.
141

 

Trailer proto musí, jak říká ředitel společnosti The Trailer Shop, Keith Gilman, být vždy 

lepší než samotný film. Jinak řečeno, musí zajistit, aby film v traileru vypadal lépe, než 

jaký ve skutečnosti je.
142

 Toho se docílí právě tím, že se zhruba ve dvou a půl minutách 

ukážou ty nejlepší scény z filmu. Paul Lazarus to přirovnává k prodeji jahod, kdy se 

musíte ujistit, že velké a červené jahody jsou vždy nahoře. Stejně tak se u traileru vybírají 

pouze scény, které pomohou film prodat.
143

 Tyto scény musí diváky zaujmout během 

velmi krátké doby. Producenti většinou hovoří o pěti až deseti momentech, jež jsou 

navrženy jako součást marketingové kampaně, z produkce putují velmi brzo a jsou 

jádrem celého traileru.
144

 

 Vedlejším cílem traileru je vytvořit podmínky pro pozitivní šeptandu (word-of-

mouth). Stejně jako Andrew J. Kuehn v předchozí kapitole i Vinzenz Hediger soudí, že 

trailer musí především zamezit tomu, aby na film nechodila nevhodná cílová skupina 

a nešířila negativní šeptandu. „Pokud chcete oslovit určité publikum, musíte zajistit, aby 

na film nechodili diváci, kteří do kina nepatří, protože ti by po návratu z kina vyprávěli 

svým přátelům, na jak pitomém filmu to byli. Všichni profesionálové z oboru filmové 

propagace vědí, že špatná ústně šířená reklama (word-of-mouth) může odrovnat jakýkoli 

film, a proto věnují mnoho úsilí tomu, aby zamezili jejímu vzniku. Zjednodušeně lze říci, 

že filmová propagace je průmyslem ústně šířené reklamy, který se snaží eliminovat 

špatnou ústně šířenou reklamu a vytvořit podmínky pro tu dobrou. Nakonec je to přece 
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vždy konzument, který se rozhoduje, zda za daný film zaplatí, a ve studiích se ničeho tak 

neobávají jako toho, že konzument nebude s filmem spokojený.“
145

 

2.2 Analýza filmového traileru 

2.2.1 Formální analýza  

 Při rozboru filmových trailerů můžeme sledovat několik různých pohledů. Peter 

Debruge se zabýval formální stránkou a označil čtyři základní rysy, které bychom při 

analýze jednotlivých trailerů měli sledovat. Zaprvé přesvědčivost. Pokládáme si otázku, 

zdali je trailer natolik přesvědčivý, aby diváky přiměl sledovat film. Zadruhé působivost. 

Dokáže trailer pozitivně ovlivnit podobu filmu? Zatřetí věrnost. Jak věrně trailer 

představuje skutečnou podobu filmu? Za čtvrté umělecké kvality. Je umělecký v kontextu 

celého filmu nebo jen sám pro sebe?
146

 

2.2.2 Sémiotická analýza 

 Ze sémiotického hlediska lze na trailer nahlížet jako na komplexní komunikát, jež 

své propagační sdělení komunikuje skrze pět kódů: jazyk, obraz, text, zvuk a hudbu. 

Carmen D. Maierová se ve své práci pokusila tyto kódy systematizovat a zjednodušit do 

třech základních modů: verbálního, vizuálního a aurálního (sluchového). Verbální 

obsahuje všechny ústní připomínky vypravěče (voice-over), které jakkoliv komentují 

film. Do této kategorie spadají i všechny písemné verze těchto projevů. Vizuální zdroje 

jsou všechny obrazy, záběry a scény z daného filmu, včetně animací a přechodů mezi 

scénami. Mezi sluchové prvky poté patří veškeré rozhovory z filmu, hudba i zvukové 

efekty.
147
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 Tyto kódy jsou společné pro velkou většinu trailerů. Nejsou však jejich nutnou 

podmínkou a občas se může stát, že se některý vynechá. Lisa Kernanová k těmto kódům 

přidává ještě styl střihu: „V zásadě trailery běžně využívají kódy hlasového vyprávění 

(voice-over), zvuku a zvukového překrývání, hudby, grafiky a především střihu a montáže. 

Systém nespojité kontinuity střihu – kterému říkám diskontinuita střihu – funguje 

prostřednictvím střídání, kombinací a krácení scén a vede k vytvoření nové logiky traileru 

lišící se od narativní logiky filmu.“
148

 

2.2.2.1 Voice-over  

 Velmi důležitým narativním prvkem se pro trailer stal tzv. voice-over (vypravěč). 

Narativní složka trailerů je totiž pro předvedení jejich významů klíčová. První upoutávky 

spoléhaly na mezititulky. Začátkem 30. let však již trailery mohly pracovat ve spojení 

s voice-over vyprávěním.
149

 To je typické především svým hlubokým hlasem. Voice-over 

se využívá pro komentování děje, představení režiséra a hlavních hvězd filmu. Dle 

Šošolíkovy definice je voice-over „…nástroj, který sděluje hlavní dějovou linii filmu 

a poskytuje vysvětlení v místech, kde by byl samotný obraz nedostačující.“
150

 Protože je 

považován za jeden z klíčových prvků traileru,
151

 je také velmi hojně užíván. Díky tomu 

můžeme být svědky mnoha stereotypních trailerů. Ty obvykle začínají scénickými záběry 

přírody a jsou voice-over vypravěči často přirovnávány k návštěvě, cestě nebo putování. 

Tyto pozvánky do vzdálených a nám cizích míst a časů bývají vypravěči často uváděny 

slovy: „V časech, kdy…“ nebo „Ve světě, kde…“
152

  

 Voice-over je téměř výhradně mužská záležitost. Dle výzkumů Finoly 

Kerriganové je to ze stejného důvodu, proč jsou ženy méně slyšet i v rádiích. Spotřebitelé 

totiž hluboký mužský hlas upřednostňují, což je pravděpodobně dáno zakořeněným 

genderovým pojetím autority.
153

 Tímto tématem se při svém výzkumu zabýval i Vinzenz 
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Hediger. „Viděl jsem nějaké dva tisíce amerických trailerů a našel jsem jenom 28 

příkladů, které nějakým způsobem používaly ženský hlas. Pouze v jednom traileru ze 

sedmdesátých let se vyskytuje anonymní ženský voice-over. V ostatních případech to byl 

jen delegovaný ženský voice-over, který je začleněn do základního mužského voice-overu 

ve stylu Dona LaFontaina, jenž uvádí narativ filmu; až v tomto rámci se může objevit 

ženský hlas jako určitá vsuvka. Pevným pravidlem je, že v klasickém traileru nevystupuje 

anonymní ženský hlas v pozici vypravěče.“
154

 Výjimku ale tvoří francouzské trailery, kde 

se ženský hlas v roli vypravěče vyskytuje. Ženský voice-over se občas objeví i v českých 

trailerech, např. ve filmech: O život (2007), Chyťte doktora (2007), Román pro ženy 

(2004) a další. 

 Nejznámějším a nejplodnějším hlasem trailerů nedávné historie byl právě Don 

LaFontaine (viz příloha č. 9), jenž do své smrti v roce 2008 stihl natočit tisíce filmových 

trailerů a jiných audiovizuálních produktů. Právě s jeho jménem je spojena známá úvodní 

věta: „Ve světě, kde…“
155

 Mezi další současné hvězdy patří: Hal Douglas, Mark Elliot, 

Corey Burton, George DelHoyo, Peter Cullen, Ashton Smith, Jim Cummings, Ben Patrick 

Johnson, Tony Rodgers, Brian Cummings a další.156 

 Sláva voice-overu v dnešních dnech ale trochu upadá a narativní složka trailerů 

začíná být tvořena pouze dynamickým střihem a vyprávěním skrze filmové scény. Tvůrci 

trailerů Jan Bušta a Libor Alexa se víceméně shodují, že trendem je upouštět od voice-

overu, aby trailery samy o sobě dokázaly poskytnout koncentrovaný zážitek.  „Je tady 

rozdíl mezi osmdesátými lety, kdy se tě trailery snažily ‚nabiflovat‛, o čem to bude 

a zahltit tě takovým informačním ‚pelmelem‛. Dnes je to více o tom fyzickém prožitku.“
157

 

Dodává Jan Bušta. Tento trend spojuje Libor Alexa se smrtí Dona LaFontaina, jehož 

místo nedokázal nikdo zaplnit. Od voice-overu se upouští i v českém traileru. Další 

tvůrce, Ondřej Hokr, odhaduje jejich počet na 1 – 2 ročně. Podle něj je daleko lepší 
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vyprávět trailer sestřihem scén a voice-over považuje spíše za „berličku“, kterou si musí 

lidé pomáhat, pokud to lépe bez něj neumí.
158

  

 Problémem voice-overu v ČR, na kterém se tvůrci shodují je, že zde kvůli 

specifikům českého trhu existuje pouze pár výjimek, kdy byl vhodně použit. Jan Bušta 

vysvětluje: „Voice-over jako v USA tady nemůže fungovat, protože většinou je v něm 

zařazena nějaká velká myšlenka, většinou patos. A ten do toho českého prostředí úplně 

nevplouvá. Tady to lidi moc neumějí. Můžeš zde maximálně použít ironii nebo jít cestou 

Svěráka. Odprostit se od toho, že to má nést nějaké velké informace, ale že to spíš nese 

nějaký emoční vjem.“
159

 Právě Zdeněk Svěrák je světlou výjimkou českého voice-overu. 

Jeho osobité pojetí v trailerech k filmům Kuky se vrací (2010), Vratné lahve (2006) nebo 

Tmavomodrý svět (2001) výborně zapadá do českého prostředí. Podle O. Hokra je dalším 

problémem českého voice-overu, že zde není mnoho herců, kteří by dokázali text 

odvyprávět tak, aby to nevyznělo trapně. Vedle Zdeňka Svěráka zmiňuje ještě Jiřího 

Bartošku (Tajnosti – 2007, Líbáš jako bůh – 2009). 

2.2.2.2 Hudba 

 Dalším – a podle Kuehna – extrémně důležitým prvkem traileru je hudba. „Nikdo 

nikdy neseděl a nesledoval film bez hudby,“ říká svého času prezident Kaleidoscope 

Andrew J. Kuehn. „Dokonce i němý film obsahoval hudbu. To je opravdu velmi důležité. 

Obzvláště důležité je to pro nás, protože my vytahujeme věci z kontextu. My nestříháme 

scény tak jako ve filmu, kde je ideální prostor do emotivních scén přidat hudební podklad. 

Ten je velmi, velmi silnou složkou. Ve filmu si občas můžete dovolit nějakou dobu nemít 

tzv. ‚tah na branku‛, u traileru je to však nemožné. To je důležité si uvědomit.“
160

 

 Hudební podklad velmi silně dotváří atmosféru traileru. Nevhodně zvolená hudba 

může zcela změnit význam sdělení. Vzhledem k tomu, že trailer vzniká daleko dříve, než 

je samotný film dokončen, nemusí se hudba použitá v traileru shodovat s hudbou ve 

filmu. Filmové trailery využívají hudbu z jiných filmů nebo z tzv. hudebních 

bank/katalogů, tedy hudbu složenou nezávislým skladatelem nebo skupinou, která slouží 
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speciálně k reklamním účelům.
161

 Mezi společnosti nabízející tyto služby patří: Audio 

Machine, Brand X Music, E. S. Posthumus, Epic Score, Future World Music, Immediate 

Music a další.
162

 Nejznámější českou databází je Studio Fontana. Často používanými 

skladbami jsou „O Fortuna“ z opery Carmina Burana od Carla Orffa nebo „Lux Aeterna“ 

od Clinta Mansella z filmu Requiem for a Dream (Requiem za sen – 2000),
163

 jež zazněla 

například v traileru na Sunshine (2007). Tato píseň vznikla ve speciální verzi (Requiem 

for a Tower) i pro sedmiminutový trailer na The Lord of the Rings: The Fellowship of the 

Ring (Pán prstenů: Společenstvo prstenů – 2001). Dokonce se uchytila i v traileru 

k českému filmu Jménem krále (2009).
164

  Petr Cífka z portálu Moviezone.cz zde dodává: 

„…jen zřídka (hudba v trailerech – pozn. aut.) však pochází ze samotného filmu. 

Výjimkou jsou ‚monstrprojekty‛ typu Star Wars nebo Pána prstenů, které mají ‚vlastní‛ 

melodie, jinak ale studia doprovod vybírají buď z databáze ‚bezejmenných‛ skladeb 

(tentýž zlověstný motiv uslyšíte v trailerech na filmy Riddick, Mumie se vrací i Kruh), 

nebo tasí oblíbené cizí melodie, které si různě upravují: tady k favoritům patří hudba 

z Vetřelců, Vodního světa či Gladiátora.“
165

 Dalším příkladem výjimky může být film 

Dark Knight Rises (Temný rytíř povstal – 2012), kdy skladatel Hanz Zimmer již od 

prvního teaser traileru použil na míru složený stejný ústřední motiv, jako potom nakonec 

ve výsledném filmu.  

 Nekvalitní hudba je častým neduhem českých trailerů. Filmoví producenti ji ve 

snaze ušetřit často podceňují a pro tvůrce trailerů bývá hudba velkým problémem. Ondřej 

Hokr popisuje, jaké mají střihači trailerů možnosti.
166

  

1) Může se použít hudba složená pro film, což většinou nebývá, protože se skládá 

zhruba měsíc před premiérou (trailer se stříhá dříve).  

2) Použije se skladatelovo demo, které je ale většinou narychlo vytvořené a nemá 

valné kvality.  

3) Film má smlouvu s kapelou a použijí se její skladby. 
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4) Použije se hudba z vlastního staršího filmu, i zde se ale musí platit poplatky 

skladateli za nové použití. 

5) Použije se hudba z databanky. Záleží na kvalitě databanky, producenti často 

vybírají ty nejlevnější. Ceny se pohybují v řádech desetitisíců. 

6) Je složena hudba přímo pro trailer. Nejlepší varianta, avšak ne moc častá. 

Použití například zahraniční skladby je podle něj v českých podmínkách z finančních 

důvodů téměř nemožné. Ojedinělým případem, kdy měl tvůrce k dispozici jak kvalitní 

databanku, tak hudbu přímo na míru, byl trailer Jaroslava Fuita k filmu Normal (2009). 

Na výsledku se to poté velmi pozitivně promítlo.  

2.2.3 Struktrurální analýza 

 Zahraniční trailery často používají takzvanou trojaktovou strukturu, jejíž podobu 

komentuje Petr Cífka: „Na úvod (je třeba, pozn. aut.) představit hlavní hrdiny a zápletku, 

ve druhém dějství se rozvíjí drama a vše graduje do hudební montáže, prokládané 

velepatetickými slogany o posledních bitvách slavných hrdinů a šťastných chvilkách 

zamilovaných párů“
167

 Tvůrci trailerů se vesměs shodují, že o trojaktovou strukturu se 

v ČR nikdo moc nesnaží. Nicméně by měla logicky vyplynout, protože je to přirozené. 

„Nějak to začne, potom se tam něco děje a nakonec to musí skončit nějakou gradací. 

U nás se nad tím ale nikdo moc nezamýšlí a prostě nějakým způsobem udělá. (…) 

Pravidlem přejatým ze zahraničí je ale střídání hudby a tempa. Je dobré, když trailer trvá 

2 minuty, aby zhruba v půlce byl nějaký zlom nebo vyvrcholení.“
168

 Říká Ondřej Hokr. 

Libor Alexa ho doplňuje: „Trojaktová struktura v českých podmínkách není úplně běžná, 

je to spíš takový guláš. Trojaktová struktura je tu možná v tom, že je tam začátek, 

prostředek a konec, ale neexistuje nějaký bod zlomu (mid-point). Nic takové v českých 

trailerech, ani víceméně v českých filmech nefunguje.“
169

 

 Struktura traileru většinou jasně vyplývá z toho filmu. Podle Hokra však existují 

věci, jež v traileru nesmějí chybět. „Musí se představit žánr, musí se představit známé 

tváře. Musí tam být vidět tzv. Production value (hezké záběry – všechno, kde je vidět, že 
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se do toho investovaly nějaké peníze). Producent většinou chce i nějaký náznak sexu, 

musí tam být nějaké lákadlo.“
170

 

 Pokud se zaměříme na samotnou strukturu filmového traileru, zjistíme, že je 

tvořena několika částmi, jež jsou – minimálně v americkém kontextu – u většiny trailerů 

shodné. Začínají záběrem na tzv. green/red/yellow band certifikát, který informuje o tom, 

jakému publiku je trailer určen. (Více o tomto tématu v samostatné podkapitole.) Dále 

přichází na řadu produkční logo, tedy logo společnosti, která je producentem filmu. Ta se 

až do konce 70. let zobrazovala až na konci trailerů.
171

  Loga dnes zpravidla bývají 

animovaná. Po logu producenta mohou následovat loga distributorských společností. 

Dalšími prvky traileru jsou již zmiňovaný voice-over a hudební podklad. Závěrem 

traileru se zpravidla objeví tzv. cast run, neboli seznam známých herců, jež se ve filmu 

hrají, případně jméno režiséra či producenta. Jde však pouze o nejznámější jedince. Úplně 

nakonec je zobrazen název filmu, datum premiéry a tzv. billing block (stručný seznam 

herců a štábu).
172

 

2.3 Jak se trailery vyrábějí? 

2.3.1  Jak se vyrábějí trailery v USA? 

 Výroba trailerů je poměrně složitý a časově náročný proces vyžadující úzkou 

spolupráci mnoha odborníků. V minulosti byla výroba záležitostí jednoho, dvou lidí, kteří 

měli na starost celý proces.
173

 V současnosti se však na traileru podílí celý tým. Od 

střihačů, copywriterů až k řediteli studia, filmovým hvězdám a marketérů.
174

 Pozice 

tvůrců trailerů je však nezáviděníhodná. Prezident společnosti Intralink, Anthony 

Goldschmidt, vysvětluje nevýhody této práce, kdy občas není lehké vyjít s producenty. 

Pokud má film dobrý start, nikdo se neozve a nepoděkuje. Všichni říkají, že jde o dobrý 
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film. Pokud je to ale naopak, všichni viní tvůrce trailerů. V tomto oboru podle něj prostě 

nejde nikdy zvítězit.
175

 

 Střih filmového traileru je velmi odlišný od střihu filmu. Andrew J. Kuehn 

vzpomíná, jak dlouho trvalo, než si to uvědomili i samotní režiséři a přenechali tuto práci 

specializovaným studiím, která se nyní o výrobu celého traileru starají. Rozdílem mezi 

oběma typy střihu je, že film musí zprostředkovat souvislé vyprávění, kdežto trailer si 

vystačí s ukázkou příběhu. Ve filmu by také měly být přítomny silné a klíčové scény. 

V traileru je lepší tyto scény jen naznačit. Posledním hlavním rozdílem je, že filmy by 

měly divákům poskytnout pocit uspokojení. Trailery by naopak měly diváky trochu 

poškádlit a vzbudit u nich touhu vidět více.
176

 

 Do zákulisí tvorby filmových trailerů nás v dokumentu Coming Attractions: The 

History of the Movie Trailer (2009)
177

 zasvětil kreativní ředitel Kaleidoscope Creative 

Group, Lee Harry. Prvním krokem bývá, že se celý tým podívá na daný film. On, jako 

ředitel, jenž poté koordinuje všechny části výrobního procesu, sleduje film jako celek, jak 

je natočený, jak hrají herci a o čem vůbec film je. Střihači při projekci hledají nejlepší 

záběry a scény. Copywriteři sledují hezké dialogy, které by mohli napsat, a grafici hledají 

grafické motivy, jež by se snímkem fungovaly. 

 Poté následuje práce copywritera, který film zařazuje a vytváří koncept. Walter 

Wanger, copywriter společnosti, svou práci popisuje jako čtyř denní proces. „První den 

se seznamuju s tím, co je důležité pro reklamu. Druhý den dělám výzkum, jdu do knihovny 

a hledám informace. Mezi druhým a třetím dnem to dávám na papír a snažím se vymyslet 

co možná nejvíce různých nápadů, protože se očekává, že vytvořím 15-20 různých skriptů, 

které se nesmí opakovat, což je opravdu výzva. Poslední den už se jen dolaďuje.“
178

  

Celkově však celý proces tvorby těch několika slov trvá týdny a někdy i měsíce. 

Copywriter poté předává svou práci střihači a zároveň mu k tomu dodá poznámky, aby se 

střihač mohl řídit navrhovanou strukturou. 
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 Střihač posuzuje jednotlivé scény, aby nejlépe seděly s texty a nenarušily celou 

myšlenku. Dává k sobě scény a hledá nejlepší cestu, jak vyprávět příběh, který je třeba. 

Jeho hlavním cílem je v podstatě vzít zhruba hodinu a půl dlouhý film a odvyprávět ho 

maximálně během dvou a půl minut. Střihači bývají považováni za lidi, kteří o filmu vědí 

všechno. Všichni střihači vědí věci, které ostatní neví. Vědí, kdo umí hrát, kdo svítit, kdo 

neumí dělat zvuk. Jejich práce je všechno tohle skrýt tak, aby všichni vypadali dobře.179 

 Dalším krokem je vytvoření designu a animace. Designér musí kooperovat se 

střihačem, aby věděl, kam má animace vložit. Grafika a animace je pro trailer velmi důležitá. 

Měla by být zachována stejným způsobem od teaseru, přes trailer i TV spot a celou 

marketingovou kampaň, aby divákům pomohla identifikovat film. 

 Závěrečným krokem je potom schvalovací proces. Ten začíná – jak říká Lee Harry – 

rovnou u klienta, jenž první verzi předloží celému marketingovému oddělení. Když 

marketingové oddělení souhlasí, jde trailer do testovacího marketingového výzkumu. Poté 

studio získá velmi detailní zprávu od výzkumné společnosti, jež říká, co je podle nich 

v traileru dobře a co špatně. Poté trvá tak týden než se chyby opraví a jde se na testování 

znovu, verzi po verzi.180 Prezident Kaleidoscope Creative Group, Stephen Hayman, k tomu 

dodává, že pokud se podaří udělat trailer s méně než dvaceti revizemi, je to opravdu úspěch 

a dá se říci, že to šlo opravdu dobře.181 

2.3.1.1 Testovací projekce 

 Testovací filmové projekce jsou zajímavou a trochu kontroverzní částí 

marketingového procesu tvorby filmů. U tvorby trailerů, jako marketingových nástrojů, 

které jsou pevně spjaté s reakcemi publika, platí tato kontroverze o to více. Jak říká 

spoluzakladatel společnosti Trailer Park, Benedict Coulter, žádný tvůrce traileru nemá 

tyto projekce rád a všichni by uvítali, kdyby vůbec neexistovaly. Tvůrci se totiž považují 

za umělce a žádný umělec nemá rád, když mu někdo mluví do jeho díla.
182

 Některá 
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filmová studia však naopak – jak Coulter dále vysvětluje – „pro marketingové výzkumy 

žijí a umírají. Mají určité číslo, kterého chtějí dosáhnout, a nedodělají nic, dokud ho 

nedosáhnou.“
183

 Podobně se vyjadřuje i režisér Joel Schumacher, který míní, že 

marketingové výzkumy jsou pouze k tomu, aby ujistily ty, kteří jsou nervózní z možného 

neúspěchu filmu, a daly jim tak do rukou alespoň nějakou pojistku.
184

 Podle Chrise 

Arnolda, zakladatele Cimarron Productions, tyto výzkumy především výrazně pomohly 

prodloužit životnost šéfů marketingových oddělení. Ti nyní při případném neúspěchu 

filmu mohou svést vinu na režiséra, protože dle výzkumu dopadnou všechny testovací 

kampaně úspěšně.
185

  

 Testovací projekce probíhají již od dob Davida W. Griffitha, od roku 1968 ale 

začali tvůrci testovat i filmové trailery. Systematické průmyslové testování reakcí diváků 

se brzy rozšířilo a stalo se pevnou součástí tvorby trailerů. Testování probíhá většinou 

tak, že diváci sledují trailery v malých místnostech na televizorech nebo malých 

projekcích. Některé testy však probíhají i na velkých projekcích pro širokou veřejnost, 

např. v obchodních domech. Většinou se testuje hrubá forma traileru. Na základě těchto 

testů mohou poté tvůrci např. změnit konec traileru, přidat nebo odebrat scény či trailer 

poskládat jinak.
186

 Inovací marketingového výzkumu posledních let je tzv. double 

vending. Jedná se o testování více různých trailerů na stejný film, podle toho, který se 

lépe ujme. Filmová studia si tak najímají více tvůrců najednou, kteří mezi sebou 

soutěží.
187

 Prekérní situace pak vzniká, když se studiu líbí např. začátek od jedné skupiny 

a konec od jiné, a trvá na kombinaci obou stylů. Často se tím naruší celá koncepce. 

Výslednému traileru potom tvůrci říkají Frankenstein.  
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2.3.2 Jak se vyrábějí trailery v ČR? 

 Produkce trailerů v České republice – ač má situace zlepšující se trend – je té 

americké produkci na míle vzdálená. Až na výjimky, je zde například nemyslitelné 

pořádat testovací projekce. Neexistují zde žádné specializované agentury, jež by měly na 

starost výrobu traileru. Občas se stále uplatňují praktiky devadesátých let, kdy si trailery 

dělali přímo tvůrci filmu (střihač s režisérem), což podle Ondřeje Hokra není ideální 

postup, protože nemají od filmu odstup a nedokážou správně posoudit, co vynechat a co 

je dobré v traileru mít.
188

 Proto se přistoupilo k modelu, kdy si producenti najímají 

specializované jednotlivce (např. Jaroslav Fuit, Ondřej Hokr nebo Adam Dvořák), 

případně týmy (režisér traileru a střihač – to je případ režiséra Jana Bušty a střihačů 

Otakara Šenovského a Libora Alexy).   

 Doba výroby traileru se liší podle jednotlivců. Jsou lidi, kteří stihnou vytvořit i 

kvalitní trailer za jeden den (např. Fuit, Dvořák). Standardní doba, na které se tvůrci 

shodují, je 4 – 7 dní. Otakar Šenovský představuje své obvyklé rozvržení práce: „Nejdřív 

se zhlédne materiál, případně ještě podruhé, potom se bavíme o tom, co nám přijde 

podstatné, a dostaneme se k nějaké vizi. Druhý den děláme ‚výběrku‛, třetí den se začíná 

pracovat a čtvrtý, pátý den je už nějaký výsledek.“
189

 Občas se stane, že je nutno projít až 

20 hodin záběrů, protože střihač dostane i materiály z nepoužitých „jetí“, které mají např. 

jiný rytmus a mohou lépe pasovat. Jindy je nutno udělat trailer pouze z finálního sestřihu 

filmu, třeba z DVD. Poté nastává fáze vytváření osobního výběru scén a tvorba konceptu. 

Režisér Jan Bušta k tomu rád využívá různé grafy (viz příloha č. 10), kde si načrtne dobu 

traileru, zlom a osm hlavních bodů (používá tzv. osmibodovou koncepci). Zapisuje 

všechny hlášky z filmu, hlavní motivy a probírá nápady se svými střihači. 

 Svou tvorbu popisuje i Ondřej Hokr. „Při procesu výroby má buď člověk nějaký 

nápad, jak to udělat. Takový nápad ale mnohdy vystačí jen na teaser. U traileru ale nic 

takového neexistuje. Je potřeba opravdu dostat esenci daného filmu do dvou minut 

traileru. Nejdůležitější je pořád procházet materiál, pořád si dávat věci k sobě. Jestli, 
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když dám na sebe dvě věty, tak mi vytvoří nějaký vtip, a neustále myslet na to, že to musí 

být svižný, vtipný, odpovídat žánru.“
190

 

 Na závěr přichází schvalovací proces, kdy se trailer prezentuje producentovi, 

případně režisérovi. Tvůrci se shodují, že vzhledem k tomu, že se v českém prostředí 

téměř všichni mezi sebou znají, nebývají nějaké enormní tlaky ze strany producentů 

obvyklé. Většinou se jedná pouze o úpravu několika věcí (např. více záběrů na holky, 

otočení auta, atd.) 

2.4 Tell-all trailery 

 Novinář a marketingový analytik, Robert Marich, ve své publikaci Marketing to 

Moviegoers radí, jak vytvořit vhodný filmový trailer. „Nejdůležitější je vždy prodat jen 

prskání, ne celý steak. Pokud vytváříte trailer k filmu s monstry, měli byste ukázat 

vyděšené lidi. Ne samotné monstrum. Nechte diváky natolik zaujmout, aby si chtěli koupit 

lístek a vidět film. Zajímavé je, že dnes převládá přesně obrácená filozofie. Filmový 

marketing je totiž v éře trailerů, které prozradí vše.“
191

  

 Tyto trailery, jež prozradí vše – neboli tell-all trailery – jsou nejčastější výtkou 

filmových diváků směrem k trailerům. Alespoň tak to zaznamenala profesorka 

Kernanová při svém výzkumu. „Jedna z hlavních výtek k traileru, se kterou se setkávám, 

je, že trailery ukazují příliš mnoho děje z filmu. ‚Když vidíte trailer, už poté nemusíte 

vidět film.‛ Co jsem začala svůj výzkum, byla toto nejfrekventovanější odpověď k mému 

tématu.“
192

 Ačkoliv si na to lidé stěžují a říkají, že nikdo nechce, aby trailery zobrazovaly 

příliš mnoho z filmu, marketingové výzkumy ukazují pravý opak.  

 Tell-all trailery vznikly díky tomu, že diváci z vybraných zájmových skupin 

dávali při testovacích projekcích vyšší hodnocení těm trailerům, kde se dozvěděli více 

děje. Peter Debruge píše: „Lidé chtějí dopředu o filmu vědět, co nejvíce mohou. Průzkum 

říká: ‚Předtím, než utratíme naše těžce vydělané peníze za lístek, chceme mít důkaz 
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o nejvtipnějších vtipech, největších explozích, dokonce chceme znát i konec filmu. To 

vysvětluje, proč některé trailery dopředu avizují, že chlapec nakonec získá vysněnou 

dívku nebo hrdina zachrání svět.‛“
193

 Příkladem je trailer k filmu Cast Away (Trosečník – 

2000), který radši ukázal i závěr filmu. K tell-all traileru se většinou uchylují studia, jež 

mají obavy, jestli je film dobrý nebo ne, a nejsou si jisti svým ziskem.
194

 

 Vinzenz Hediger při svém výzkumu zjistil, že rozšíření tell-all trailerů úzce 

souvisí s novým způsobem recepce filmů, tzv. opakovaným sledováním. To se stalo 

v posledních dvaceti letech masově rozšířeným modelem konzumentského chování. 

„Marketingoví specialisté se již neobávají, že prozrazení příběhu sníží přitažlivost filmu 

pro diváky. Předpokládají, že diváci jsou připraveni přijímat informace o příběhu 

s předstihem a počítají i s tím, že po sledování traileru získají pocit, že již film jednou 

viděli, a až pak se budou rozhodovat, zda půjdou do kina. Rétoriku vyprávění jako 

prodeje lze interpretovat jako integrální součást kultury, v níž je opakované sledování 

filmu akceptovatelným a rozšířeným chováním.“
195

 Nástup tohoto způsobu konzumace 

filmů se shoduje s dobou rozšíření videopřehrávačů, jež znamenaly demokratizaci 

autority programové struktury a divákovo získání kontroly nad vlastním konzumentským 

chováním.
196

 

 U českých filmů se setkáváme s opačným problémem, než nadprodukcí tell-all 

trailerů. Podle Libora Alexy český film „honí moc králíků najednou“ a není schopen, 

případně se bojí naplno říci, o čem je. Na druhou stranu je podle něj ale dobře, když se 

v traileru neukážou všechny dobré scény a zvraty. Předejde se tak případnému zklamání 

diváků, že všechno už viděli v traileru.
197
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2.5 Manipulace 

 Pokud testování nedopadne dobře, uchýlí se občas studia k zamlčení určitých 

charakteristik filmu, čímž vědomě vytvářejí obraz filmu neodpovídající realitě. Jak říká 

viceprezidentka marketingového oddělení Paramount Pictures, Nancy Goligerová: 

„Každý, kdo si zvolí práci ve filmovém marketingu, ví, že je součástí světa 

propagandy.“
198

  

 Jelikož je trailer komplexní komunikát, nahrazením jednotlivých kódů jinými 

vznikne zcela jiné sdělení. Na tomto principu jsou založeny již zmíněné re-cut trailery, 

které zcela mění smysl původního traileru. Vzhledem k tomu, že trailer si vystačí jen 

s naznačením děje, může k manipulaci docházet i vytržením jednotlivých scén 

z kontextu. Dobrý střihač by měl dokázat ze stejné stopáže vytvořit několik zcela 

rozdílných trailerů pouze vyměněním scén případně doplněním hudby.
199

 Jedná se o tzv. 

Kulešovův efekt. Ruský filmař Lev Kulešov, jenž byl v roce 1917 jmenován vedoucím 

filmové dílny na Moskevské filmové škole, se svými žáky zkoušel experiment. Vzal tři 

zcela totožné záběry známého herce Mozžuchina a prostříhal je se záběry talíře polévky, 

ženy v rakvi a malé holčičky. Podle jeho kolegy Pudovkina, který později popsal 

výsledky tohoto experimentu, žasli diváci nad Mozžuchinovou jemnou a působivou 

schopností vyjádřit tak různorodé emoce, jako hlad, smutek a dojetí.
200

 Význam 

Kulešovova efektu pro střih filmového traileru objasňuje Kernanová: „Gesta a pohyby 

vytvářejí dojem vypravěčského tahu, ať už jsou či nejsou slučitelná s jejich opravdovou 

funkcí ve filmu. Kulešovův efekt nám tak vskutku dává možnost čerstvě validovat 

příležitostné změny významů filmu tak, aby lépe pasovaly do narativní trajektorie 

traileru.“
201

 

 Díky možnosti manipulace tak pro studia nebývá problém udělat dobrý trailer i na 

špatný film. Andrew J. Kuehn k tomu dokládá: „Nemusí jít zrovna o příběh, na který 
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chcete jít, ale minimálně tak musí vypadat.“
202

 Odtud přichází druhá frekventovaná výtka 

k trailerům, a to, že lžou. „Nikdo neočekává,“ pokračuje Kuehn „že jsou filmové 

upoutávky pravdivé. Můžeme lhát, jako nikdo jiný. A to je na tom to vtipné. Co nám to ale 

kazí je, že když máme opravdu kvalitní film, nikdo nám nevěří.“
203

 Na tom, že nejtěžší je 

vytvořit trailer pro dobrý film se shoduje i Peter Debruge. Špatné filmy mají většinou 

jednoduchou hlavní linii, velké zvraty a všechny charakteristiky hlavních postav, efekty, 

a další jsou vyšponovány na maximum. Trailery se tak dají vytvořit velmi jednoduše. 

Naopak s kvalitními filmy, jako třeba American Beauty (Americká krása – 1999) je to 

složitější. Cestou k dobrému traileru je nebombardovat diváky příběhem nebo speciálními 

efekty, nýbrž vytvořit např. klidnou emociální kampaň, jež se zcela liší od ostatních.
204

  

 Zajímavostí je, že pokud jde film do zahraniční distribuce, např. do USA, 

zpravidla se k němu vytváří nový trailer, který je uzpůsoben chování tamního publika a 

vypichuje zcela jiné scény. Výborně je to vidět na maďarském snímku Bély Tarra A 

Londoni férii (Muž z Londýna – 2007). Film je v podstatě kriminálním příběhem 

natočeným až spirituálním stylem. Zatímco originální trailer klade důraz na dlouhé 

záběry a spiritualitu, americká verze maximálně podtrhuje kriminální rovinu a film 

působí jako žánrová detektivka, což je v rozporu se skutečnou podobou filmu. 

 Na rozdíl od Ameriky se podle Ondřeje Hokra v českých trailerech příliš nelže. 

K manipulaci dochází pouze v případech, kdy má film působit více komediálně nebo 

akčně, než ve skutečnosti je. Sám vzpomíná na trailer k filmu Na vlastní nebezpečí 

(2007), který vytvářel: „Ten film byl opravdu špatný. V traileru šlo jen o tom mlžit, 

vytvářet falešné napětí, a když, tak udělat jenom nějakou rychlou ‚šmikačku‛.“
205

 

Manipulace se ale dle Libora Alexy v ČR příliš nevyplácí. Jako příklad uvádí kampaň 

k filmu Vendeta (2011), jež byla celá postavena na souboji Vetchý vs. Kaiser. Tato linie 
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však hrála ve filmu pouze vedlejší roli. Spousta diváků se následně cítila zklamána a film 

odsoudila.
206

 

2.6 Regulace trailerů 

Trailery a jiné filmové reklamy spadají pod jurisdikci stejných regulačních orgánů 

jako celovečerní filmy. V USA byla v klasickém období regulace zajišťována 

prostřednictvím výrobního kódu (Production code). Dnes ji má na starost MPAA (Motion 

Picture Association of America, viz příloha č. 11),
207

 což je nezisková organizace 

vytvořená za účelem chránit zájmy filmových studií. Sdružuje tzv. „velkou šestku“ 

hollywoodských studií: The Walt Disney Studios, Sony Pictures Entertainment, 

Paramount Pictures, 20th Century Fox, Universal Studios a Warner Bros.
208

 MPAA 

zkoumá filmy a filmové trailery z hlediska obsahu a uděluje jim tzv. ratingy. Soustředí se 

při tom především na scény obsahující sex, násilí, nahotu, zneužívání dětí, užívání drog, 

krutost, zobrazení smrti, zmínky o tělesných funkcích, vulgární jazyk, vulgární chování, 

rasismus a očerňování etnických menšinových.
209

  

Podle těchto parametrů poté MPAA uděluje své ratingy: G (General – vhodné pro 

všechny diváky), PG (Parental guidance suggested – některé scény nemusí být vhodné 

pro děti), PG-13 (Parents strongly cautioned – některé scény nemusí být vhodné pro děti 

mladší 13 let), R (Restricted – film není vhodný pro děti a mládež), NC-17 (No children 

under 17 – film není určený pro děti a mládež mladší 17 let). 
210

 Tyto ratingy se zobrazují 

v prvním okénku traileru. Dělí se do tří skupin podle barvy pozadí. Green band trailery 

mají zelené pozadí a pokrývají škálu prvních tří ratingů. Yellow band mají žluté pozadí, 

setkáváme se s nimi většinou jen na internetu, vážou se na věk diváka a jde o poněkud 

odvážnější trailery. Poslední skupinou jsou červené Red band trailery, jež obsahují 

mnoho scén s násilím, sexem a vulgarismy. Setkáváme se s nimi většinou také na 

                                                 
206

 Rozhovor s tvůrci trailerů Janem Buštou, Otakarem Šenovským a Liborem Alexou, Praha, 12.12.2012. 
207

 KERNAN, Lisa. Coming attractions: reading American movie trailers. 1st ed. Austin: University of 

Texas Press, 2004, xi, p 26. ISBN 02-927-0558-1. 
208

 Motion Picture Association of America [online]. [cit. 2012-09-02]. Dostupné z: < 

http://www.mpaa.org/>. 
209

 MARICH, Robert. Marketing to moviegoers: a handbook of strategies used by major studios and 

independents [Kindle Edition]. Boston: Focal Press, 2005, Loc. 124, [cit. 2012-08-25]. ISBN 02-408-0687-

5. 
210

 Reasons for Movie Ratings (CARA) | Ratings | Rating And Definitions [online]. [cit. 2012-09-02]. 

Dostupné z: < http://www.filmratings.com/filmRatings_Cara/#/ratings/definitions/>. 



   

60 

 

 

internetu a často je u nich nutná verifikace věku. Je nutné rozlišovat ratingy filmů 

a ratingy trailerů. I k tzv. „eRkovému“ filmu lze totiž sestříhat trailer s ratingem G. 

Občas se také můžeme setkat s označením Not yet rated. Znamená to, že trailer vyšel 

dříve, než stihl projít klasifikací. Studia jsou v tomto případě povinna uvést, že film zatím 

nebyl hodnocen. 

Vedle obsahu traileru řeší MPAA i standardizovanou podobu traileru. Všechny 

musí obsahovat tzv. Full Rating Block, okénko s informacemi o ratingu. To musí být 

zobrazeno po dobu minimálně pěti sekund. Trailery také nesmí překročit celkovou dobu 

dvou a půl minuty. Z tohoto pravidla může být distributorovi udělena pouze jedna 

výjimka ročně. Musí si však o ni včas zažádat a musí odůvodnit, proč je pro film 

důležitá.
211

 

Podobně mají i jiné národní kinematografie svůj regulační orgán. Ve Velké 

Británii působí BBFC (British Board of Film Clasification), ve Francii např. Národní 

centrum kinematografie – CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) 

a v Německu FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft). V České republice 

v současné době neexistuje žádný podobný regulační orgán. Jediným způsobem regulace 

filmů je omezování hranice jejich přístupnosti. To řeší státní legislativa prostřednictvím 

zákona č. 273/1993 Sb. o audiovizuálních dílech. Podle § 2b zákona je výrobce českého 

audiovizuálního díla nebo distributor jiného než českého audiovizuálního díla povinen do 

10 dnů před zveřejněním díla v České republice zaslat Ministerstvu kultury evidenční list 

audiovizuálního díla, který musí mj. obsahovat věkovou hranici přístupnosti 

audiovizuálního díla včetně stručného vyjádření důvodů omezené přístupnosti. § 4 

zákona říká, že audiovizuální dílo, jehož obsah může ohrozit tělesný, duševní nebo 

mravní vývoj dětí, musí distributor nebo výrobce před jeho zveřejněním označit hranicí 

přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let. U českého audiovizuálního díla tak musí 

učinit výrobce, popřípadě koproducent, a pokud tuto povinnost nesplní, dopustí se tím 

správního deliktu.
212

 V ČR zatím neexistuje ani jednotný systém piktogramů sloužících k 

označení audiovizuálních děl, ani zde nepůsobí žádná odborná instituce, která by díla 
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klasifikovala. Usnesení vlády č. 1652/05 (plán nelegislativních úkolů) mělo tento stav 

změnit, ukládalo totiž Ministerstvu kultury úkol, vypracovat koncepci jednotného 

klasifikačního systému pro audiovizuální produkty tak, aby mohla být implementována 

do prosince 2009.
213

 Do zákonné úpravy se však tato koncepce dosud nedostala. 

 Podle filmové žurnalistky Lucie Česálkové je tento systém regulace postaven na 

„…poměrně vágních základech, které sice zdůrazňují nutnost ‚ochrany‛ dětí před 

určitými ‚škodlivými‛ audiovizuálními jevy (za které bývá považována zejména 

obscénnost, sex, vulgarita a násilí), ale současně nestanoví ani bližší parametry oné 

‚škodlivosti‛, ani jakýkoli mechanismus, který by kontroloval, zda jsou dané zásady 

dodržovány, či nikoli. Celý regulační systém tedy působí více než co jiného jako jakési 

rétorické gesto, které se spoléhá na obecné morální ohledy těch, kteří audiovizuální 

služby zprostředkovávají a přístupnost určují, a na výchovný dozor rodičů, kteří podle 

podobných morálních měřítek určují a důsledně kontrolují, co jejich potomstvo sleduje v 

televizi, v kině a patrně i na internetu.“
214

 

Celý systém tak bez žádné kontrolní instituce funguje na bázi samoregulace 

filmových výrobců a distributorů, jež však dle Anny Černé z Unie filmových distributorů 

moc nefunguje. „Je víceméně evidentní, že většina společností je při určování 

přístupnosti ovlivněna ekonomickými zájmy. Zvýšení o ‚stupeň‛ pro ně zároveň znamená 

zamezení přístupu k filmu určité věkové skupině, a tím i určitému kvantu diváků.“
215

 

 Podobná situace panuje i u filmových trailerů, jež jsou také brány jako 

audiovizuální díla. V těch může být zobrazena sexuální tematika a mohou obsahovat 

vulgární či jinak nevhodné scény, na které se snaží nalákat diváky. Lucie Česálková 

k tomu dodává: „Vzhledem k tomu, že otázku regulace trailerů konkrétně nereflektuje 

žádná zákonná úprava a že programování cyklů filmových upoutávek před jednotlivými 
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projekcemi přísluší výhradně provozovateli kina, je docela možné, že děti před nevinnou 

pohádkou uvidí reklamu na krvelačný horor.“
216

 

2.7 Filmový marketing  

 Filmový trailer je dle Finnoly Kerriganové vedle filmového plakátu nejdůležitější 

složkou filmového marketingu, z těchto dvou složek poté vychází celý koncept 

marketingové kampaně každého filmu.
217

 Stejného názoru je i Vinzenz Hediger: 

„(Trailer, pozn. aut.) tvoří nejdůležitější prvek filmové propagace. S tím by souhlasili 

všichni představitelé průmyslu. Příručka o filmové propagaci, kterou vydala MPAA, 

tvrdí, že trailer je klíčovou částí každé reklamní kampaně…“
218

 Trailer se tak pro filmový 

marketing jeví jako ideální propagační nástroj. O to víc je to umocněno v současném 

věku YouTube, kdy lidé postupně zavádějí praxi konzumace těchto krátkých videoklipů 

na několika mediálních zařízeních najednou.
219

 

 Filmový trailer je díky své povaze, časovému tlaku, nutností dělat důležitá 

rozhodnutí a velké finanční nákladnosti jedním z nejdynamičtějších a nejsložitějších 

odvětví komerčního umění.
220

 Jeho role v celém filmovém marketingu podle Carmen D. 

Maierové exponenciálně roste. Můžou za to: 1) rostoucí finanční rozpočty pro marketing 

a různorodost filmů; 2) rostoucí komplexnost střihových strategií a speciálních efektů 

charakterizujících strukturu traileru; 3) množství fanouškovských webových stránek 
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k filmům a speciální ceny vytvořené pouze pro filmové trailery.
221

 Nejprestižnější 

takovou soutěží je každoročně vyhlašovaná Golden Trailers Award.
222

 

S rostoucími finančními možnostmi marketingových kampaní si mohou studia 

dovolit investovat nemalé prostředky do kupování televizního vysílacího času. Patrně 

nejsledovanější televizní akcí je každoročně finále Super Bowlu (Americký fotbal). 

V roce 2009 se přenos stal druhým nejsledovanějším pořadem v historii USA (po 

závěrečné epizodě seriálu M*A*S*H), když si ho naladilo celkem 97,5 milionu diváků.
223

 

Odvysílat reklamu v tomto čase je velmi prestižní záležitostí a filmová studia ji 

každoročně využívají pro prezentaci svých nejočekávanějších snímků. Studio Fox 

zaplatilo v roce 1996 za tv spot k filmu Independence Day (Den nezávislosti – 1996) 1,3 

milionu dolarů.
224

 V roce 2009 se cena pohybovala v rozmezí 2,4 – 3 miliony dolarů za 

30 vteřin.
225

 Letos se cena půlminutového TV spotu k filmu Avengers (2012) údajně 

vyšplhala až na 4 miliony dolarů.
226

  

 Film je možno propagovat různými komunikačními kanály skrze různé mediální 

nosiče, jako je televize, rádio, tisk, kino, internet nebo venkovní reklama. 

V komunikačním mixu filmové propagace má však trailer výsadní postavení jako 

nejúčinnější složka (především v poměru cena/výkon). Do filmového marketingu putuje 

dle Kerriganové cca 25 % nákladů celého filmu. Pokrývají náklady spojené s tvorbou 

trailerů, online kampaněmi a jinými druhy reklam.
227

 Samotné trailery z této sumy 

nezabírají do svých nákladů vysoké procento. Vinzenz Hediger ho odhaduje na 1 – 4 % 

z marketingového rozpočtu filmu. Účinnost trailerů je přitom mnohonásobně vyšší. 
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„Trailery jsou jednoduše nejúčinnějším nástrojem filmového marketingu. Žádný jiný 

prostředek filmové propagace nepřináší tolik potenciálních diváků za tak málo peněz. 

Trailery obvykle spotřebují něco mezi 1 – 4 % marketingového rozpočtu průměrného 

filmu. Podle marketingových oddělení však studiím zpátky přinášejí mezi 25 – 40 % 

celého zisku ze vstupenek. Takže jsou vysoce efektivním marketingovým nástrojem.“
228

  

2.8 Další formy audiovizuální propagace 

 Vedle klasického traileru se dnes ve filmovém marketingu můžeme setkat s celou 

řadou audiovizuálních propagačních formátů TV spot, featurette, sneak peak nebo teaser 

trailer.  

2.8.1 TV spot 

 TV spot je trailer, který je určený pro použití v televizi. Jeho délka je výrazně 

kratší než u klasického traileru. Obvykle je dlouhý 15 – 30 sekund. Tato stopáž je dána 

nedostatkem času mezi reklamními bloky a především vysokými cenami za televizní 

vysílací čas. V TV spotech se díky menší zobrazovací ploše většinou používají detailnější 

záběry (např. na obličeje) než v trailerech určených pro kina. Obraz je zpravidla 

soustředěn doprostřed obrazovky a často ji plně využívá, na rozdíl od kina, kde se obraz 

může rozprostřít po celém plátně. Podle Ondřeje Hokra se však v posledních letech od 

tohoto dlouholetého trendu do jisté míry upouští. „Dnes již moc neplatí, že by se pro 

televizi mělo střihat jiným způsobem. Můžou za to velké širokoúhlé televize, které tyto 

rozdíly stírají. Občas je ale obrácený problém, protože na plátně to vypadá jinak než na 

monitoru a střihač musí prodlužovat záběry, aby divák stihl prohlédnout celé plátno. Je 

totiž schopen déle vstřebávat plátno, aniž by ho to začalo nudit.“
229

 

 Na rozdíl od následujících formátů (featurette a sneak peak) se s TV spoty 

můžeme běžně setkat i v ČR. Vytvářejí se buď pro nové filmy v kinech, anebo pro 

potřeby propagace filmů přímo v televizi. TV spoty pro nové filmy se v televizi nejčastěji 
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objevují v případě, že daná stanice, např. Česká televize je koproducentem filmu. V tomto 

případě vznikají 20 – 30 vteřinové upoutávky. Na TV Nova je to s takto dlouhými 

upoutávkami složitější, dostávají prostor především díky barteru (výměnnému obchodu). 

V poslední době se však podle Hokra daleko více uplatňují tzv. Jingly, 7 – 10 vteřinové 

upoutávky, které se dodávají ve více, např. až v osmi variantách.  

 O TV spotech sloužících k potřebám televize se rozhovořila Daniela Kuhnová, jež 

má z oblasti televizního self-promotion mnohaleté zkušenosti. „Když se promují hodně 

velké blockbustery, jako třeba Harry Potter, tak k němu přijdou instrukce ze zahraničí 

a musí se pak posílat na schválení do Londýna a do Ameriky. U Zachraňte vojína Ryana 

jsme dokonce museli použít už předem hotovou distribuční upoutávku a nesměla se dělat 

žádná jiná.“
230

 Pokud ale jde o „menší“ nebo starší filmy, pokračuje Kuhnová: „…je 

možné vytvořit originální upoutávku, která se neodvolává na zkušenost z kina 

a neprodává se tolik velkolepost a ‚filmovost‛. (…) Vybavím si třeba upoutávku na 

Vetřelce jedničku, vystavenou tak, že tam byla použita scéna, kdy astronauti jedí, a pak se 

voice over zeptal: ‚Hádej, kdo přijde na večeři?‛“
231

 

2.8.2 Featurette 

 Featurette je pohled za filmovou kameru. U blockbusterů se často používá 

v marketingových kampaních. Featurette bývá kolem dvou až pěti minut dlouhý a je 

určený pro internetové publikum. Režisér a hlavní hrdinové filmu, případně část štábu 

v něm popisují průběh natáčení, příběh filmu, hlavní záměr filmu, atp. Tyto záběry jsou 

poté prostříhány se samotnými scénami z filmu. Featurette většinou vyplňuje období 

mezi předchozím trailerem a vypuštěním nového, případně mezi posledním trailerem 

a premiérou filmu. Objevují se v nich dosud nezveřejněné záběry z filmu, což je velmi 

dobře kvitováno filmovými fanoušky, kteří dychtí po jakékoliv nové informaci 

o očekávaném filmu.  
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2.8.3 Sneak peak 

 Sneak peak je úryvek z filmu. Většinou se jedná o nijak neupravovanou scénu 

z daného filmu. Je stejně jako featurette určen pro internetové potřeby a slouží k další 

marketingové podpoře. Obvykle je dlouhý mezi 30 – 120 vteřinami. Patrně nejkratší 

sneak peak představil v americké talkshow Conan s Conanem O’Brianem režisér J.J. 

Abrams. Ten nechal v žertu pustit pouze tří snímkový sneak peak ke svému 

připravovanému filmu Star Trek Into Darkness, jenž netrval ani jednu vteřinu (viz příloha 

č. 12)
232

  

2.8.4 Teaser trailer 

 Teaser trailery jsou zvláštní formou traileru. V minulosti se tímto pojmem 

označovaly krátké pokročilé trailery, jež se objevovaly dva až tři týdny před uvedením 

snímku do kin. Prvním trailerem, který změnil tyto zvyklosti, byl koncem 60. let teaser 

k filmu Chitty Chitty Bang Bang (1968), jenž se objevil celých 8 měsíců před uvedením 

snímku.
233

 Tato koncepce zůstala stejná i do dnešních dnů. Teaser je výrazně kratší než 

klasický trailer. Jeho stopáž se pohybuje v rozmezí 60 – 90 sekund. Objevuje se v kinech 

i na internetu a jeho cílem je dát najevo, že film vůbec existuje. Měl by nastartovat 

spekulace o filmu a vzbudit word-of-mouth.
234

 Teaser trailery nezobrazují příliš mnoho 

z chystaného filmu, maximálně základní scény nebo hlavní hrdiny. Důvodem je mimo 

jiné i to, že teasery vznikají v době, kdy film ještě nebývá dotočen, a podoba traileru 

potom proto nemusí přesně odpovídat výsledné realitě ve filmu.
235

 

 V České republice se teasery také vyrábějí, avšak v daleko menším počtu než 

v USA a podle Ondřeje Hokra ne moc systematicky. „Většina filmů tady má jen jeden 
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trailer. Ale dělají se i teasery ve stylu, že je tam jedna malá scénka, tak teasery, které jsou 

v podstatě takovým malým zkráceným malý trailerem. Je jich ale jen pár do roka.“
236

 

2.9 Distribuce   

 Trailery si nacházejí cestu ke svému publiku především prostřednictvím několika 

hlavních distribučních kanálů. Patří mezi ně kino, internet, televize, mobilní zařízení 

a jiné audiovizuální nosiče (např. DVD). 

2.9.1 Kino 

 Primárním místem distribuce trailerů byly a stále jsou kinosály. Trailery se 

promítají v rámci reklamního bloku před filmovým představením. V minulosti tomu tak 

nebylo. V počátcích klasického období se filmové trailery promítaly vždy po představení. 

Ihned po skončení filmu však lidé odcházeli z kinosálů a pracovníci filmových studií 

zjistili, že tento model pro ně není výhodný a přesunuli trailery před začátek filmu. Tento 

zvyk vydržel až dodnes. Výjimkou z tohoto systému jsou tzv. double feature projekce 

neboli dvoj-projekce. Jednalo se o systém, kdy byl k jednomu lepšímu filmu přidán ještě 

jeden horší a diváci byli nuceni si koupit vstupenku na oba filmy najednou. Trailery se při 

těchto dvoj-projekcích promítaly mezi oběma filmy.  

 Kino je podle Kerriganové nejvhodnějším místem pro zhlédnutí traileru. „Obvykle 

se trailery sledují v kinech. Je totiž ideálním místem pro jejich sledování. Diváci jsou 

zaprvé naladěni na sledování filmu, rozhodli se tak strávit svůj čas a připravují se na 

film, který chtějí vidět. Zadruhé, na rozdíl od samotného filmu, může výběr trailerů 

ovlivňovat přímo promítač. Mezi trailery a filmem tak většinou existuje určité 

propojení.“
237

 Toto propojení je patrné při každé návštěvě kina. Pokud si zvolíte 

animovaný dětský film, pravděpodobně před ním uvidíte trailery na dětské filmy. Pokud 

jdete na český film, promítači vám většinou nabídnou trailery k českým filmům. Stejně 

tak před akčním filmem nemůžete očekávat jiné než akční trailery. A tak dále a tak dále. 
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Občas bývaly některé trailery přímo přilepené k filmovému pásu s promítaným filmem 

a promítač nemohl pustit nic jiného. Dnes, když se trailery do kin dodávají v digitální 

podobě na pevných discích, mohou teoreticky promítači pouštět trailery dle svého 

uvážení. Ve skutečnosti jsou ale i tak často vázáni pokyny distribučních společností.  

 Nasazování trailerů před určité filmy je ve Spojených státech velmi důležité. 

Mnohdy může i ovlivnit celý osud filmu. Studio Miramax například posunulo 

severoamerickou premiéru filmu Ying xiong (Hrdina – 2002) o celé dva roky jen kvůli 

tomu, aby trailer na tento čínský spektákl mohlo „přilepit“ před první díl Tarantinova Kill 

Bill (2003).
238

 

2.9.2 Internet 

 Až do konce dvacátého století převládala ve filmovém marketingu praxe jednoho 

konečného a univerzálního kino traileru, jenž nesl všechny hlavní prvky reklamní 

kampaně. Tyto trailery nekladly velký důraz na zacílení jednotlivých demografických 

skupin.
239

 Příchod internetu tyto zvyky zcela změnil. Jednoduchost sdílení filmových 

zážitků, audiovizuálních záznamů a veškerých informací vůbec, vedla marketingová 

oddělení filmových studií ke změně svých strategií. Internet se s postupující penetrací 

společnosti stal významným médiem a pro filmové marketéry médiem stěžejním. Díky 

notebookům, mobilním telefonům, tabletům a dalším přenosným zařízením připojeným 

k internetu je možné trailery sledovat kdekoliv. Online a virální marketingové kampaně 

jsou tak dnes dle Kerriganové stejně důležité jako konvenční postupy
240

 a nutí marketéry 

vymýšlet sofistikované a originální kampaně.  

 Téměř každý film má nějakou internetovou prezentaci. Minimálně je to webová 

stránka. Standardně na ní naleznete základní informace o filmu, jméno režiséra, herců, 

případně tvůrců, datum premiéry, obrázky a trailer. Pokud se jedná o vysoce rozpočtové 

filmy, běžnou součástí bývá i nějaká zajímavá „utilita“, např. hra, možnost nahrát svou 
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fotografii do tematických filmových kulis, atd. U těchto filmů opustila studia také systém 

jednoho traileru a v průběhu půlroční kampaně jich vypouští hned několik. Například 

film Dark Knight Rises (Temný rytíř povstal – 2012) po teaser traileru postupně 

publikoval ještě další tři originální mezinárodní trailery a mnoho dalších klipů. Svou 

pozici veřejného prostoru, kde lze snadno sdílet cokoliv, si internet pojistil po příchodu 

webů typu YouTube, MySpace a Facebook. Jak říká Kerriganová: „Před rozvojem 

sociálních sítí jako je Facebook a MySpace bylo pro uživatele, kteří nebyli technologicky 

zdatní, sledování a sdílení trailerů a filmových klipů v neoficiálních prostorech velmi 

obtížné.“
241

 

 Vedle sociálních sítí je internet pro filmové trailery důležitý množstvím 

tematických webových stránek, jež se zaměřují na filmy nebo přímo trailery. Mezi tyto 

stránky patří především filmové databáze, kde se návštěvníci mohou dozvědět mnoho 

informací o ději filmu, roku vydání, stopáži, tvůrcích a hercích. Mohou zde také filmy 

hodnotit, komentovat, dívat se na trailery, plakáty, přidávat si je do svých seznamů a také 

diskutovat s ostatními uživateli. Největší a celosvětově neznámější je IMDB.com 

(Internet Movie Database). Další velmi populární je Rottentomatoes.com. Českými 

obdobami jsou CSFD.cz (Česko-Slovenská filmová databáze) a FDb.cz (Filmová 

databáze). Mezi webové stránky, které pravidelně zveřejňují (občas s předstihem) 

nejnovější filmové trailery, patří web firmy Apple (Trailers.Apple.com) a web IGN.com 

spadající do konglomerátu Ruperta Murdocha – News Corporation. Je nutné 

nezapomenout ani na populární YouTube kanály jako je Movieclips, ScreenJunkies nebo 

HollywoodStream. Dále poté existuje nespočet filmově zaměřených webů, jako: 

Movies.com, ComingSoon.com nebo Moviefone.com. Mezi nejznámější české patří 

Moviezone.cz, dále jsou zajímavé projekty Gorilla.cz nebo Facebookový profil Filmbook. 

 V České republice však využití možností, které internet nabízí, značně pokulhává. 

Virální kampaně kvůli své sofistikovanosti téměř neexistují. Výjimkou mohou být 

reklamy na Gambrinus a Škoda Auto přímo z placu u Okresního přeboru (2012). 

Současným českým trendem je, že se nevytvářejí webové stránky (pouze u větších 

projektů ano) a film si vystačí jen s Facebookovým profilem, jenž je daleko lépe 

„zasíťovaný“ a lidé mezi sebou mohou sdílet videa z profilu. Smutným faktem podle 
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Libora Alexy je, že rozhodně není normou plně využívat ani tyto bezplatné kanály 

a propagace na internetu se silně podceňuje. 

2.9.3 Televize, audiovizuální nosiče, mobilní telefony 

 Následující tři distribuční kanály z nejrůznějších důvodů svou důležitostí trochu 

zaostávají za kinem a internetem. Televize je velmi kvalitním distribučním kanálem, 

protože dokáže za velmi krátkou dobu oslovit obrovskou masu lidí. Její nevýhodou je, 

nemožnost cílení na konkrétní publikum podle zájmů, věku, pohlaví nebo dle 

demografických údajů. Další nevýhodou je především cena. Vysílací čas je v televizi 

velmi drahý a televizní kampaně jsou doménou pouze vysokorozpočtových filmů.  

 Audiovizuálními nosiči se myslí především DVD nebo Blu-ray disky. Stejně tak, 

jako se pomalu upouští od těchto forem pevných nosičů pro domácí promítání, upadá 

jejich význam i pro filmový marketing. Tyto nosiče standardně obsahují vedle hlavního 

filmu i bonusový materiál. Například film o filmu, vystřižené scény a další. Jedním 

z těchto bonusových materiálů bývají i trailery. Jednak může jít o trailery na ten samý 

film, jako je na disku, nebo jde o trailery na další nové, i již dávno vydané snímky. 

Velkou výhodou tohoto kanálu je možnost zaměření na určitou cílovou skupinu dle žánru 

daného filmu. Nevýhodou je špatná měřitelnost efektivity a vysoká pravděpodobnost, že 

si uživatel trailer nepřehraje. 

 Mobilní zařízení, čímž se vedle mobilních telefonů myslí také tablety, jsou jako 

distribuční kanál pro vývoj traileru naopak velmi perspektivní. Díky rozšířenosti chytrých 

telefonů a platforem iOS od firmy Apple, Android od Google a Windows Phone od 

Microsoftu, existuje mnoho speciálních aplikací, kde mohou uživatelé sledovat trailery. 

Vysokorozpočtové filmy jsou dnes zpravidla podporovány nějakou mobilní aplikací, jež 

nabízí exkluzivní materiály, případně mobilní hrou. Díky rozšíření mobilního internetu 

mohou uživatelé sledovat videa přímo na svém telefonu v internetovém prohlížeči. 
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2.9.4 Česká situace 

 Plánování kampaně v ČR naráží na několik úskalí. Střihač Libor Alexa považuje 

za ideální naplánování kampaně v ČR situaci, kdy půl roku před filmem je vypuštěn 

teaser, tři měsíce před premiérou první trailer a měsíc před trailer druhý. Realita je 

bohužel trochu jiná. „Většinou máme jeden trailer a nasadíme ho 3 týdny nebo 14 před 

premiérou, aby se na něj nezapomnělo.“
242

 Poněkud odlišného názoru je další střihač, 

Ondřej Hokr: „Já si osobně myslím, že se trailery do kin nasazují až zbytečně brzy. 

Někteří producenti je však chtějí vypouštět už dva měsíce před tím, než film poběží 

v kinech. Myslím si, že tak měsíc by měl stačit.“ Zároveň dodává, že žádné velké 

plánování kampaní jako v USA v ČR téměř neexistuje, a propagace zde funguje na 

poloamatérské bázi.
243

  

 Jan Bušta upozorňuje na další problém. Jakkoliv může být kampaň dobře 

promyšlená, stává se, že poté selže na realizaci. Byť jsou trailery včas připravené, občas 

se nestihnou vypustit do kina, protože už na ně není čas, případně se vypustí týden před 

premiérou, ale to se již kampaň míjí účinkem. „Je to především z toho důvodu, že 

producent v ČR má více podfunkcí: preprodukci, natáčení, finance, postprodukci 

a kampaň. Ta je až na posledním místě a producent je z celého ‚kolotoče‛ tak vyčerpaný, 

že už nemá sílu držet nad kampaní dohled.“
244

 V momentě dokončení filmu se většinou 

velmi tlačí na to, aby šel film rychle do kin, a stává se, že nebývá čas na vytváření 

kampaně. Otakar Šenovský to vysvětluje především zadlužeností producentů, kteří 

potřebují rychle vydělat zpět investované prostředky a také nedostatkem volných termínů 

pro české filmy. Je totiž nutné dodržovat alespoň 14 denní rozestupy mezi českými filmy, 

jinak na sobě české filmy „kanibalizují“.
245

  

 Distribuce trailerů se řídí distribučním harmonogramem kampaně. V českých 

podmínkách nebývá vždy pravidlem mít do detailu vymyšlený model kampaně. Mezi 

producenty, kteří nad propagací filmu přemýšlejí v širším kontextu, jednoznačně patří 
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Ondřej Zima ze společnosti Evolution Films, jenž se podělil o zobecněný časový 

harmonogram kampaní.
246

 

2.9.4.1 Distribuční harmonogram: 

 U časových údajů se vždy jedná o dobu před premiérou v kinech. 

 

1. 6 měsíců –  Nejpozdější stanovení termínu premiéry. 

2. 5 – 6 měsíců –  Teaser (pokud je vyráběn – první upoutávka v kině cca 30 – 60 s). 

3. 3 měsíce –  Trailer (délka okolo 150 s). 

4. 3 měsíce –  Producent seznámí distributora se stávajícími mediálními 

a komerčními partnery, kteří poskytují kampaň (cross promo). 

Předání kontaktních osob na tyto partnery, aby distributor mohl 

kampaň dostatečně koordinovat. 

5. 3 měsíce –  Rozhodnutí o artworku (vizuál plakátu) – z něj se bude vycházet 

na veškerou další komunikaci. 

6. 2 měsíce –  Producent dodá distributorovi seznam plnění pro partnery 

vyplývající ze smlouvy mezi partnerem a producentem (loga 

apod.). Producent dodá počet lístků na premiéru pro partnery 

vycházejících ze smluv. 

7. 2 měsíce – Předání podkladů pro inzerci – jednotlivé mutace formátů 

vycházející z artworku. 

8. 2 měsíce –  Určit ceny do soutěží případně dárků pro novináře apod. Na 

cenách do soutěží bude záležet počet a kvalita soutěží v médiích 

(i jiných než partnerských) a tím může být ovlivněna kvalita 

propagace. 

9. 1,5 měsíce –  Stojky, plakáty, fotosky do kin 

10. 1,5 měsíce –  Stanovení přesného počtu lokálních premiér, dodání jmenného 

seznamu členů delegací na tyto premiéry. (Pozn. čím více 

známých herců v delegacích – tím větší promo si v regionu kino 

uspořádá – inzerce, tisková konference, autogramiáda apod.) 

11. 1,5 měsíce –  Místo a konání rautu, rozhodnutí o rautové – cateringové 

společnosti (dodání kontaktní osoby za tuto společnost). 
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12. 1,5 měsíce –  Příprava PR materiálů a podkladů – press kit, EPK, ukázky pro 

televize apod. 

13. 1 měsíc –  Závazný finální seznam s kontakty na osoby a hosty na slavnostní 

premiéru. Pozvánky budou posílány bez lístků a jednotliví hosté 

budou distributorovi telefonicky nebo mailem potvrzovat účast. 

14. 1 měsíc –  Dodání finální kombinované kopie na projekci pro měsíčníky. 

15. 1 měsíc –  Postupný začátek propagační kampaně. 

16. cca 10 dní –  Hlavní tisková konference k premiéře a projekce pro deníky. 

17. 1 týden –  Začátek hlavní propagační kampaně. 

18. 1 týden –  Dodání zbylých distribučních kopií na rozeslání do kin. 

Distributor bude dále potřebovat kontakty na zodpovědné osoby – 

PR, produkce, správce webu, fotografa apod. 
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3  Český trailer 

 Filmový trailer, neboli foršpan, má v českém filmu dlouholetou tradici. Označení 

foršpan pochází z německého slova Vorspann, které jednak znamená úvodní titulky 

a jednak – stejně jako anglické slovo trailer – značí jakýsi přívěs, přípřež. V Německu se 

výraz poté uchytil i jako označení filmové upoutávky (Filmvorspann). Oborová 

encyklopedie Film a filmová technika o něm uvádí: „Foršpan je slangový název pro 

snímek ukázkový, též film ukázkový (popř. reklamní).“
247

 Dnes se však můžeme s tímto 

označením setkat už pouze v odborných nebo historických kruzích. Širokou veřejností 

používaný výraz trailer se u nás vžil až v porevolučním období. Pokud tedy zkoumáme 

dobové české trailery, je nutno je hledat pod pojmy reklamní snímky, reklamní 

upoutávky, ukázkové snímky/filmy nebo foršpany.  

  Z více než 1700 českých filmů,
248

 které v letech 1930 – 1995
249

 vznikly, se 

v Národním filmovém archivu dochovalo 330 trailerů.  Tvrdit, že se trailery používaly 

u zhruba jedné pětiny tehdejší filmové produkce, by však bylo mylné. Jednak počty 

vyrobených trailerů v osmdesátých a devadesátých letech stoupaly a jednak se ne 

všechny dodnes dochovaly. Přesto je zřejmé, že tento způsob propagace není ani 

v českých podmínkách žádnou novinkou, a jako běžná součást filmové propagace má 

u nás dlouhou tradici. K této tradici se však – podobně jako u klasické televizní reklamy – 

dnešní tvůrci vůbec nehlásí a povětšinou ani nevědí, že nějaké české filmové trailery 

v minulosti existovaly. Při tvorbě se řídí především zahraničními trendy a inspiraci 

čerpají z americké tradice. Ale popořadě. 
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3.1 Historie českého traileru a filmové propagace  

3.1.1 Začátky 

 Historii českého traileru nelze zcela oddělit od historie českého filmu, protože je 

s ní pevně spjata. Začátky české kinematografie jsou téměř shodné se začátky 

kinematografie světové. Pouhé dva roky poté, co kinematograf bratří Lumiérů získal 

mezinárodní věhlas (1986),
250

 začaly vznikat i první pokusy o české filmy. Šlo 

o dokumenty Jana Kříženeckého. Nejstarším dochovaným českým trailerem je snímek 

Annie Sedláčková v Lucerně z roku 1925. Je to reklamní snímek k filmu Karla Lamače 

Lucerna (1925). Začíná záběrem na černé titulkové slajdy točené roztřesenou kamerou, 

na nichž jsou české texty, jež uvedou diváky do děje. Následují záběry na Andulu 

Sedláčkovou, která si ve filmu zahrála roli kněžny. Tyto záběry se prolínají s mezititulky. 

Jedná se o němý, černobílý film, jehož celková délka je: 2:24 min. Z dnešního pohledu je 

trailer zcela nezajímavý a bez jakékoliv střihové koncepce.  

 Po vzniku ČSR v roce 1918 čelila kinematografie ekonomické nejistotě. Po krátké 

konjunktuře zapříčiněné poptávkou po vlasteneckých filmech museli producenti brzy 

čelit konkurenci dovozu ze zahraničí.
251

 K tomu bylo potřeba, jak vysvětluje Peter 

Hames, modernizovat filmové zázemí. „Nedostatek dostatečně vybavených studií 

nedovoloval dosáhnout technických standardů, dokud se společnosti American 

a Biografia nespojily v A – B a nepředělaly v roce 1921 bývalou restauraci a tančírnu na 

studio. Doplňovaly je ateliéry na Kavalírce, jež založil herec a režisér Karel Lamač roku 

1924, ve 20. letech zde vznikly některé z nejvýznamnějších filmů. Ateliéry zničil požár 

v roce 1929.“
252

 

 Ač se prvorepublikový filmový průmysl musel vypořádávat s různými problémy, 

dokázal dle filmového producenta Norberta Auerbacha prosperovat i bez státních dotací. 

„Ve dvacátých a třicátých letech vlastnil můj otec dvě filmové společnosti, Elektra Film 

a Slavia Film, a padesátiprocentní podíl ve společnosti Meissner Film. Český filmový 

                                                 
250

 THOMPSON, Kristin.–BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., opr. vyd. 

Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011, s. 31. ISBN 978-80-7331-207-7. 
251

 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Vyd. 1. Překlad Tomáš Pekárek. Praha: Levné knihy KMa, 

2008, s. 24. ISBN 978-807-3095-802. 
252

 Tamtéž. 



   

76 

 

 

průmysl v té době skutečně existoval a kromě otce prosperovali i další filmoví producenti 

a distributoři. Také Barrandovské ateliéry byly úspěšným podnikem. A to vše bylo bez 

jakékoliv státní kontroly nebo státní finanční podpory.“
253

 

3.1.2 30. léta 

 Příchod zvukového filmu přivodil potíže spojené s vysokými náklady na výrobu 

filmů, kvůli tomuto drahému novému zařízení. Převládala nejistota, která bude český film 

doprovázet ještě několikrát, a to, zda je výroba filmů pro takto malý (v té době 13 

milionový) trh realizovatelným ekonomickým záměrem. První zvukové filmy tak 

vznikaly v zahraničí.
254

 V roce 1933 nakonec postavila společnost A – B na Barrandově 

filmové ateliéry. „Ateliéry měly původně přilákat pozornost zahraničních výrobců a 

samotná společnost A – B se ujala tří nákladných historických filmů, jež vznikly také 

v cizojazyčných verzích a byly zamýšleny zejména pro francouzský trh…“
255

 Tento plán 

však zcela nevyšel. Ateliéry byly zaplněny domácí tvorbou a staly se páteří 

československého filmového průmyslu. Počet produkovaných snímků vzrostl koncem 

třicátých let až na 40 ročně.
256

 Mezi nejplodnější režiséry patřil Martin Frič, jenž za svůj 

život natočil více než 85 filmů a spolupracoval s většinou významných herců 

a scénáristů. Mimo jiné s Hugo Haasem nebo duem Voskovec a Werich (Hej rup! – 1934 

a Svět patří nám – 1937).
257

 

 Meziválečná tvorba nabízela především konvenční filmovou zábavu, existují však 

díla, jež se kvalitativně vyrovnají nejlepším německým a francouzským filmům.
258

 Jde 

o první zvukový film Tonka Šibenice (1930) od Karla Antona a především filmy Gustava 

Machatého Erotikon (1929) a Extase (1933), za které si získal světové uznání. U filmu 

Extase se dochovala i upoutávka z roku 1932. Jednalo se již o zvukový film, jenž však 

opět obsahoval mezititulkové slajdy. Celý trailer byl v německém jazyce, a přestože jeho 

střih působí v mnoha místech poněkud šroubovaně, dají se v traileru nalézt i pokročilejší 
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střihové techniky, jako například střídání rychlých a pomalých scén. Trailer je podložen 

vážnou hudbou a objevují se v něm milostné scény i krásné záběry na krajinu, stejně tak 

jako střihové „nelogičnosti“ typu dlouhého detailního záběru na mouchu. Závěrem se 

objeví slajd s nápisem „Uvidíte v kinech“. Při své úctyhodné délce (4:22 min.) působí 

trailer jako výčet zajímavých scén z filmu bez jakékoliv snahy o strukturu vyprávění. Pro 

dotvoření představy o filmovém traileru třicátých let je ještě dobré zmínit upoutávky 

k snímkům Kříž u potoka (1937) od Miloslava Jareše a Kouzelný dům (1939) Otakara 

Vávry. 

3.1.3 40. a 50. léta 

 Za druhé světové války byl český filmový průmysl zcela v područí nacistického 

Německa. Válka paradoxně pomohla filmovým ateliérům. Jak Hames vysvětluje: 

„Během války Němci rozšířili existující ateliéry, plánovali přesunout podstatnou část 

vlastního výrobního plánu do Prahy, protože mnichovské a berlínské ateliéry utrpěly při 

náletech velké škody.“
259

 Výrobní zařízení barrandovských studií a pražských laboratoří 

tak bylo na vynikající úrovni. Po skončení války, již v srpnu 1945 byl podepsán dekret 

o znárodnění filmového průmyslu. Tento dekret ovlivnil podobu filmového průmyslu až 

do devadesátých let. Znárodnění však nebylo jen výsledkem politiky komunistické 

strany, ale bylo připravováno již od třicátých let. Významnou roli v tomto procesu sehrál 

režisér Otakar Vávra a spisovatelé Vladislav Vančura a Ivan Olbracht.
260

 

 Znárodnění zapříčinilo, že se filmový průmysl začal řídit zcela jinými 

mechanismy než mechanismy tržní ekonomiky. Pro vznik filmu nebylo až tolik důležité, 

jestli má potenciál si na sebe vydělat, ale do popředí se dostávaly jiné kvality. Mohly tak 

vzniknout marketingově zcela nesmyslné upoutávky. Příkladem může být pěti a půl 

minutový trailer ke krátkometrážnímu (11 min.) dokumentárnímu filmu Starý smrk 

vypravuje (1947). Podstatou tohoto ukázkového snímku je, že po celou svou dobu bez 

jediného slova zobrazuje detailní záběry na rostoucí trávu, rozevírající se šišky, pučící 

stromy a kvetoucí květy. To vše je podbarveno hudebním doprovodem. Zde je nutno 

podotknout, že hlavním záměrem tohoto snímku pravděpodobně nebylo nalákat masy lidí 
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do kin, nýbrž pouze upozornit diváky, na čem se nyní pracuje. Trailery na dokumentární 

filmy byly po celé období totality spíše výjimkou. 

 Jedním z posledních poválečných „svobodných“ filmů se stala Divá Bára (1949) 

režijního debutanta Vladimíra Čecha. Šlo dokonce o exportní film, v Národním filmovém 

archivu se dochoval i jeho trailer se španělskými titulky. Ten je střižen na svou dobu 

velmi moderním stylem a je výrazně inspirován americkými trailery klasického období. 

Je tři a půl minuty dlouhý, objevují se v něm velké titulky s hesly Láska a Romantika, 

u některých scén jsou použity zajímavé grafické přechody (např. v podobě hvězdy), střih 

je svižný a celý trailer je podbarven veselou hudbou v rytmu polky.  

 Padesátá léta poté charakterizuje tvrdá centralizace, což se odráželo i na počtu 

vyrobených filmů – v roce 1950 to bylo 22 filmů, v roce 1951 devět a do roku 1954 

dalších 12 ročně.
261

 Filmy odpovídaly socialistickému realismu, vymizela veškerá 

avantgarda a spíše než na umělecké kvality se hledělo na politickou korektnost. 

 Zajímavým dílem, poněkud vymykajícím se tendenční tvorbě padesátých let je 

psychologické drama Jiřího Weisse Vlčí jáma (1957). Stejně tak se vymyká i trailer. 

Začíná několika slajdy s textem: „Ústřední půjčovna filmů uvádí film podle románu 

Jarmily Glazarové“ „V hlavních rolích“. Dále následuje výčet hvězd, jméno režiséra 

a poslední slajd s nápisem „Příští program tohoto kina“. Trailer je zaměřen na velmi 

emotivní scény, obsahuje i scény z postele, je dlouhý 2:15 min. a i přes relativně pomalý 

střih má spád.  

3.1.4 60. léta 

 Šedesátá léta byla dobou „tání ledů“. Legendární Chruščovův projev na XX. 

sjezdu KSSS v roce 1956 odstartoval zhroucení Stalinova kultu osobnosti. A celou 

společností probíhalo uvolnění atmosféry. Pro filmaře to znamenalo možnost odklonu od 

socialistického realismu a možnost umělecky rozvíjet svá díla. Tato doba se označuje 

jako Československá nová vlna. Je to období, kdy český film opět získal celosvětové 

uznání. Mezi nejznámější tvůrce této doby patří Jiří Menzel, Miloš Forman, Ivan Passer, 

                                                 
261

 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Vyd. 1. Překlad Tomáš Pekárek. Praha: Levné knihy KMa, 

2008, s. 45. ISBN 978-807-3095-802. 



   

79 

 

 

Karel Kachyňa, Vojtěch Jasný, Ján Kadár, Jan Švankmajer, Věra Chytilová, Juraj 

Jakubisko, Juraj Herz a František Vláčil. Československý film v této době získal také dva 

Oscary, za film Jána Kadára a Elmara Klose, Obchod na korze (1965) a za film Jiřího 

Menzela, Ostře sledované vlaky (1966). 

 Uvolněná atmosféra šedesátých let umožnila v rámci hledání nových cest 

i experimenty ve filmovém marketingu. Jedním takovým experimentem byl trailer 

k westernové parodii Oldřicha Lipského Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964). 

Tento dvouminutový trailer se stejně jako film nese v poněkud uvolněném duchu 

a nadsázce. Řemeslně je velmi dobře zvládnutý. Má nosný děj a drží se pevné struktury, 

která postupně graduje. Zajímavostí traileru je, že prozradí název filmu až na úplném 

konci (po titulku Prostě – vše). V jeho průběhu se v intervalech zobrazují uprostřed 

plátna originálně graficky zpracované titulky: Láska, Dobrodružství, Nenávist, Humor, 

Tragedie, Hrdinství, Zbabělost, Napětí, Klid, Prostě – vše, Limonádový Joe. Jedinou 

drobnou výtkou je, že tyto titulky nejsou synchronní s dějem odehrávajícím se za nimi, 

tedy promítaný děj nezobrazuje právě inzerovanou vlastnost filmu. 

 Příkladem trailerové tvorby šedesátých let může být i upoutávka na film Františka 

Vláčila Markéta Lazarová (1967), jenž je dodnes odborníky považován za jeden 

z nejlepších českých filmů všech dob. Do období šedesátých let by se svou strukturou 

mohl zařadit i trailer k filmu Petrolejové lampy (1971) od Juraje Herze. Ten sice vznikl 

až v  letech sedmdesátých, ale jasně nese přednormalizační rysy, a podle mého názoru jde 

o nejlepší trailer celého totalitního období, který svou kvalitou snese srovnání i nejlepšími 

současnými českými trailery. V tomto barevném, dvouminutovém traileru si nelze 

nevšimnout speciálního grafického provedení titulků, jež mimo jmen hlavních hvězd 

zobrazují i jméno režiséra a kameramana. Největší důraz je však kladen na hlavní hrdiny 

filmu Ivu Janžurovou a Petra Čepka. Ti jsou na začátku samostatně představeni grafikou 

s jejich jmény a především rychlým střihem jejich osob v různých scénách. Trailer dále 

pokračuje představením příběhu filmu. Má pevně strukturovaný děj, který graduje až do 

výstřelu Petra Čepka z pistole uprostřed traileru. Poté přichází zvolnění v podobě 

svatební scény a vyústění traileru v pointu. Tyto dva atributy, střídání tempa a gradace 

uprostřed jsou jedním ze základních kvalit dobře střiženého traileru.  



   

80 

 

 

3.1.4.1 Časopis Filmová propagace  

 Okolnosti šedesátých let donutily pracovníky kin a Ústřední půjčovny filmů, jež 

zastřešovala filmovou produkci a distribuci v Československu, zamyslet se nad 

vylepšením propagace filmů. Jedním z důsledků byl i vznik časopisu Filmová propagace 

(viz příloha č. 13), jež vydávala Tisková služba propagačního oddělení ÚPF. Časopis 

vycházel pouze v roce 1966 jako občasník, a to zhruba jednou za dva měsíce. Přinášel 

zaměstnancům kin cenné informace a rady, jak vylepšit propagaci jejich kin. Srovnával 

filmovou propagaci v ČSSR s ostatními zeměmi a čtenáři do něj mohli posílat své dotazy. 

Z dnešního pohledu podává časopis velmi důležité svědectví o této době. 

3.1.4.2 Stav filmové propagace v 60. letech 

 Špatný stav filmové propagace v šedesátých letech si uvědomovali i samotní 

představitelé propagačního oddělení ÚPF. V roce 1966 proto vypracovali elaborát Stav 

propagace v kinech a návrhy na zlepšení v letech 1966 – 1970, ve kterém komentují 

současnou situaci: „…je třeba zdůraznit, že stav propagace a propagační práce v našich 

kinech není dobrý, že vykazuje celou řadu nedostatků, jejichž odstranění je podle našeho 

přesvědčení jednou z několika podmínek pro zastavení poklesu počtu návštěvníků kin.“
262

 

Negativně hodnotí i stav kin. „Celkový stav kin po stránce estetického vzhledu a vybavení 

propagačními prostředky je naprosto nedostačující. Vzhled kin značně pokulhává za 

vzhledem a vybavením například státních obchodů. Kina působí jak uvnitř, tak zvenku 

velmi neatraktivně, jejich vybavení je zastaralé a nevkusné, což působí na návštěvníky 

spíš odpuzujícím dojmem.“
263

 Tato neatraktivnost kin je do jisté míry způsobena 

neodborností pracovníků kin. „Větší část vedoucích a dalších pracovníků našich kin 

nemá základní odborné předpoklady pro práci s propagačním materiálem. Chybí smysl 

pro vtip, nápad, vkus – často i smysl pro čistotu. Nepracuje se ani s tzv. klasickým 

materiálem. Daleko horší je situace v případě, kdy je vydán nový propagační materiál, 

s nímž se snažíme neustále zpestřovat výběr našich propagačních prostředků. Konkrétně 

jsme zjistili například, že vedoucí kin vraceli do krajských skladů nepoužité propagační 

noviny (například k filmu Bílá paní) určené k rozdání divákům, s nimiž si prostě nevěděli 
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rady.“
264

 Další důležitý problém souvisí se samou podstatou neefektivnosti plánované 

ekonomiky, která se neřídí aktuálními potřebami trhu. Propagační materiály se totiž kvůli 

vytíženosti polygrafického průmyslu a špatného plánování dostávali do kin opožděně 

a propagace tak ztrácela význam.
265

  

 Zpráva podává také návrhy k řešení této nepříznivé situace. Co se týče distribuce 

reklamních filmů (trailerů) nedoporučuje dělat žádné změny a radí ponechat dosavadní 

stav přímé návaznosti ÚPF na kina.
266

 Trailery považuje za jednu z nejúčinnějších forem 

propagace a doporučuje „…věnovat i nadále pozornost oběhu ukázkových snímků 

a možnostem jejich maximálního využití, jako jednoho z nejúčinnějších a specifických 

propagačních prostředků, přičemž bude nutno vyrábět ukázkové snímky ke všem 

distribučním filmům, včetně filmů určených pro kina filmového umění, včetně filmů 

dětských i včetně filmů, kde jsme dosud pro různé technické obtíže ukázkové filmy 

nevyráběli. Současně zajistit využití všech ukázkových snímků pro propagaci filmů 

v televizi s přihlédnutím ke změně náplně dosavadního pořadu ‚Hovoříme o filmu‛. Pro 

prověření potřeby ukázkových snímků v jednotlivých kinech přistoupit ve zdůvodněných 

případech ke zvýšení počtu kopií. Ve výjimečných případech budou ukázkové snímky 

připojovány k týdeníku.“
267

 

3.1.4.3 Klasické propagační materiály 

 Mezi klasické filmové propagační materiály patřily plakáty (většinou ve 

formátech A0, A1 a A3), fotosky (černobílé i barevné, ve formátech 20x26 a 30x40), 

textové plakátky neboli slepky (viz příloha č. 14), programy, popisky, diapozitivy, 

rozhlas (využití místního nebo závodního rozhlasu) a samozřejmě ukázkové snímky 

(trailery).  

 K filmům (i zahraničním) se vytvářely originální plakáty. Český plakát byl 

v tomto období mezinárodně uznávaný a mnohdy měl vysoké umělecké kvality. Ty se ale 

ne vždy potkaly s pochopením veřejnosti. Tak je tomu např. u pana Kyjonky, který 
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redakci zaslal svou stížnost. „Ožehavou otázkou je také ‚umělecky‛ provedený reklamní 

materiál. O našich umělcích se již dlouho mluví, ale nějaká podstatná změna dosud 

nenastala. Je možné, že my, laici, nemůžeme pochopit jejich umění (myslím v případě 

umění malířů a návrhářů) a domníváme se stále, že umění je namalovat takový obraz, 

který je na první pohled našemu oku srozumitelný, zatímco umělci – malíři jej považují za 

kýč a jsou toho názoru, že umění je namalovat obraz, na který se musí laik dívat alespoň 

5 minut a zpřevracet jej na všechny strany, aby poznal, co obraz představuje. A totéž je u 

filmu s některými ‚umělecky‛ provedenými plakáty. Návštěvník, má-li se někdy na vývěsní 

tabuli dívat hodně dlouho než pochopí, co plakát představuje a někdy, než přečte 

‚umělecky‛ napsaný název filmu, přejde ho chuť jít do kina a odchází s myšlenkou, že to 

bude zase nějaká ‚vylomenina‛. Naši umělci by měli vytvářet taková díla, kterým rozumí 

lid, nejen oni.“
268

 

 Fotosky se používaly především pro výzdobu kin, jde o fotografie pořízené přímo 

při natáčení. Zachycují herce či dějové sekvence filmu. K nejpoužívanějším 

a nejmasovějším prostředkům propagace patřily tzv. slepky. Šlo o malé textové plakáty 

do velikosti A4. Obsahovaly název filmu, reklamní slogan, údaje o tvůrcích a hereckém 

obsazení a výjimečně i drobnou grafiku s podobným motivem, jaký se vyskytoval na 

standardních plakátech formátu A1 a A3.
269

 Oblíbené byly jak pro svůj formát, tak pro 

nenáročnou formu i pro své mnohostranné použití zejména v menších venkovských 

kinech.
270

 Propagace diapozitivy spočívá v promítání reklamního diapozitivu při 

ztemnělém hledišti na plátno kin před představením, případně o přestávce.
271
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3.1.4.4 Zlepšená situace v propagaci 

 Československá filmová propagace se potýkala s nedostatkem finančních 

prostředků. Oproti západním zemím, kde se do reklamy investovalo okolo 40 % z tržeb 

kin, v socialistických zemích to bylo v rozmezí 10 – 15 %.
272

 I přesto se v druhé polovině 

šedesátých let díky snahám Propagačního oddělení ÚPF situace v propagaci zlepšila. Byl 

dokonce představen nový maskot ÚPF, pan Filmásek (viz příloha č. 15), jenž se 

objevoval na propagačních materiálech, v kinech i v televizi.
273

 Posunu ve filmové 

propagaci si všimli i novináři. Václav Vendra píše v deníku Práce (13.2. 1966) toto: 

„…diferenciace kin je rovněž ještě v plenkách a upřímně řečeno, není ani ochotna dát víc 

peněz na účinnější filmovou reklamu, byť v porovnání s předchozími lety si už tato 

Šípková Růženka protírala zvolna oči z hlubokého spánku“
274

 Dále ve článku vychvaluje 

účinnost kampaně na film Obchod na korze (1965): „…zájem diváků – tentokrát zásluhou 

dobré reklamy – se soustředil i na tak náročný film, jako je Obchod na korze…“
275

 

Kvality kampaně k tomuto filmu vyzdvihuje i Eva Kilingerová z časopisu MY 66 (únor 

1966): „…nyní je již téměř na každý český film zpracován ve spolupráci s tvůrci jakýsi 

scénář propagační kampaně… První konkrétní a dobré výsledky se již u některých titulů 

projevily. Mám na mysli například film Atentát nebo Obchod na korze.“
276

 

 V červnovém čísle Filmové propagace se rozhovořil i Ing. Albert Nesveda – 

vedoucí Propagačního oddělení ÚPF. Stěžuje si na nedostatek papíru, kdy při požadavku 

160 tun ročně byla přiznaná kvóta na rok 1966 původně 70tun, poté se navýšila na 90 tun, 

což je v přepočtu na peníze ročně 6 milionů Kč za propagační materiál rozesílaný do kin. 

Toto množství „…považuje za velmi malé a nedostačující v porovnání s propagačním 

materiálem zahraničních kinematografií, včetně socialistických, obzvláště pak 

kinematografie NDR.“
277

 Pochvaluje si naopak nové opatření, jež výrazně zkvalitňuje 

a urychluje propagaci a zvyšuje její plynulost. „Naší snahou je stále zlepšovat názornou 

propagaci. Hlavním konkrétním projevem tohoto našeho snažení je, že jsme přijali a dali 
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schválit našimi nadřízenými orgány zásadu, která dovoluje, abychom u čs. filmů začali 

s názornou propagací a vůbec propagací již v období, kdy je ještě film ve výrobě. Nebylo 

tomu tak dříve a dokonce někdy před osmi lety existoval zákaz, který nedovoloval začíti 

s propagací dříve, pokud nebyl film hotov a definitivně schválen… Jsme přesvědčeni, že 

za rok budeme tak daleko u všech našich filmů, že současně s první kopií bude připraven 

i veškerý potřebný propagační materiál.“
278

 Nesveda dále objasňuje konkrétní postup při 

tvorbě propagačních kampaní. Tvůrci propagace jsou domluveni s každou z pěti tvůrčích 

skupin Filmových studií Barrandov. Účastní se natáčení, dostávají scénář, konzultují 

kampaň a stanoví si i předběžné datum premiéry. Největší pozornost je přitom upřena 

k českým a slovenským filmům (aby se náklady vrátily zpět na vstupném). Zahraničím 

filmům se ale věnují také. Každý rok je podle jeho slov předem vybráno několik 

zahraničních filmů, na které se soustředí největší pozornost.
279

 

3.1.5 70. a 80. léta 

 Invazí sovětské armády do Československa v srpnu 1968 skončilo Pražské jaro 

a začalo období tzv. normalizace. Československá kinematografie tak zcela zmizela ze 

světového povědomí. Nad uměleckými kvalitami opět převažovala politická korektnost. 

Peter Hames píše: „V roce 1971 nejvíce vychvalovali film Klíč Vladimíra Čecha, který 

získal cenu na moskevském filmovém festivalu v roce 1972. Pojednává o tragickém osudu 

polického funkcionáře za druhé světové války. Jeho jediným kladem byla ideologická 

pravověrnost, neboť jinak naprosto postrádá myšlenku, estetickou hodnotu 

a přesvědčivost.“
280

 Kdo chtěl točit filmy, musel mít povolení od strany, což znamenalo 

podpořit nový politický kurz. Postupně se tak připojovala známá jména: Vávra, Menzel, 

Chytilová a další 

 Právě Vávrův film Dny zrady (1973) je přes své nesporné řemeslné kvality jedním 

z příkladů, zaprodanosti „novému“ režimu. Podobný rozpor mezi kvalitou a patosem je 

cítit i z traileru k tomuto film. Ten obsahuje dosud ne zcela užívaný voice-over začínající 

větou: „V našem kině už brzy uvidíte nový širokoúhlý film Dny zrady, který líčí 
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nejdramatičtější okamžiky naší minulosti…“ Voice-over dále pokračuje vypravováním, 

respektive vysvětlováním děje filmu. Trailer má relativně pomalý střih, ale vyznačuje se 

velmi hustou atmosférou a obsahuje násilné scény lynčování i zabíjení. Vedle toho však 

také scény patetické a podlézavé režimu. Na závěr traileru se na plátně v průměrném 

animovaném grafickém zpracování několikrát za sebou objeví název filmu. 

 Novinkou ve filmové propagaci sedmdesátých a osmdesátých let jsou tzv. filmové 

pozvánky Hovoříme o filmu, jež obsahovaly vždy pozvání na jeden nebo více filmů. 

Jedná se o obdobu dnešního featurette. Program je zhruba pět minut dlouhý a prokládají 

se v něm záběry na tvůrce filmu se svými komentáři a záběry z filmu, jež jsou případně 

doplněny voice-overem. Jedním z takovýchto snímků byl film Hovoříme o filmu – Hra 

o královnu (1980).  

 V osmdesátých letech se generace „novovlnných“ režisérů pokoušela ustoupit 

obsahovým banalitám sedmdesátých let a pokoušela se dostat za dřívější omezení. 

Osmdesátá léta jsou dobou snahy o rozvoj komerčnějšího pojetí filmu. Tato tendence 

byla vedoucí garniturou oficiálně schválena i podporována. Přestože nízké náklady 

umožňovaly do jisté míry tvořit moralizující traktáty pro prázdná kina, musel se filmový 

průmysl pokusit přilákat diváky. Dosahoval toho především propagací vybrané 

hollywoodské tvorby a zahraničních snímků.
281

 Část režisérů se proto pokoušela 

o podobné filmy. S komerčními filmy konce osmdesátých let jsou spojováni především 

Jaroslav Soukup s tzv. „českým Rockym“ Pěsti ve tmě (1986) a Vít Olmer s velmi 

úspěšným filmem z pražského podsvětí Bony a klid (1987). Této dvojici ještě zdárně 

sekundoval režisér Zdeněk Troška se svou sérií Slunce, seno…
282

 

 Snahy o komerčnější pojetí se promítly i ve filmových upoutávkách. Vcelku 

vkusně se s nimi vypořádal trailer k filmu Oldřicha Lipského Tři veteráni (1983) svým 

moderním pojetím titulků s důrazem na název filmu. Celý dvouminutový trailer, který je 

podložen písní Uhlíře a Svěráka Není nutno, je prostoupen titulky, kde se cyklicky 

zobrazuje název filmu: Ústřední půjčovna filmů uvede, Pohádku Jana Wericha, Tři 

veteráni, Nový český film, Režie Oldřich Lipský, Tři veteráni, V hlavních rolích (výčet 
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herců, pozn. aut.), Tři veteráni, Dále uvidíte (výčet dalších herců, pozn. aut.), Tři 

veteráni, Režie Oldřich Lipský, Tři veteráni, Uvidíte v našich kinech. 

 Komerčně úspěšný byl také snímek Jaroslava Soukupa Kamarád do deště (1988) 

s později velmi populárními hrdiny Sagvanem Tofim a Lukášem Vaculíkem. Trailer 

k tomuto filmu je poměrně dlouhý (4:20 min.) a kvalitativně dost nevyvážený. Začíná 

záběrem na filmovou klapku, titulky (Ústřední půjčovna filmů uvede, Kamarád do deště) 

a záběry z natáčení různých scén. Celé je to svižně sestříhané, podložené tóny písně 

Dávej, ber a působí to velmi zajímavě. Po minutě a půl však přijde zlom, Sagvan Tofi 

začne zpívat slova k této své písni a zbytek traileru působí jako videoklip. Střídají se 

záběry z filmu se záběry na tancující a zpívající dvojici Tofi – Vaculík. Celý trailer je 

zakončen efektním proskočení této dvojice zděnou stěnou, na které je napsán název 

filmu.  

3.1.6 90. léta 

 Sametová revoluce v listopadu 1989 zapříčinila pád vlády komunistické strany 

a řízené ekonomiky. Pro československý – a po roce 1993 již pouze český film – to vedle 

období nejistoty znamenalo také možnost po vzoru západu plně využívat všech 

marketingových výhod tržní ekonomiky. Počátek devadesátých let byl ve znamení 

známých režisérů konce let osmdesátých. Nejúspěšnějším snímkem, který je co do počtu 

diváků nejúspěšnější i dodnes (film navštívilo celkem 2 022 637 diváků
283

), byl film Víta 

Olmera Tankový prapor (1991). „V létě 1991 bylo kino na jedné z pražských hlavních 

ulic Na Příkopě zamaskované. Nad ním hlaveň tanku pronikala růžovým graffiti nahé 

ženy ve tvaru balonu. Šlo o upoutávku na nesmírně úspěšný film Tankový prapor Víta 

Olmera podle románu Josefa Škvoreckého. Byl to první soukromě produkovaný film po 

více než čtyřiceti letech. V tomto kině, jež bylo jedním ze čtyř pražských biografů, kde 

uváděli české a slovenské filmy, dále promítali Troškův snímek Slunce, seno, erotika. 
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Zbývajících třicet projekčních míst se věnovalo posledním hollywoodským filmům. 

Nastala nová éra.“
284

 Takto se k začátkům devadesátých let vyjadřuje Peter Hames. 

 Přechod k tržnímu hospodářství nebyl zdaleka tak bezproblémový a bezbolestný, 

jak se v opojné porevoluční atmosféře mohlo zdát. Filmový průmysl byl stále pod státním 

monopolem a musel projít privatizací. Zákon rušící monopolní postavení státu prošel až 

v roce 1993. Film Tankový prapor tak vznikl v podstatě ilegálně.
285

 Barrandovská studia 

musela v rámci úsporných opatření propustit přes 1500 zaměstnanců a postupně 

přeorientovala svou činnost. Do roku 1997 téměř opustila domácí produkci a soustředila 

se na služby zahraničním produkcím jako Mission: Imposible (1996), Les Misérables 

(Bídníci – 1998) nebo Sibirskij tsiryulnik (Lazebník sibiřský – 1998).
286

 Dalším 

problémem devadesátých let byla klesající návštěvnost kin. Lidé měli najednou daleko 

více možností volnočasové zábavy a přestali pravidelně navštěvovat kina. Návštěvnost 

klesala z padesáti milionů diváků za rok v posledních letech totality na 21,9 milionu 

v roce 1993 a 9,8 milionu v roce 1996.
287

 Velký vliv na tom měla také TV Nova, první 

soukromá televizní stanice, jež začala vysílat v roce 1994. 

 Jedním z největších hitů devadesátých let byla Soukupova policejní komedie Byl 

jednou jeden polda (1995). Přes všechny finanční problémy jsou devadesátá léta obdobím 

debutů nové generace talentovaných filmařů. Nejvýrazněji se do něho zapsal režisér Jan 

Svěrák, jenž upoutal i pozornost mezinárodní. Se svým filmem Obecná škola (1991) byl 

nominován na Oscara a s filmem Kolja (1996) nakonec toto nejvyšší ocenění získal. 

Mezi další úspěšné debutanty devadesátých let patří Jan Hřebejk (Pelíšky – 1999), Petr 

Zelenka (Knoflíkáři – 1998), Saša Gedeon (Indiánské léto – 1995), Alice Nellis (Co 

chytneš v žitě – 1998), Filip Renč (Requiem pro panenku – 1992) a další. Vedle těchto 

filmů je nutno doplnit ještě úspěšné projekty již známých režisérů, např. Věru Chytilovou 

a její Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992), Jana Švankmajera s filmem Lekce Faust 

(1993) nebo opožděnou premiéru filmu Jiřího Menzela, Skřivánci na niti (1969). 
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 Otevření se světu mělo v české trailerové produkci za důsledek silnou orientaci na 

americkou scénu, odkud především čerpali tvůrci inspiraci. Z dnešního pohledu však lze 

vypozorovat spíše absolutní nepochopení zákonitostí a systému tvorby trailerů. Jedním 

příkladem za všechny, nechť je film V žáru královské lásky (1990) od režiséra Jana 

Němce. Trailer začíná velkými titulky: „Lucernafilm uvádí“ „Hrůza“ „Sex“ „Láska“. 

Ty doprovází Vilém Čok jako voice-over, jenž představuje hlavní hrdiny. Čok se snaží 

o osobité pojetí voice-overu, které však nevyznívá nijak zajímavě. Vše působí velmi 

surrealisticky, nicméně velmi ukřičeně a zmateně. Trailer končí titulkovými slajdy, 

„Uvidíte v našich kinech“ a „Skandální příběh ve skandálním filmu, který si nesmíte 

nechat ujít“, za doprovodu Čokovy pobídky: „Tak kde jste, těším se na vás.“ 

 Nová doba umožnila také zkoušet nové modely propagace a experimenty, jako 

třeba minutový teaser k filmu Konec básníků v Čechách (1993), který se tváří jako by šlo 

o film o filmu z natáčení. Přestože se v něm natáčí jen jediná scéna, dokáže tato scéna 

velmi dobře upoutat pozornost a představit hlavní hrdiny filmu i odkázat básničkou na 

předchozí díly série. 

 Česká tvorba trailerů 90. let obsahuje i několik světlých výjimek. Jsou to trailery 

k filmu Jana Hřebejka Pelíšky (1999), Sašy Gedeona Návrat idiota (1999) a hlavně 

trailery k filmům Jana Svěráka Obecná škola (1991), Akumulátor 1 (1994) a Kolja 

(1996). Svěrák je znám především díky velmi kvalitně zpracovanému voice-overu, který 

většinou přenechává svému otci Zdeňkovi, jenž tento nástroj využívá svým osobitým 

stylem, který u nás nemá obdoby.  
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3.1.7 Nové tisíciletí  

 Začátek nového tisíciletí přivedl české diváky opět zpátky do kin. V roce 2001 se 

návštěvnost poprvé od revoluce výrazněji zvedla, přesto představovala sotva polovinu 

návštěvnosti z roku 1993.
288

 Za nárůst diváků může především zavedení prvního 

multiplexu v ČR v brněnské Olympii (1999) a poté i v Praze Hostivaři (2000).
289

 

S rozvojem sítě multikin rostla i návštěvnost. V roce 2003 se zvedla na 12 milionů, což 

byl největší počet za posledních 9 let. Na této hodnotě se návštěvnost v následujících 

letech ustálila a kolísá mezi 10 – 12 miliony diváků ročně. Výjimku tvoří rok 2010 

s rekordní návštěvností 13,5 milionu.
290

 Ta je ovlivněna především celosvětovým 

„megahitem“ Avatar (2010), který měl v tomto roce premiéru. Výrazně ale v posledních 

letech stoupaly tržby – díky zvyšující se ceně vstupného – z 600 milionů v roce 2000 na 

částku 1,5 miliardy v roce 2010.
291

 

 Pro český filmový průmysl je důležité, že od roku 2002 do roku 2008 vzrostl 

podíl českých filmů na celkové návštěvnosti i na tržbách až na 40 %,
292

 což je od roku 

1991 absolutní rekord v novodobých dějinách české filmové distribuce. V roce 2011 

potom tento podíl sice klesl k hranici 30 %. I tak je ale faktem, že české filmy na domácí 

publikum „platí“. Vyšší podíl domácích filmů na návštěvnosti má v Evropě pouze 

Francie.
293

 Nárůst počtu českých filmů o 1/3 způsobil dle producenta Ondřeje Zimy velké 

změny ve filmové distribuci v ČR. V kinech se snížily rozestupy mezi jednotlivými filmy 

a ty jsou tak často uváděny do distribuce pouze s týdenními odstupy. „Dochází tak 

k viditelnému kanibalismu mezi jednotlivými českými tituly a výsledná návštěvnost 
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jednotlivých titulů klesá. Dále dochází k tomu, že rostou distribuční náklady filmů – 

neboť s růstem počtu uváděných filmů přímo úměrně roste význam toho, jak moc je film 

‚vidět‛ a jak dobře ho dokáže distributor divákovi ‚prodat‛. Krátké rozestupy také dále 

zvyšují význam prvních víkendů filmu v distribuci, protože za další dva týdny mohou být 

v distribuci už také dva nové české filmy.“
294

 Je tak naprosto nezbytné, aby film měl 

pokud možno co nejkvalitnější marketing – tj. propagační kampaň, PR, kvalitní trailer, 

atd. Snižování časových rozestupů mezi uváděnými českými tituly totiž zkracuje životní 

cyklus filmu v kinech, takže se čím dál tím více blížíme k americkému modelu, kdy je 

často rozhodující výsledek prvních víkendů.
295

 Jedná se o tzv. taktiku hit-and-run, kdy se 

veškerá marketingová práce, úsilí a také očekávání směřují k prvnímu víkendu. 

 Jedním z největších problémů současné české kinematografie je nedostatek 

financí. „Český stát se po roce 1989, po zrušení státního monopolu na výrobu 

audiovizuálních produktů, takřka úplně zřekl podpory filmového průmyslu, začal 

uplatňovat tzv. laissez-faire politiku, tedy minimální vměšování státu do volného trhu.“
296

 

Jedinou státem organizovanou podporu zprostředkovává Státní fond pro podporu a rozvoj 

české kinematografie, zřízený v roce 1992. Ani ten ovšem není financován ze státního 

rozpočtu, ale z prostředků za prodej práv k uvádění starších českých filmů, a odvodem 

jedné koruny z každé prodané vstupenky.
297

 Podle filmových odborníků jsou však tyto 

prostředky nedostačující. Podfinancovanost české kinematografie potvrzuje i studie 

společnosti Olsberg | SPI, kterou si v roce 2006 nechalo na zakázku vytvořit Ministerstvo 

kultury ČR.
298

 V tom samém roce téměř vstoupila v platnost novela zákona, jež by 

podmínky financování upravila. Zhatilo ji ale veto prezidenta Klause, které se poté již ve 

sněmovně nepřehlasovalo. S podobným zákonem přišli poslanci i letos a prezident Klaus 

ho opět vetoval. Tentokrát ale poslanci jeho veto přehlasovali a zákon vstoupí v účinnost 

začátkem roku 2013. Filmaři díky němu získají vyšší finanční podporu. Zákon mimo jiné 
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také předpokládá zrušení Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a 

ustavení nového Státního fondu kinematografie s jinou strukturou financování.
299

  

 Česká kinematografie v současné době netrpí žádnými existenciálními problémy. 

Slovy Aleše Danielise „…můžeme konstatovat, že celá filmová distribuce včetně 

provozování kin je poměrně stabilizovaná, ve formě odpovídající ostatním zemím 

Evropské unie. Kinům je nabízena široká nabídka filmů od různých distributorů, která 

obsahuje nejen komerční hity, ale i domácí tvorbu a alternativní filmové projekty.“
300

 

Problémem je podle Jana Bušty spíše nepochopení základních otázek v komunikování 

a tvorbě filmových děl. „Neustále se tu řeší nepodstatné věci, jako je rozpor mezi žánrem 

a autorstvím nebo rozpor mezi komercí a uměním.“
301

 Nevyjasněnost těchto základních 

otázek se promítá i do uvažování producentů o filmové propagaci. Ti občas žijí v mylné 

představě, že dobré umění se prodá samo a své filmy propagují pouze ze zavedené 

konvence. 

  Produkce trailerů na počátku nového tisíciletí pokračovala v duchu devadesátých 

let. Celkově vzato ji lze hodnotit v negativním duchu, jako nesystematické a nedospělé 

pokusy o trailery. Titulky jsou většinou řešeny bez jakékoliv grafické originálnosti, hudba 

je mnohdy zcela neatraktivní a především trailery nemají žádnou koncepci střihu. 

Negradují, nemají pointu, pouze ukazují vyňaté scény z filmu bez jakékoliv ambice 

vyprávět trailerem nějaký příběh. Takový je např. trailer k filmu Mach, Šebestová 

a kouzelné sluchátko (2001), který je nehledě na svou „uřvanost“ pouze sledem 

průměrných scén vedle sebe doplněných o nevkusnou hudbu. Zcela průměrně zpracované 

a odpovídající předchozím charakteristikám jsou trailery k filmům Oběti a vrazi (2001), 

Kameňák (2003), Duše jako kaviár (2004), ale i – ne ve všech ohledech špatné – trailery 

na Musíme si pomáhat (2000) nebo Horem pádem (2004).  Stejně tak upoutávka k pokusu 

o historickou romanci Andělská tvář (2001) je zajímavá snad jen tím, že voice-over u ní 
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na začátku – vedle jména filmu a režiséra – předčítá i hlavní sponzory filmu, což je velmi 

neobvyklé. 

 I v tomto období vzniklo několik děl, která stojí za větší pozornost. Už tradičně 

k nim patří trailer ke Svěrákovu filmu Tmavomodrý svět (2001) s osobitým voice-overem 

Zdeňka Svěráka. Originálním způsobem je pojatá upoutávka k Ondříčkovu filmu Jedna 

ruka netleská (2003), jež střídá scény z filmu s titulkovými slajdy s otázkami: Jste 

normální? Bojíte se tmy? Jste hrdina? Máte rádi svého psa? Rozumíte svým dětem? Pili 

jste houbový čaj? Máte skvělého kamaráda? Máte rádi televizi? Natočili vás skrytou 

kamerou? Chcete ochutnat něco nového? Černá komedie Jedna ruka netleská. Hudbou, 

gradací, rychlým střihem, vtipnými scénami a srovnáním s filmem Anděl na horách 

(1955) zaujal i trailer k filmu Snowboarďáci (2004). Mezi absolutně nejlepší trailery 

začátku tisíciletí však patří trailery k filmům dvou debutantů Marka Dobeše Choking 

Hazard (2004) a Julia Ševčíka Restart (2005). Oba zaujmou především precizním 

rychlým střihem, trojaktovou strukturou s gradací a svěží grafikou titulků. 
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3.2 Současný český trailer  

 Aby mohla tato práce podat komplexní pohled na současný český trailer, rozhodl 

jsem se představit pohled nejen odborné veřejnosti, tedy novinářů a filmových kritiků, ale 

i přímo tvůrců trailerů, kteří mohou poskytnout vysvětlení dnešního stavu, poukázat na 

problémy, se kterými se potýkají a celkově zhodnotit situaci ze svého pohledu. Závěrem 

této podkapitoly přidávám svůj pohled na české trailery posledních pěti let vzniklý na 

základě jejich analýzy. 

3.2.1 Současný český trailer pohledem kritiků 

 Reakce odborné veřejnosti k českému filmovému traileru jsou vesměs velmi 

negativní. Přední filmový kritik, František Fuka, české trailery v  emailové korespondenci 

označil za „…strašlivé, neumětelské, a tak mimo, že u nich není vůbec co dalšího 

rozebírat.“
302

 Podobného názoru je i Tomáš Chvála z Kinoboxu, který však vidí naději ve 

zlepšení situace: „Nebudeme si nic nalhávat – český trailer je reklamní mrzák, kterému se 

nedaří postavit na vlastní nohy. V minulých měsících se nicméně objevilo několik 

nadějných trailerových vlašťovek (Normal – 2009, Jménem krále – 2009), které dávají 

tušit, že by se mohlo blýskat na lepší časy.“
303

 

 Současnou situaci okolo českého traileru ve svém článku shrnuje Petr Cífka: 

„V české kotlině se k upoutávkám přistupuje značně ledabyle. Místní tvůrci jim věnují jen 

minimální pozornost, takže výsledkem bývá nic neříkající promo video, které jako by štáb 

spíchl o pauze na oběd. Hollywoodem prověřenou ‚gradující‛ stavbu traileru u nás 

nahrazuje nevzrušivé plynoucí roubování dialogů a hlášek z filmu na vybranou hitovku. 

Výsledkem je fádní představování populárních hereckých tváří za líbivého hudebního 

doprovodu, jehož ‚dopad‛ ještě umocňuje, že české trailery dosud neobjevily kouzlo 

zkratky a bývají i dvakrát delší než ty americké.“
304

 Trailery dle Cífky vznikají v České 

republice nahodile, bez snahy o promyšlenou strukturu. „Většina tvůrců se shoduje na 
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tom, že trailer vzniká tak, že se režisér, producent a střihač (často filmu samotného) 

zavřou na pár dnů na chatě nebo ve studiu a tam se během tří dnů pokusí vytvořit 

upoutávku, z vlastní iniciativy, podle vlastní vize. A pouze v takové chvíli jsou trailery 

alespoň průměrné – když se materiál hodí nějakému námezdnímu střihači, vznikají pak 

zvěrstva.“
305

 Smutným příkladem jsou podle něj trailery k filmům Doktor od jezera 

hrochů (2010), Jak se krotí krokodýli (2006), Svatba na bitevním poli (2007) nebo Na 

vlastní nebezpečí (2007). V těchto trailerech se snoubí nevkus a zoufalství původních 

filmů s amatérismem a naivitou při konstrukci upoutávky. 
306

 

 Stejně jako Tomáš Chvála i Petr Cífka vidí pomalu se zlepšující situaci. „Výjimky 

se rodí jen ztuha. Z poslední doby je zastupuje třeba thriller Restart (2005 – pozn. aut.), 

jehož trailer splňuje ‚západní‛ parametry nejen vizuální stránkou, ale i střihem 

a hudbou.“
307

 Trailery se v ČR potýkají především s nedostatkem finančních prostředků. 

Cífka zde zmiňuje dva střihače, Jaroslava Fuita a Filipa Maláska, kteří se s touto nouzí 

dokážou vypořádat. „Proto jsou trailery na Normal (2009 – pozn. aut.), Kuky se vrací 

(2010 – pozn. aut.) nebo Pouta (2009 – pozn. aut.), nadprůměrné. (…) Objevují se 

dokonce i ty vynikající, jež by obstály ve světovém kontextu. Znalost trailerového řemesla se 

projevuje i tím, že si tvůrci už dokážou hrát s klišé a po česku je transformovat (viz trailer k 

filmu Kuky se vrací).“
308

  

 Kvalitní trailer však nemusí nutně znamenat komerční úspěch filmu. Jak Cífka 

dodává: „Fakt, že Restart přesto kiny jen prošuměl, ale může posloužit i jako odpověď na 

to, proč domácí režiséři kouzlu traileru stále nepropadli: na zájem diváků má totiž u nás 

jen mizivý vliv.“
309

 Především u českých filmů lze o síle samotného traileru pochybovat. 

Podle Cífky „…zde snímek prodává hlavně tvář známého herce a jméno oblíbeného 

tvůrce na plakátu (stačí si srovnat tržby filmů Poledňákové, Trošky či komedií Jiřího 

Macháčka s návštěvností snímků Normal a Pouta, které měly vynikající trailery).“
310
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Cífka nakonec článek uzavírá: „A tak zatímco ve světě postupně vzniká celá subkultura 

vášnivých fanoušků upoutávek, ‚česká škola‛ si o něčem podobném může nechat zdát.“
311

 

3.2.2 Současný český trailer pohledem tvůrců 

3.2.2.1 Komunita tvůrců 

 Česká trailerová scéna stojí na několika kvalitních střihačích, jež se navzájem 

znají. Pravděpodobně nejžádanějším je Jaroslav Fuit. Dále to jsou Ondřej Hokr, Adam 

Dvořák a týmy režiséra Jana Bušty – střihači Otakar Šenovský a Libor Alexa. Obecně 

současný stav shrnul O. Hokr: „Buď to u nás funguje, že je režisér a má u sebe střihače, 

anebo jsou střihači, kteří jsou schopni samostatně pracovat, a v podstatě dostanou funkci 

režiséra. Což je běžné hlavně v televizi. Buď se režiséři naučí střihat, nebo se vybírají 

střihači, kteří mají zodpovědnost.“
312

 Dále si trailery stříhají sami režiséři nebo střihači 

filmu, což není úplně ideální stav. Opět výjimkou potvrzující pravidlo je Jan Svěrák. 

Trailery k jeho filmům patří k těm nejoriginálnějším.  

3.2.2.2 Inspirace ze zahraničí 

 Čeští tvůrci čerpají inspiraci především z amerického traileru. Podle Libora Alexy 

není proč vymýšlet nové věci. V ideálním případě se stačí podívat žánrově na 5 – 10 

trailerů a získáme povědomí o tom, jak daný žánr komunikovat. Potíž je ale v tom, že 

české filmy vypadají jinak než americké, a proto, i kdyby se použil stejný mustr, grafika 

i nejlepší „fígle“, nepůjdou trailery udělat tak atraktivně. Naopak, pokud by se o to tvůrci 

snažili, vypadal by výsledek násilně. Otakar Šenovský doplňuje: „Způsob natáčení filmů 

v ČR je jiný. Americké filmy jsou velmi dobře čitelné a trailery se k nim díky tomu dělají 

dobře. Tady jsou naopak často záběry, které se musí vnímat déle a i přesto je velmi 

obtížné pochopit záměr toho záběru. Styl natáčení i svícení je nevýrazný a při práci to 

střihačům podráží nohy.“ Jan Bušta vidí problém i v atraktivitě herců: „V USA jsou 
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herci, jako např. Brad Pitt, kteří vyzařují i na tak krátké ploše, jako je trailer. V ČR takto 

výrazných herců s použitelnými rysy – fotogenií, kromě např. Miroslava Krobota, který je 

velmi prorýsovaný herec, moc není. Pro každý trailer, pro každou kampaň se tak musí 

vymyslet taková česká cesta.“
313

 

3.2.2.3 Problémy českého traileru 

 V současném českém traileru, potažmo filmové propagaci jsou patrné dvě 

rozdílné polohy. Jednu tvoří starší generace. Na filmovou propagaci se dívá s despektem 

a je pro ni nutným zlem. Tito lidé většinou nemají žádnou koncepci celkové kampaně 

a propagace je ani příliš nezajímá. Není výjimkou, když střihači zadají vytvořit trailer 

přes víkend, a kromě samotného filmu (např. na DVD) mu nepodají žádné bližší 

informace o tom, jak by měl být film komunikován, a vše nechávají na představivosti 

střihače. Tyto trailery potom nemají hlubší koncepci, vznikají v časovém tlaku a tomu 

odpovídá i jejich výsledná kvalita. Druhá poloha je sofistikovanější. Kampaň se včetně 

detailů dopředu celá podrobně naplánuje a střihači dostávají relativně podrobné instrukce, 

jak by trailer měl vypadat, co je jeho cílem, co se v něm nesmí prozradit, atd. Příkladem 

této skupiny může být producent Ondřej Zima a jeho Evolution Films. Podle Otakara 

Šenovského se jedná o generační problém a právě nyní nastává generační obměna. 

Odhaduje také, že do tří let by měla být tato sofistikovaná poloha v jasné převaze. 

 Dalším problémem, který souvisí právě s první polohou, je podle Libora Alexy 

fakt, že si český trailer neumí položit pár základních otázek, čím vůbec je. „Kampaně tu 

dělají tvůrci, kteří nemají moc velkou zkušenost s reklamním průmyslem. Americké 

trailery mluví jednoznačnou řečí. Tam je vidět, že si někdo na začátku řekl, co tím chce 

říct, jakou má cílovou skupinu, jakou řečí mluví, atd. Při pohledu na český trailer, je 

vidět pouze to, že ten člověk vůbec nemá ponětí o tom, co chce dělat a kam chce dospět. 

Ví akorát, že chce ukázat pár hezkých záběrů z filmu, a ví, že to musí mít nějaký rytmus. 

Já vnímám trailer hlavně jako reklamu. A myslím, že by si tvůrci měli nejdřív položit pár 

základních otázek. Odkud jdeme a kam? My to sice děláme (týmy Jana Bušty), ale jinak 

je tu vidět strašná neschopnost a beznaděj. V nějakém ‚legu‛ si sestaví pár záběrů, 

a myslí si, že to už je ten trailer, ale nemá to jednoznačné záběry, k nikomu se to neobrací 
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a dost často to ani nic neříká. U nás neexistuje ani žádný copywriter. Všechno jsme si 

vždy dělali sami.“
314

 

 Podle Otakara Šenovského trpí český trailer také neduhem, který střihači ve svém 

slangu označují za tzv. syndrom předčasné ejakuace.  Na trailerech je podle něj vidět, že 

to jejich tvůrce ze začátku baví. První 3 – 4 záběry jsou vynikající, jenže potom jim asi 

dojde dech. Chybí jim gradace. Na začátku se „vystřílí“ všechen kvalitní materiál a na 

konec už nezbývají žádné hezké záběry, které by podtrhly značku daného filmu.  

 Největším a nejpregnantněji pojmenovaným problémem českých trailerů je ale 

podle něj jiný problém, a to dominance obrazové složky. „To co lze vidět, to lze i slyšet. 

Zvuk je u nás podřízený obrazu. Dělat se to má ale naopak. Měl by se postavit zvuk a ten 

vystihovat záběry. Trochu stylem stavby rozhlasové hry přes repliky. Není ale možné 

(a v Čechách se to opravdu tak děje), že 95 % traileru jsou synchrony – kdo mluví, ten je 

vidět. A to je největší nemoc českého traileru.“
315

 říká Otakar Šenovský. Přitom trendem 

světové kinematografie jsou dnes tzv. viscerální kampaně, jež jsou založeny na tom, že 

diváky mají rozechvět na podvědomé bázi a mají způsobit až fyzické dojmy. Zde Jan 

Bušta dodává, že česká kinematografie je ve všech trendech velmi pozadu. „Všechno 

děláme s odstupem, okoukáváme trendy, ale vždy je to 10 let zpět.“
316

 

3.2.2.4 Délka českého traileru 

 Zatímco americká MPAA přímo nařizuje maximální délku traileru na 2:30 min. 

(s jednou výjimkou ročně), v ČR žádný takovýto orgán nepůsobí a délka traileru není 

nijak omezena. Přesto se Češi drží zavedené konvence a veškeré trailery jsou dlouhé 

v rozmezí 1:40 – 2:50 min. Podle Bušty je čas sám o sobě hodnotou, podle níž diváci 

vnímají trailer. „On si to ten formát sám řekne, že teaser musí být kolem minuty a trailer 

do těch dvou. Trailer by neměl být kratší než minutu a půl, protože by se do něj všechno 

nevešlo a nebyl by tak úderný. Čas sám o sobě je totiž hodnotou. Jsou nastaveny určité 

konvence a je důležité, aby byl trailer alespoň minutu a půl dlouhý. Když je trailer delší, 

už se diváci přepínají do jiného módu myšlení a vnímají ho spíš jako malý film. Podle mě 
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je teď trochu trendem, že se v Americe experimentuje s délkou a dělají se 4 – 5 minutové 

trailery. Naštěstí české filmy nemají tolik ‚nábojů‛, aby se všechny ‚nevystřílely‛ během 

dvou minut. Proto nejsou delší. Je to tu postaveno na tom, že když střihači dojde dech, tak 

to prostě utne. Nemá to žádnou koncepci.“
317

 

3.2.2.5 Tlaky na tvůrce 

 Střihači, popřípadě režiséři trailerů se svým výsledkem zodpovídají producentovi 

filmu, jenž bývá zadavatelem reklamy. S ním také probíhají veškeré konzultace. Občas se 

na konečné podobě traileru podílí i režisér filmu. Při výrobě tak mohou být na tvůrce ze 

strany producenta vyvíjeny určité tlaky, které se potom mohou promítnout do výsledné 

podoby traileru. Vzhledem k tomu, že „filmařská obec“ je v ČR velmi malá a tvůrci se 

s producenty mezi sebou navzájem znají, nebývají tyto tlaky nikterak veliké. Jan Bušta 

vysvětluje: „Jsme tu všichni taková velká filmová rodina. Takže se všechno řeší na 

osobní úrovni. Tím pádem jsou i požadavky kladeny takovým osobním přístupem, takže 

tlaky moc velké nejsou.“ A dodává další důvod: „Nehledě na to, si i producenti 

uvědomují, jak málo nás platí, takže po nás nemůžou chtít tolik práce za tak málo 

peněz.“
318

 Libor Alexa k tomu uvádí i pohled ze strany tvůrců: „Zároveň si také 

uvědomujeme, že jde o kolektivní dílo, a my jsme jen jeho součástí. Takže, i když se mi 

něco hodně nelíbí, tak si nemůžu bouchnout do stolu, protože vím, že jen pomáhám, a je 

důležité tomu filmu neuškodit.“
319

  

 Trailery se po vytvoření předávají dále ke schválení producentovi, případně 

režisérovi. Ani zde podle tvůrců nepanují příliš náročné podmínky. „Schvalování traileru 

je daleko mírnější než v USA. Po první verzi producent třeba řekne, že chce něčeho víc, 

něčeho míň, případně jinou hudbu. Projekci potom pouští rodině, kamarádům a kolegům. 

Někdy se verzí vytváří víc, ale moc se to neupravuje.“
320

 popisuje schvalovací proces 

Ondřej Hokr. Právě díky nevelikosti „filmařské komunity“, protože se tvůrci navzájem 

znají a vědí, co od sebe čekat, se občas může stát, že tzv. „schvalovačka“ neproběhne 

vůbec, případně se na ní řeší jen pár detailů, vymění se několik scén a dochází ke 

všeobecnému konsenzu. Na druhou stranu se ale velmi často stává, a podle Jana Bušty se 
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tak děje až v 75 % případů, že trailer nakonec převezme ještě někdo třetí (většinou režisér 

filmu, případně jiný střihač), a ten se ho snaží „vylepšit“. Většinou tím bohužel zcela 

naruší rytmus nebo skladbu traileru. Jako příklad uvádí „svůj“ trailer k filmu Občan K. 

(2012), kde režisér udělal změny na třech citlivých místech, čímž trailer zcela ztratil 

ostrost. Tuto praxi „vylepšování“ trailerů vysvětluje nedůvěrou některých režisérů ve 

střihače trailerů, na které se dnes občas stále ještě dívá skrze prsty. „Jsme totiž vnímáni 

jako ti nedůležití. Jako pouzí dělníci, kteří neumějí pořádně stříhat, tak dělají trailer.“
321

 

3.2.2.6 Reklama v traileru 

 Jediným výraznějším tlakem, který ovlivňuje podobu traileru, je tlak na ze strany 

partnerů filmu na tzv. product placement, cílené zakomponování určitých výrobků za 

účelem jejich propagace. Tento tlak je podle Hokra patrný až v posledních letech. 

Pravděpodobně souvisí s komerčním úspěchem filmu Snowboarďáci (2004), po němž se 

„vyrojilo“ mnoho narychlo vytvořených filmů pro náctileté, jež se chtěly svézt na vlně 

úspěchu tohoto filmu, a ve kterých se product placement hojně vyskytoval. „Dříve v 90. 

letech se product placement také využíval, ale daleko mírněji. Už jen z toho důvodu, že na 

filmy bylo více peněz. Dnes, když nejsou, tak se musí filmaři podbízet. V posledních letech 

jsou smlouvy nastavené tak, že je nutné dávat product placement nejenom do filmu, ale 

i do traileru, což je logické, protože ho v kinech vidí desetitisíce lidí a má velký zásah.“
322

 

doplňuje Hokr.  

 Zkušenost s takovýmto zadáním kampaně dokládá i Jan Bušta u filmu Okresní 

přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka (2012): „Jediné zadání u tohoto filmu, kromě 

toho obecného, aby to bylo vtipné a neukázala se v něm pouť, bylo, aby teaser trailer 

obsahoval 25 oken se Škodou Citigo (viz příloha č. 16), přičemž nesmělo jít o 

interiéry.“
323

 Takovéto zadání podle něj u teaser traileru změní celou jeho strukturu. 

Protože se musí „násilně“ vymyslet zápletka jen proto, aby se splnilo zadání dvaceti pěti 

oken. Dále pokračuje: „Ještě horší to bylo, když jsme potom dělali 20 vteřinový TV spot 

pro Novu, který byl o deseti záběrech a z toho jeden musela být Škoda Citigo. To potom 

jde celá koncepce stranou a všechno, co se udělalo, muselo být vymyšleno tak, aby tam 

                                                 
321

 Rozhovor s tvůrci trailerů Janem Buštou, Otakarem Šenovským a Liborem Alexou, Praha, 12.12.2012. 
322

 Rozhovor se střihačem trailerů Ondřejem Hokrem, Praha, 12.12.2012. 
323

 Rozhovor s tvůrci trailerů Janem Buštou, Otakarem Šenovským a Liborem Alexou, Praha, 12.12.2012. 

 



   

100 

 

 

byl ten jeden záběr na tu ‚škodovku‛.“
324

 Zároveň ale jedním dechem doplňuje, že užití 

product placementu v českém traileru stále není zcela běžným jevem a objevuje se spíše 

ojediněle. 

3.2.2.7 Kolik stojí český trailer? 

 Na českých trailerech se velmi šetří a kampaně bývají často finančně 

podhodnocené. Otakar Šenovský vysvětluje: „Producenti mají mnohdy velké problémy, 

aby vůbec film dokončili. Často se peníze vyčerpají již v průběhu natáčení a na kampaň 

se nedostane. Stojíme až v poslední řadě.“
325

 Stává se tak, že jedinou položkou nebo 

jednou z mála položek je honorář pro tvůrce traileru. Tyto honoráře se liší v závislosti na 

společnosti, pro kterou se trailer vyrábí. Střihači se většinou shodují, že spoustu projektů 

dělali i zdarma nebo za minimální odměnu. Jan Bušta situaci přibližuje: „Jde o to, o jaký 

projekt se jedná. Když jde o film pro Petra Marka (režisér, např. Protektor – 2009, pozn. 

aut.), tak je honorář 3500,- a nic víc. Ale třeba filmy od Evolution Films, jako třeba 

Okresní přebor, ty si na tom dost zakládají a je možné si vydělat i desetitisíce.“
326

 

Celkově se tvůrci shodují na lepším průměru deseti tisíci korun za složitější věc. 

  Celkové náklady na trailer se podle něj hodně liší podle toho, zdali jsou nějaké 

náklady na postprodukci zvuku a obrazu a jestli je přizván i grafik. Pokud jde 

o jednoduchý trailer na DVD, tak jediným nákladem bývá střihač, který dostane odměnu 

kolem tří tisíc korun, a to je vše. V opačném případě, když vyplyne nějaká práce navíc, 

např. grading (barevná korekce), náklady na grafika, střihače a zvukaře, můžou se 

celkové náklady pohybovat až kolem sta tisíce korun. Většinou ale lze na těchto 

položkách výrazně ušetřit. Grading nabízí mnoho velkých studií společně s filmem 

zdarma a náklady na distribuci jsou díky digitalizaci a možnosti tvorby neomezeného 

množství kopií také minimální. Vedle toho se ale šetří i na nepravých místech, jako na 

hudbě a grafice, dvou velkých slabinách české trailerové tvorby. 
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3.2.3 České trailery posledních let 

 Na základě analýzy více než 110 českých trailerů vzniklých v posledních pěti 

letech (2007 – 2012) lze vypozorovat určité tendence. České trailery stále trpí 

„nemocemi“ devadesátých let a začátku tisíciletí, tedy špatnou zvukovou složkou, 

nadbytkem „synchronů“, špatnou prací s grafikou a neschopností vyprávět pomocí střihu 

gradující a pevně ohraničený příběh v trojaktové struktuře. Většina moderních trailerů je 

stále průměrné nebo podprůměrné kvality. Velmi potěšující zprávou ale je, že – a to 

především v posledních dvou letech – dochází k určité kultivaci českého traileru a je 

viditelný kvalitativní posun k lepšímu.  

 České trailery se občas snaží aplikovat moderní zahraniční trendy na materiál, 

který k tomu není určený. Jednoduše si „hrají“ na něco, čím nejsou. Výsledek potom 

působí značně nesourodě. Jako důkaz nezvládnuté formy ukazuje Petr Pláteník z časopisu 

A2 trailer k filmu o kauze heparinového vraha, Hodinu nevíš (2009). „Samotná povaha 

traileru k tomuto snímku naznačuje jeho možné kvality: kde není odkud brát, ani 

výjimečný sestřih záběrů nic nezmůže. Přesně v intencích fragmentarizace diváckého 

zážitku a v nepříliš zdařilém sestřihu nevýrazných záběrů graduje trailer v rytmu 

chorálového zpěvu, až nakonec vyznívá do prázdna.“
327

 Dojem velkofilmu se snaží svými 

výbuchy, rychlým střihem a naznačenou erotikou navodit trailer k filmu Tobruk (2008). 

Díky nevydařenému pokusu o gradaci, absenci jakékoliv hudby a nepovedené grafice se 

však i tato snaha míjí účinkem. Umělecky nízkých kvalit materiálu si je často vědom 

i producent filmu a trailery se tak snaží uměle a někdy dost lacině vzbudit alespoň trochu 

zájmu. Příkladem je trailer k filmu Czech Made Man (2011), kdy po rychlém sledu 

průměrných scén a snaze o kontroverznost, uzavírá trailer voice-over větou: „Absolutní 

pecka letošního jara, Czech Made Man.“ Asi nejsmutnějším příkladem rozporu mezi 

formou traileru a kvalitou materiálu jsou trailery k trilogii Bastardi (2010, 2011, 2012). 

Ty jsou střiženy „americkým stylem“ se snahou o rychlý sled záběrů a pokouší se 

zaujmout moderní hudbou. Používají k tomu ale záběry, které vzhledem vypadají jako 

točené na domácí video. 
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 I přes mnohdy relativně dobře řemeslně provedenou práci sráží občas trailer 

absence nebo nekvalita jednotlivých složek. Může to být podivný přechod hudby u filmu 

Medvídek (2007) nebo průměrný voice-over u filmu U mě dobrý (2008). Některé trailery 

hřeší na svou délku, kdy jim viditelně „dochází dech“. Příkladem je trailer k filmu Na 

půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? (2009), kdy se po skvělém začátku tempo místo 

postupné gradace spíše rozmělňuje. U filmu Občanský průkaz (2010) je zase po minutě 

a půl jasně viditelný zlom, kdy by vygradovaný trailer mohl skončit a zanechal by 

v divácích touhu dozvědět se více. Místo toho následuje další minuta záběrů, jež 

odlehčuje předchozí děj. Častým nedostatkem českých trailerů je podceňování grafického 

provedení mezititulků, které poté kazí celkový dojem i u kvalitních trailerů jako Hlídač 

č. 47 (2008) nebo Karamazovi (2008). Vzhledem k nekoncepčnosti českých kampaní, 

kdy dopředu nebývá jasně naplánovaná kampaň, natož schválená vizuální podoba 

kampaně (tzv. model Brand Identity, který se mimochodem v USA používá již od dob 

Saula Basse v padesátých letech), používají tvůrci jen základní paletu písem a více titulky 

neřeší (např. film Oběti a vrazi – 2000, viz příloha č. 17). Skvělým případem této 

nekoncepčnosti je trailer k filmu Ženy v pokušení (2010), kdy na závěrečném slajdu 

s názvem filmu byl pro zvýraznění atmosféry pokušení použit motiv nakousnutého 

jablka, který se již potom v žádném jiném propagačním materiálu neobjevil (viz příloha 

č. 17). V posledních dvou letech jsou však i zde viditelné zlepšující se tendence. Ať už je 

to jednoduchá, ale jednotná grafika u kampaní na Okresní přebor – Poslední zápas 

Pepika Hnátka (2012) a Ve stínu (2012), nebo složitější grafické provedení u filmů 

Konfident (2012) nebo Občanský průkaz (2010). 

 Bohužel se i v dnešní době v kinech jednou za čas objeví trailer, jenž v sobě nese 

veškeré negativní hodnoty. Takovouto „učebnicí“, jak trailer nedělat, je podle Otakara 

Šenovského upoutávka k filmu Posel (2012), které podle něj po prvních třech záběrech 

„dochází dech“. Dále už je to jen nesouvislý sled různých scén, jež dohromady nedávají 

žádný smysl a netvoří žádný příběh ani dojem. Zvukovou složku zde tvoří nekvalitní 

hudba a především jde o „absolutní synchron“. Pokaždé, když na plátně někdo mluví, tak 

je i vidět. Podobně velmi špatný trailer je k filmu Muži v říji (2009). Úplně u něj 

absentuje hudební doprovod. Jde jen o sled pomalu sestříhaných scén bez jakékoliv 

gradace, který je doplněn velmi špatným ženským voice-overem. O tom, že ne vždy může 

za nekvalitní upoutávku přímo její tvůrce, vypráví Ondřej Hokr při své vzpomínce na 

trailer k filmu Taková normální rodinka (2008), který je obecně také považován za velmi 
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nepovedený. „U tohoto filmu to bylo asi jedno z největších muk. Jednak jsem měl 

problémy s hudbou  a jednak mi do toho hodně mluvil producent. Protože je ten film 

takový hloupý a není moc vtipný, snažil jsem se spíš udělat nějakou atmosféru, vizuální 

vtípky, aby to ‚šlapalo‛, a aby z toho člověk moc nevytušil, jaké to ve skutečnosti je. Jenže 

producent měl přímo vytipované, které scénky by mohly na lidi fungovat, takže se mi je 

tam snažil ‚vpašovat‛, čímž se mi celá struktura úplně rozpadla. Tady opravdu nejsem 

spokojený s výsledkem.“
328

 Na úplné trailerové „dno“, jež v sobě nese nevkus, 

nekoncepčnost i nekvalitu jednotlivých složek lze zařadit ještě trailery k filmům Případ 

nevěrné Kláry (2009), Doktor od jezera hrochů (2010), Vy nám taky šéfe (2008) a Saxána 

a Lexikon kouzel (2011).  

 Naopak velmi povedeným trailerem se může chlubit filmový debut Tomáše 

Mašína 3 sezóny v pekle (2009). Pravděpodobně díky tomu, že Mašín patří mezi 

nejuznávanější české reklamní režiséry, využívá tento trailer veškerých střihových 

„kouzel“, jež na tomto malém formátu lze uplatnit. Trailer má jasně ohraničenou 

trojaktovou strukturu, využívá rychlého střihu, střídá rychlosti scén, graduje uprostřed, 

má kvalitní hudbu i dobře zpracovanou grafiku. Další příklad traileru, jenž vyčnívá nad 

ostatní, je k filmu Jana Svěráka, Kuky se vrací (2010). Vedle povedené grafiky, střídání 

tempa, pevné struktury a výborné hudby zde Zdeněk Svěrák dotáhl do dokonalosti svůj 

osobitý styl voice-overu přesně uzpůsobeného českým poměrům. Nejprve uvádí děj: 

„Tento film byl natočen podle skutečné události, kterou na vlastní kůži prožila jedna 

hračka. Jmenovala se Kuky. Chtěl domů, ale nevěděl kudy. Měl nemožnou barvu a pořád 

se takhle usmíval.“ poté přechází k popisu hlavních rolí: „Film je hlasově velmi dobře 

obsazen. Kladné postavy mluvím já a Ondřej Svěrák. Jsme příbuzní, ale tady děláme, že 

jsme cizí. Tohle jistě poznáváte, to je Jiří Macháček. Výrazně záporná postava. A Jiří 

Lábus s Petrem Čtvrtníčkem taky. Samozřejmě.“ a na závěr dává najevo, pro kterou 

cílovou skupinu je film určen: „Říká se, že čas nejde vrátit. Napořád ne. Samozřejmě. Ale 

na chvíli se s námi do dětství vrátit můžete. Pokud teda nejste děti. Ty se nikam vracet 

nepotřebujou. Ty už tam jsou.“ 

 Další celkově velmi povedené a kritiky dobře hodnocené kampaně patří filmům 

Normal (2009), Ve stínu (2012) a Vendeta (2012). Všechny tři filmy mají velmi dobře 

promyšlené celé kampaně. Mají jednotnou a jasně rozpoznatelnou Brand Identity. 
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V každé kampani se objevil hlavní trailer a minimálně jeden teaser a jejich trailery 

obsahují veškeré atributy kvalitní práce. Trailer na Normal zaujme především velmi 

kvalitní hudbou, skvělou tvorbou atmosféry, vysokou stylizací do filmu noir 

a srovnáváním s postavou Hannibala Lectera z filmu The Silence of the Lambs (Mlčení 

jehňátek – 1991). Podobnou atmosféru filmu noir a dobovou stylizaci přináší trailer 

k filmu Ve stínu. Promyšlená kampaň k filmu Vendeta zase pomocí teaseru a dvou 

trailerů pomalu buduje napětí, odkrývá části příběhu a staví proti sobě jako rivaly dvě 

hlavní postavy.  

 Velmi dobrou celistvou kampaň obsahující teaser i klasický trailer má i film 

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka (2012). Její tvůrci, Jan Bušta a Otakar 

Šenovský, na tomto příkladě ukazují, že ač může být kampaň ze začátku velmi 

promyšlená, může nakonec stejně „narazit“ na českou realitu. Jan Bušta, který byl 

pověřen jako vedoucí kampaně a za kampaň v podstatě ručil, popisuje její průběh: „Asi 

tak půl roku předtím, než začal film vznikat, jsme měli schůzky s lidmi z Evolution Films 

a MPP (Mediapro Picture, pozn. aut) a řešili jsme koncept. Ten se samozřejmě potom 

několikrát měnil, protože různí lidé postupně odcházeli ze svých funkcí a přicházeli noví, 

což je pro české prostředí typické. Byl to jeden z nejočekávanějších filmů roku 

a požadovalo se tu, aby byla kampaň vedená tím americkým stylem. Takže původně měly 

být tři teasery a trailer. Dále také virální videa na internetu a film o filmu. Jenže se 

musely pořád dělat změny. Nejdřív to měl být speciálně natočený teaser ze dvou záběrů, 

kdy Pepik Hnátek není vidět v obraze a ‚seřvává‛ fotbalisty. Postupně se ‚jede‛ po 

obrazech fotbalistů v řadě, sledují se jejich výrazy a nakonec se ukáže pouť. Ten se ale 

zavrhl hned, protože se zjistilo, že by se musel speciálně natočit, a na to nejsou peníze. 

Tak měly být dva teasery, jen ‚střiháky‛. První by byl o představení všech herců ze seriálu 

v různých pozicích a na konci by se objevil nějaký Hnátek, takže by si lidi řekli: ‚Aha, to 

je ten trenér.‛ Ten teaser se odevzdal, ale on ho nikdo nechtěl a ani nešel do 

postprodukce. Měnila se totiž koncepce a hodně se přehodnocovalo. Nakonec tedy vznikl 

jen jeden teaser, kdy je záběr na Pepika ze všech stran, potom na záda, až se dostane 

přímo k němu a divák ví, že to je on. Nic víc, ani pouť tu neukazujeme. Plný trailer byl 

potom už i o té pouti.“
329

 Na závěr ještě dodává, že se u této kampaně neustále něco 

přehodnocovalo, což je bohužel běžnou praxí českých filmových kampaní. 
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 Rozhovor s tvůrci trailerů Janem Buštou, Otakarem Šenovským a Liborem Alexou, Praha, 12.12.2012. 
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3.2.3.1 Trendy českého traileru 

 Mezi největší trendy českého traileru posledních let patří především odklon od 

využívání voice-overu pro vyprávění příběhu. Ten se nyní vypráví přímo pomocí střihu 

scén. Ještě v roce 2009 bylo možné voice-over naleznout u zhruba poloviny trailerů. 

V posledních dvou letech je to spíše výjimkou.  

 Další trend, jenž k nám dorazil z USA, se týká střihové práce. Dochází k 

výraznému zrychlování střihu.  

 Otakar Šenovský dále vidí i zahraniční trend, který se zatím u nás neprosazuje. Je 

jím zakomponování producentských a distribučních log přímo do děje filmu. „Velkým 

trendem v zahraničí je ukazovat loga uprostřed traileru. Hollywoodské kampaně si 

doslova ‚ujíždějí‛ na tom, že loga studií a producentů jsou schovaná a graficky nějak 

zakamuflovaná do filmového světa. V českém traileru jsem toto ale ještě neviděl.“
330

  

 Negativními trendy jsou především podceňování hudby a grafiky a velké 

množství „synchronů“ obrazové složky se zvukovou. Především v grafice se ale situace 

podle Jana Bušty vyvíjí k lepšímu. „Negativním trendem je, že se dosud vůbec neřešila 

grafika, většinou se vymyslel jeden z pěti fontů, třeba Arial, a to bylo všechno. Během 

posledních dvou let je ale vidět posun a situace se naštěstí mění k lepšímu.“
331
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4 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat současný český trailer a jeho funkci 

a roli ve filmové propagaci. Vedlejšími cíly bylo prozkoumat historii českého 

i amerického traileru a zařadit ho do tohoto kontextu. Práce si dále kladla za cíl podrobit 

trailer, jako propagační formát, analýze z různých pohledů. Všechny cíle jsou v práci 

reflektovány. 

Filmový trailer se vyvinul z textových propagačních slajdů. V roce 1912 byl 

k seriálu The Adventures of Kathlyn ve Spojených státech amerických uveřejněn první 

trailer v historii. Vývoj traileru poté podle Lisy Kernanové
332

 procházel třemi hlavními 

vývojovými stádii. Klasickým obdobím (1912 – 1949), kdy trailer představoval hlavní 

propagační metodu. Vyznačoval se velkými „bombastickými“ titulky a kladl velký důraz 

na představení hlavních filmových hvězd. Druhou fází je tzv. přechodné období (od 50. 

do 70. let). Trailery se snažily bojovat s televizí a nalákat diváky zpět do kin. Vznikala 

spousta experimentů a je patrný zmatek v komunikovaném obsahu. Poslední etapou je 

tzv. moderní éra (70. léta až současnost), symbolická především pro využívání 

sofistikovaný marketingových metod. Po roce 2005 začal internet tvořit fanouškovské 

komunity a pro trailer se stal jedním z nejdůležitějších distribučních kanálů. Trailery se 

v tomto období vyznačují především rychlým střihem, důrazem na efekty, emoce, akční 

scény a výraznou zvukovou složkou. Mezi budoucí trendy patří především využití 

internetu ve spojení se smartphony a tablety a větší cílení na konkrétní uživatele. 

Základním cílem filmového traileru je přilákat diváky do kin. V posledních letech 

se však stává stále víc důležitým i druhý cíl, oslovit jen vybranou cílovou skupinu 

a zabránit lidem, kteří by si pravděpodobně film neužili, aby vůbec do kina šli. Předchází 

se tím negativnímu word-of-mouth. Ze sémiotického hlediska využívá trailer dle 

Maierové
333

 tří základních modů: verbálního (veškeré ústní připomínky – voice-over), 

vizuálního (všechny obrazy, záběry, střih, včetně animací a přechodů mezi scénami) 
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a aurálního (sem patří zvukové projevy, rozhovory, hudba a zvukové efekty). Trailer má 

ze své podstaty silnou manipulační funkci, kterou hojně využívá. Pomocí střihových 

technik lze zakrýt negativní vlastnosti filmu a navodit kýženou atmosféru. Aby se 

zamezilo negativnímu vlivu trailerů na mládež, vznikla v USA organizace MPAA¸ jež 

slouží jako regulační orgán a uděluje trailerům své ratingy. V ČR takovýto orgán zatím 

nefunguje. Z marketingového hlediska patří trailer vedle filmového plakátu mezi 

nejdůležitější složky filmového marketingu. Podle výzkumů efektivity je dokonce 

složkou nejúčinnější. Nejdůležitějším distribučním kanálem je pro trailer kino, kde se 

promítá před představením. V poslední době stoupá důležitost internetu, především kvůli 

možnosti dobrého cílení. Důležitým kanálem je pro svůj masový zásah také televize. 

Český trailer má dlouhou historii. Nejstarší dochovaný pochází již z roku 1925. 

Trailer se pro propagaci filmů v Československu používal v předválečném i poválečném 

období a dokonce i v dobách komunistické totality. S uvolněním atmosféry v šedesátých 

letech je viditelné načerpání inspirace ze zahraničních trendů. V pozdějších letech potom 

dochází k jeho „zakonzervování“ a víceméně nezdařilým pokusům o trailery. Tyto snahy 

jsou – až na několik výjimek – zřetelné i po celá devadesátá léta. Český trailer se tak pro 

mnoho filmových kritiků stal synonymem „paskvilu“. V posledních letech však dochází 

k jeho kultivaci a s nastupující generací nových filmových tvůrců a producentů 

s marketingovým myšlením dochází k jeho vyzrávání. 

Většina české trailerové produkce stojí na relativně úzké skupině zručných 

střihačů, kteří se na trailery specializují. Zbytek obstarávají střihači filmů nebo jejich 

režiséři, kteří ovládají základy střihové práce. Inspiraci čerpají především ze zahraničních 

trendů, avšak jak tvrdí sami tvůrci, český trailer za „západem“ značně zaostává. Mezi 

největší problémy českého traileru patří především jeho podfinancovanost a nekoncepční 

práce producentů při plánování kampaní. Pokud jde o problémy při samotné tvorbě 

trailerů, mezi hlavní „nešvary“ patří špatná práce se zvukem (synchronizace obrazu 

a zvuku i špatný hudební podklad), neschopnost udržet pevnou strukturu traileru, aby 

dávala jako celek smysl, a špatná práce s grafikou. V posledních dvou letech se ale 

trailery ve všech těchto oblastech zkvalitňují. Schvalovací proces je díky takřka 

„rodinné“ atmosféře ve filmařské komunitě daleko mírnější než v zahraničí. Jedinými 

tlaky, jež se v poslední době objevují, jsou tlaky od sponzorů na použití product 

placementu. Cena českého traileru se v závislosti na náročnosti a propracovanosti 
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kampaně pohybuje od úplně minimálních částek v řádu tisícikorun až po stotisícové 

kampaně. Největšími trendy posledních let jsou odklon od užívání voice-overu, zrychlené 

tempo střihu a zlepšení v grafickém zpracování titulků. 
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5 Summary 

The main goal of this thesis was to analyze the current Czech trailer and its 

function and role in film promotion. Secondary objective was to explore the history of 

Czech and American trailer and put contemporary trailer in that context. The work also 

aimed to analyze trailer as a promotional format from different perspectives. All these 

objectives are reflected in the work. 

Film trailer evolved from promotional text slides. The first trailer was shown in 

1912 in the USA. It was one promotional scene and text slide for serial The Adventures of 

Kathlyn. According to Lisa Kernan,
334

 the evolution of trailers went through three main 

stages of development. The first was a Classical period (1912 – 1949). In this period, 

trailer became the main promotional method. This period is characterized by tons of large 

"bombastic" headlines and by emphasizing on leading film stars. The second phase is the 

Transitional period (1950 – 1975). In this period, trailers had to fight with television for 

viewers to get them back to cinemas. We can see a lot of experiments and confusion in 

communicating content. The last stage is the Contemporary era (from mid 70s to present). 

The use of sophisticated marketing techniques is symbolic for this era. After year 2005, 

Internet created fan communities and slowly became one of the most important 

distributional channels for film trailer. Trailers of this period are characterized by quick 

editing style, distinctive sound components and emphasizing on effects, emotions and 

action scenes. The future trend is to use Internet connection on smartphones and tablets to 

target on specific users. 

The basic aim of the film trailer is to attract viewers to cinemas. However, in 

recent years, it becomes increasingly important, to reach a selected target group and 

discourage people who would probably not enjoy the movie to ever go to the cinema. 

This tactic prevents negative word-of-mouth. According to Maier,
335

 trailer from the 

semiotic perspective uses three basic modes: verbal (all oral comments – voice-over), 
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visual (all images, footage, editing, including animations and transitions between scenes) 

and aural (this includes audio speeches, interviews and music and sound effects). Trailers 

have very strong manipulative function. By using editing techniques editors can hide 

negative qualities of the film and create desired atmosphere. In order to avoid negative 

impacts of trailers on youth, the MPAA Association was established in the USA, It’s a 

regulatory authority which controls trailers and gives them their ratings. In the Czech 

Republic there is no such authority yet. A Trailer, next to film poster, is the most 

important marketing component, according to research. Between the most important 

distributional channels for the trailer belongs the movie theater, the Internet and also the 

television. 

Czech trailers have a long history. The oldest extant trailer is from 1925. Trailers 

were used for the promotion of Czech films in every time period, even in times of 

communist totalitarianism. In the 60s, because of the release of atmosphere we can see 

visible inspiration from international trends. In later years, Czech trailers don’t look so 

good and there are many poor attempts. These efforts are – with a few exceptions – 

typical for whole production of the 90s. Czech trailer has become a synonymous with the 

word "mockery". However, in recent years, Czech trailer production leads to its 

cultivation. The rising generation of new filmmakers and producers with marketing 

thinking leads trailer to its maturation. 

Most of the Czech trailer production relies on a relatively narrow group of skilled 

editors who specialize in trailers. The rest of them are films editors or directors who have 

mastered the basics of editing work. They draw inspiration primarily from foreign 

(American) trends. One of the biggest problems of the Czech trailer production is the lack 

of finance and non conceptual work of film producers while planning campaigns. 

Regarding the problems in the very creation of trailers, the main defects are, bad work 

with the sound, inability to maintain a fixed structure of trailer that would make sense as 

a whole and bad work with graphics. However, Czech trailers have looked to improve 

their quality in all these areas in the last two years. The approval process is due to an 

almost "family" atmosphere in the Czech filmmaker community, far milder than abroad. 

The only pressure that has been appearing recently is the pressure on using product 

placement. The whole expenses of Czech trailer, depends on the complexity and 

sophistication of marketing campaigns, ranging between a 3,000Kr, to a 100,000Kr, for 
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the complex campaign. The biggest trends in recent years are the shifting away from the 

use of voice-over, accelerated pace of editing and improvements in graphic design 

headlines. 
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