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D2: Vlakem až na konec světa
Train movie o tom, jak jedna zastávka může změnit váš život.

Krátká synopse:
Transsibiřská magistrála – výletní destinace party 4 lidí, která společně stráví 11 dní na
nejdelší železniční trati světa. Trasa Ostrava – Varšava – Moskva – Vladivostok nabízí
nekonečné koleje, nekonečnou cestu, ale také nejedno překvapivě ukončené přátelství.

Dlouhá synopse:
D2 je dech beroucí train movie, kde na konečné končí úplně všechno. 11 dní ve vlaku, 11
tisíc km cizí krajiny, 4 lidské osudy, 2 zastávky a 1 cílová stanice s neočekávaným tragickým
zvratem.
Celovečerní film o partě 4 lidí, kteří vlakem projedou trasu Ostrava – Varšava – Moskva –
Vladivostok. Train movie režiséra Petra Babince vede po Transsibiřské magistrále – nejdelší
železniční trati na světě a hlavní dopravní tepně Ruska. Příběh o nekonečných kolejích,
nekonečné cestě, ale také nejednom překvapivě ukončeném přátelství.
Do vlaku usedli držitelka Ceny Thálie Petra Hřebíčková, divadelní herečka Barbara Chybová
a známý slovenský moderátor Ludwig Bagin. Po celou cestu je doprovází postava
kameramana Martina Dedka (Ostravak Ostravski, Route 66), který dodal střídáním
profesionální a amatérské ruční kamery příběhu autentický pohled. Dramaturgické body
scénáře navíc umožňují hercům prostor k improvizaci. Dnes již zkušený režisér Petr Babinec
(Hříbek, Batalives: Baťovské životy) ponechal po poslední klapce film D2 osm let v šuplíku a
nyní, za využití modernější technologie, film dokončil.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O FILMU
D2: Vlakem až na konec světa
Train movie
Česká republika, 2020, 77 minut
Herci: Petra Hřebíčková, Barbora Chybová, Ludwig Bagin, Martin Dedek
Vypravěč: Pavel Vacek
Námět, scénář a režie: Petr Babinec
Kamera: Martin Dedek
Střih:Libor Nemeškal
Zvuk: Michal Gazdag, Lukáš Pešek
Soundtrack: Zrní (Jan Fišer, Jan Unger, Jan Caithamel, Jan Juklík, Ondřej Slavík)
Grafický design: Jana Macurová
Kostymérka: Romana Dubna
Výkonná produkce: Eva Babincová - Plutová
Produkce: Petr Babinec, Libor Nemeškal
Film vznikl za podpory: FILMTALENT Zlín, HP TRONIC s.r.o., Husky, Zberné suroviny
Premiéra ČR: leden 2021
Distributor: CinemArt a.s.
Producent: Kouzelná animace s.r.o.

Produkční společnost Kouzelná animace byla založena v roce 2011 s hlavním
cílem poskytovat výjimečné služby v komerční a nekomerční audiovizuální
produkci. Sídlem studia je město Zlín, známé pro svoji bohatou filmovou tradici.
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ROZHOVOR S REŽISÉREM
Jak vznikne nápad vyrazit na dva týdny vlakem do ruského Vladivostoku?
Nápad přišel velmi rychle. Ve čtvrtém ročníku na fakultě jsme už točili reklamy. Chtěli jsme si trochu
odpočinout od toho rychlého tempa komerce a natočit film ideálně ve větší pohodě a mít na jeho
výrobu také více času. Train movie nám proto přišel jako skvělé řešení. Navíc podívat se na druhou
stranu zeměkoule je dostatečně lákavé i pro herce. Petra Hřebíčková pak přesvědčila i Báru
a Ludwiga, aby do toho šílenství šli s námi.
Od první klapky uběhlo několik let. Dokončena byla D2 až nyní. Proč jste nechal film tak dlouho
čekat?
Bohužel samotné natáčení si vyžádalo o dost víc peněz, než bylo plánováno. Nevěřte cenám na
internetu (smích). A jelikož jsme museli mít na obživu, vrhli jsme se zpět, na více výdělečné
komerční formáty. Zároveň jsem si byl vědom faktu, že bych potřeboval dotočit dvě scény v Česku,
což se stále odkládalo a odkládalo, až se to nakonec odložilo úplně. Před rokem jsme seděli
s kolegou střihačem Liborem Nemeškalem před nádražím v Olomouci po tom, co nám ujel vlak.
Popíjeli jsme pivo a já mu vyprávěl o cestě do Ruska. Libor se nabídl, že to zkusí vše postříhat
a nějak to vymyslí. Zbývalo už jen dohledat všechen materiál, což po osmi letech nebylo snadné.
Libor je prostě kouzelník. Když to poskládal dohromady, vše skvěle zapadlo do celého příběhu a jako
celek to funguje výborně.
Dohledat materiál? Co si pod tím máme představit?
Během cesty jsme mohli zálohovat pouze záběry ze širokoúhlé kamery. Bez zapnutí nočního
zálohování jsem nikdy nešel spát. Počítačové harddisky se postupně plnily a každý člen dostal do
svého batohu jeden, abychom v případě krádeže eliminovali ztráty. Nicméně ruční kamera způsob
zálohování nedovolovala, tudíž jsme kazety miniDVD 60min. zastrčili vždy na bezpečné místo do
postranních kapes našich batohů. Materiál se ve finále rozrostl na celkem šest kazet – pro
představu každá o velikosti cca 7 x 5 cm. Po třech týdnech na cestách jsme naprosto vyčerpaní
dorazili domů a několik dní prospali. V mezičase jsme postupně vraceli kamery, krosny a další
vypůjčené věci, které ve vlaku mohly sloužit právě jako skrýš na kazetky. Ty jsme v aklimatizačním
období pustili z hlavy – jsou přece dobře ukryty (smích). Ovšem pak přišel moment dokončování
filmu, kde i hledání jehly v kupce sena by byla proti tomu sranda. Snad nejhorší pohled byl do skříně
v mé pracovně, kde se za těch skoro 8 let nahromadily desítky podobných kazet – všechny
nepopsané. Vlastně se divím, že jsme film v tomto roce dokončili.
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Jak se promítl tento časový odstup na výsledné podobě filmu?
Hrozně moc. Nejen samotné natáčení, ale i materiál byl velmi punkový. V té době jsme všichni byli
studenti a vydrželi jsme dost. Ze scénáře nám, ale chyběly dvě scény. Díky tomu, že film stříhal
právě Libor Nemeškal, nemuseli jsme dotáčet celé scény, ale jen pár záběrů. To jsem byl moc rád.
Před osmi lety studenti určitě natáčeli na jiný materiál. Jak se změnilo vybavení kameramana?
Kameru respektive kamery do ruky vzal Martin Dedek. Na cestu vyrazil s klasickou a ruční kamerou,
které průběžně střídal. V dnešní době si už studenti těžce představují, že by ještě točili na kazety.
Kamera byla polepená páskou a maskovaná, aby vypadala co nejvíce obyčejně. Kvůli kontrolám na
hranicích, zlodějům a hlavně byla většina scén natáčena skrytou kamerou, kvůli věrným reakcím
okolí na naše herce. Zvukař byl vybavený klasickým tágem s mikrofonem a náročnější scény jsme
nahrávali pomocí portů. Problém byla synchronizace, protože klapku nahradilo tlesknutí ruky.
Jaká jsou specifika natáčení ve vlaku. V čem se zásadně liší od klasického natáčení „na zemi“.
Přeci jen, nešlo zde jen tak odejít „z placu“.
Natáčení tak bylo i koncipované. Neexistoval rozepsaný pevný scénář, pouze důležité
dramaturgické body, ke kterým mělo ve scénách dojít, aby film fungoval jako celistvý příběh.
Protože ve vlaku se stále něco mění, chtěli jsme improvizovat jak v dialozích, tak i ve scénách.
Natáčení ve vlaku naplánovat nejde. Nikdy nevíte, kdo přistoupí, kdo a jak bude ve vlaku reagovat
na ty šílenosti, co jsme tam vyváděli. Například scéna, kdy se Petra Hřebíčková koupe ve fontáně
v Moskvě nebo opije ve vlaku mladého vojáka, který se svleče a ona pak chodí v jeho uniformě.
To jsou situace, které nejdou dopředu naplánovat. V tom to bylo krásné, ale pro herce extrémně
náročné, protože museli být v roli po celou dobu cesty.
V roce 2008 jste natočil krátký film Hříbek, který se také odehrává ve vlaku, a dialogy postav jsou
vedeny velmi absurdně. U D2 vidíme i prvky dokumentu. Scénář jste záměrně nechal žít
spontánně a herci se ponořili do svých osudů. Co vás na tom baví?
Baví mě být přirozený a hlavně vycházet z normálních spontánních dialogů - jako je například
v české klasice Hoří, má panenko. Snažím se poslouchat okolí a transformovat bizarní dialogy do
filmu. Když člověk jede ve vlaku, tak je to studnice nápadů a šílených rozhovorů, které scénárista
doma od stolu nevymyslí.
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PORTRÉTY TVŮRCŮ A HERCŮ
Petr Babinec | režisér
Režisér Petr Babinec studoval na zlínské univerzitě obor audiovize,
kde později v roce 2018 získal také doktorát. Mezi jeho úspěšné
tituly patří celovečerní dokumentární film Batalives: Baťovské
životy (2017) nebo krátký film Hříbek (2008). Petr vede produkci
Kouzelná animace, kde režíroval desítky komerčních reklam
a několik animovaných děl – například videoklipy pro hudební
kapelu Inékafe Figurka a Nezáujem.
Libor Nemeškal | střihač a producent
Libor Nemeškal absolvoval studium na UK v Praze (filmová historie
a estetika) a FMK UTB ve Zlíně (střihová skladba). V současné
době Libor pracuje ve studiu Kouzelná animace jako kreativní
producent, režisér a střihač – TvMiniUni a zloděj otázek (2019),
Batalives: Baťovské životy (2017), Česká filmová avantgarda
(2017), Krasty a moucha (2014 – 2015), O šunce (2012) či Kde rostou motýli (2012). Zároveň
je českým ambasadorem European Animation Awards, zakládajícím členem prezídia Rady
animovaného filmu, aktivním členem odborných porot a oborových asociací (AFS, ASAF,
ACA) a interním akademikem na FMK UTB ve Zlíně.
Martin Dedek | kameraman, herec
Martin Dedek byl hlavním kameramanem české komedie Ostravak
Ostravski, celovečerního hraného filmu Smíchov pláče, Brooklyn
spí nebo videoklipu k Monteverdiho hudbě Brněnský Monteverdi.

Kouzelná animace, s.r.o. | Štefánikova 658, Zlín, 760 01 | www.kouzelna.com | www.facebook.com/produkce.cz | www.filmd2.com

Petra Hřebíčková | herečka
Petra Hřebíčková vystudovala JAMU v Brně, obor činoherní
herectví. V letech 2002 až 2003 byla v angažmá v brněnském
divadle Polárka, od roku 2003 působí v Městském divadle Zlín.
Zároveň má za sebou hostování v pražském Činoherním klubu,
Divadle ABC nebo Švandově divadle. V roce 2009 získala Cenu
Thálie za titulní roli v dramatu Maryša. Poprvé před filmovou kamerou stála v přepisu
Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále režiséra Jiřího Menzela. Následovalo
několik dalších nabídek od filmu i televize, například film Kawasakiho růže či Muži v naději.
Barbara Chybová | herečka
Barbora Chybová vystudovala Obor hudebně dramatické umění
na Konzervatoři Brno, JAMU obor Muzikálové herectví
a v hereckém studiu The Barrow Group Theatre Company and
School v New Yorku. Mezi její výraznější počiny patří role
Maureen v kultovním muzikálu Rent v českém i anglickém jazyce
v Divadle Na Prádle. Objevila se taktéž jako revolucionářka v muzikálu Antoinetta –
Královna Francie. Spolupracuje dlouhodoběji s režisérkou Mirjam Landou. Objevila se
v Touze jako Hanička, Klíči Králů a v Krysaři (Divadlo Kalich), Bídníci, Kočky (Moura), Jekyll
a Hyde, Přízrak Londýna nebo třeba Flashdance. V minulosti Bára hrála
v Shakespearovských hrách - např. Othello v roli Desdemony, které se uváděly v originále
jako např. Othello v roli Desdemony.
Ludwig Bagin | herec
Slovenský herec, známý například z filmů Cirkus Metropol,
Ríbezľák, Prvý slovenský horor nebo Poslední dny Ľudovíta Štúra.
Ludwig také vystupoval ve videoklipu No Name Prvá. Herec
a moderátor Pošta pre Teba, gastronomické relaci Gurmáni ulice,
kvízové show Múdry Pondelok či rozhlasového vysílání
Od Veci_FM.
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SOUNDTRACK: HUDEBNÍ SKUPINA ZRNÍ
Česká hudební skupina Zrní pochází z Kladna a byla založena v roce 2001. Své první album
Voní vydala po osmi letech existence. Následovalo album Hrdina počítačový hry jde do
světa, které vyšlo v pod záštitou písničkářky Radůzy. Soundtrack ke konci světa byl
nominován na cenu Vinyla i Apollo za nejlepší desku roku a ve čtyřech kategoriích na Cenu
Anděl 2012. Nakonec si odnesl tu za Objev roku. Úspěch pokračoval i v roce 2014, kdy
skupina vydala Následuj kojota, za kterého získala nominaci na album roku v cenách Apollo
a tři nominace na Ceny Anděl 2014. O tři roky později, během čtrnáctidenního působení ve
španělském Madridu, vznikla deska Jiskřící, při jejímž dokončování stála kapela Zrní před
nelehkým rozhodnutím – kvůli jeho délce musela z výsledného celku vyřadit čtyři písně.
A z těch vzniklo o rok později EP Spící.
Některé skladby, které zazní ve filmu D2, nebyly doposud nikde zveřejněny a diváci tak
mají jedinečnou možnost uslyšet nové melodie. Častokrát jde o záznamy ze zkušebny
nebo jam nových nápadů, které si hudebníci doposud nechávali „v šuplíku“.
Nástrojové obsazení:
▪
▪
▪
▪
▪

Jan Unger (zpěv, flétna)
Jan Fišer (housle)
Jan Juklík (kytara, zpěv)
Jan Caithaml (basová kytara, zpěv)
Ondřej Slavík (bicí, akordeon, beatbox)

Diskografie: Voní (2009) / Hrdina počítačový hry jde do světa (2011) / Soundtrack ke konci
světa (2012) / Kolik váží vaše touha (2012) – album hudby k tanečnímu představení skupiny
VerTeDance / Následuj kojota (2014) / Čtyři Honzové a jeden Ondřej v severní části
Střeleckého ostrova, 15. 12. 2015 – živě, akusticky / Jiskřící (2017) / EP Spící (2018)
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INTERNETOVÉ ODKAZY
Film D2
Trailer: https://vimeo.com/458918989
Webové stránky: www.filmd2.com

Kouzelná animace s.r.o.
Webové stránky: www.kouzelna.com
Facebook: www.facebook.com/produkce.cz
Vimeo: www.vimeo.com/kouzelna

TISKOVÝ SERVIS
Anežka Opatrná
digital maketing manager (CinemArt)
anezka.opatrna@cinemart.cz
+420 720 971 931
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