


Nový český dokument – realizovaný v koprodukci HBO Europe a společnosti Total Help 
Art – mapuje klíčovou životní etapu vrcholového sportovce, dočasně postiženého zhoubnou 
chorobou. Jeho hrdinou je špičkový badmintonista Petr Koukal (nar. 1985), jenž před dvěma 
lety podstoupil odstranění zhoubného nádoru, bez ohledu na pooperační komplikace však 
pokračoval v tréninku a své úsilí korunoval účastí na letošní olympiádě v Londýně. Svědectví     
o nezlomné vůli, jež podle námětu Koukalova duševního kouče a dlouholetého rodinného 
přítele, Ivana Křenka, natočil režisér Vladimír Barák, bude mít na fi lmovém kanálu HBO 
premiéru v neděli 18. listopadu ve 21.30.



O fi lmu
Dokument Cesta snu sleduje Koukalovu životní dráhu od října 2010, kdy se dozvěděl hrozivou 
diagnózu. Mladý sportovec se slibnou kariérou absolvoval operaci varlete a sérii chemoterapií, 
po níž dočasně přišel mimo jiné i o vlasy. Na své sportovní snažení však nerezignoval, pokračoval 
v usilovném tréninku a zúčastnil se řady klání na domácích i zahraničních soutěžích. Jeho 
systematická dřina – provázená překvapivými výhrami, ale i bolestnými neúspěchy – se zúročila 
letos na jaře. Petr Koukal se probojoval na olympiádu v Londýně, kde byl navíc také vlajkonošem 
české výpravy. Záběry z tamějšího zahajovacího ceremoniálu, který proběhl 27. července, fi lm 
symbolicky končí.

Dokument Cesta snu má několik vzájemně propletených rovin. Rozhovory s Petrem Koukalem, 
ale také s jeho rodiči, trenérem a spoluhráči, poodhalují mechanismy vrcholového sportu, kde 
o triumfu nad soupeřem často rozhodují zdánlivě zanedbatelné náhody či psychické nuance. 
Prolíná se s kronikou o příkladné vytrvalosti, jež je jedním ze základních předpokladů úspěchu 
v jakémkoli oboru lidského snažení. Mozaika, která svým ostrým tempem a prudkými střihy 
připomíná badmintonové zápasy, je také sugestivním svědectvím o překonávání zdravotních 
handicapů a psychických propadů. Přerůstá v existenciální drama o mezních situacích, v nichž si 
musí poradit každý sám.
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Autentický portrét těžící z protagonistových upřímných zpovědí začal vznikat několik dnů po 
jeho operaci. Vrací se také ke Koukalově účasti na olympiádě v Pekingu v roce 2008, kterou 
připomíná jeho tetování na ruce. Film zpestřují výpovědi Koukalovy matky, otce a dalších bližních 
tohoto výjimečného sportovce, jehož badmintonové dětství ilustrují záběry z rodinného archívu. 
Dokument – podmalovaný hudbou Petra Ostrouchova a frázovaný odpočítáváním času do 
londýnské olympiády – natočil zkušený český střihač Vladimír Barák, jenž spolupracoval na řadě 
úspěšných fi lmů (například Pelíšky, Želary, Občanský průkaz a další). Dokument Cesta snu je 
jeho první rozsáhlejší režijní prací.

Režie:  Vladimír Barák
Námět:  Ivan Křenek
Dramaturg HBO:  Martin Mareček
Kamera:  Tomáš Sysel, Vladimír Barák
Hudba:  Petr Ostrouchov
Střih:  Vladimír Barák
Zvuk:  Petr Kapeller, Michal Holubec, Ondřej Gášek, 
 Lukáš Martina
Výrobci:  HBO Europe, Total Help Art T.H.A.
Výkonný producent THA:  Michaela Syslová Kuchynková
Producent HBO Europe:  Tereza Polachová
Kreativní producent HBO Europe:  Hanka Kasteličová
Producent THA:  Ondřej Trojan
Účinkují:  Petr Koukal, Ivan Křenek, Petr Koukal starší, 
 Zuzana Koukalová, Peter Hoeg Gade, Martina Benešová  
 a další



Rozhovor s režisérem Vladimírem 
Barákem
 
Jak jste se dostal k Petrovi Koukalovi a k natáčení jeho portrétu?
Prostřednictvím mého mladšího syna Matyáše, který od dětství hraje badminton v TJ Astra – 
Zahradní město. Pro jeho oddíl jsem natočil krátké video a Petrovi Koukalovi se ten spot zalíbil. 
Natočil jsem pak přímo pro něj spot na jeho web. A pak mi jednou zavolal jeho trenér, Ivan 
Křenek, že Petr je vážně nemocný a že by možná stálo za to vytvořit o něm regulérní dokument. 
Ten fi lm měl mít dvojí funkci: měl zachytit jeho boj se zhoubnou chorobou a zároveň se měl 
stát součástí Petrovy pooperační terapie. Chtěli jsme, aby Petr myslel občas i na něco jiného, 
než jen na to, co se děje s jeho tělem a psychikou. A ten dokument navíc neměl vyprávět jen o 
překonávání rakoviny. Doufám, že vypovídá i o lecčems jiném.
 
Co bylo na vašem fi lmu technicky nejzajímavější?
Musel jsem se naučit natáčet foťákem. Pomocí dlouhých skel, z ruky, tedy bez užití stativu, je 
natočena většina Petrových zápasů na kurtech. Hloubka ostrosti záběrů se občas pohybovala 
v rozmezí pouhých 20 cm... Z hlediska pohledu do různých prostředí je možná zajímavý fakt, že 
do zákulisí mistrovství světa v Londýně jsem se dostal bez novinářské akreditace. Petr se dohodl 
s pořadateli a oni mě tam v pohodě nechali fi lmovat celý jeho zápas. Také závěrečné záběry z 
olympijského ceremoniálu, kde byl zákaz jakéhokoli neofi ciálního natáčení, jsou autentické. 
Okolnosti jejich vzniku si ale radši nechám pro sebe.
 
Protagonistu svého dokumentu jste musel poznat dost důkladně. Překvapil vás něčím?
Petr mě od začátku natáčení překvapoval hlavně tím, jak to má v hlavě dobře srovnané. Je 
mnohem zralejší než většina jeho vrstevníků. Je to osamělý, mimořádně vytrvalý a ostřílený 
běžec, který si musel všechno zařídit a vydobýt prakticky sám. Prolog našeho dokumentu tvoří 
záběry z doby před jeho operací. Petr v nich kvůli jedinému zápasu jede tisíc kilometrů na druhý 
konec Evropy, za hodinu prohraje a ještě si na tom turnaji musí zaplatit startovné. Myslím, že 
právě tato situace je pro něj příznačná. Sám sobě šéfuje a proto ve hře ani v životě nemá ve 
zvyku švindlovat. Podváděl by totiž sám sebe.

 



Rozhovor s Petrem Koukalem
 
Co bylo pro Vás při natáčení nejsložitější?
V tomto dokumentu je hodně velmi intimních záběrů nebo zpovědí, na které potřebuje člověk 
dostatek odvahy. Ze začátku těsně po operaci nebo během náročných chemoterapií to šlo ještě 
celkem dobře, měl jsem jiné starosti než se stydět nebo řešit, co říci a co už ne. Tehdy jsme navíc 
ještě vůbec nevěděli, zda nějaký fi lm nakonec vznikne. Ale postupně, když se do toho zapojilo 
více lidí a já se měl po několika měsících vracet k prožitému traumatu a vybavovat si pocity, bylo 
to hodně náročné. Stejně tak, když do týmu fi lmařů přišel někdo nový, na koho jsem nebyl zvyklý.

Vaše zpovědi působí velmi upřímně… Máte nicméně nějaké hranice, za které by jste už 
fi lmařům nedovolil jít?
Myslím si, že pokud má mít takový dokument nějakou váhu, musí v něm být všechno. Žádné 
skrývání nebo zatajování. To, čím jsem si prošel během prvních měsíců léčby, naprosto zbouralo 
veškeré hranice a myslím, že od té chvíle bylo všem jasné, že v dokumentu nebudou žádná tabu. 
Navíc jsem fi lm ani neviděl a poprvé ho uvidím až na premiéře. Svůj názor a případné připomínky 
by byly jistě příliš zaujaté a fi lmu by nijak neprospěly. Naprosto věřím týmu lidí, se kterými jsem 
spolupracoval a jsem přesvědčený, že výsledek se bude líbít nejen mně, ale především divákům. 

V čem vidíte hlavní poselství svého portrétu?
Přál bych si, aby tento dokument měl motivační efekt. Aby nemocní nebo jinak nepříjemným 
osudem postižení lidé uvěřili ve slovo NÁVRAT. Nejen návrat ve smyslu uzdravení, ale také 
navrácení se do plnohodnotného života ještě silnější, než byli předtím. A ti šťastnější, kteří jsou 
zdraví a spokojení, snad po shlédnutí tohoto dokumentu získají ještě větší chuť do života!
 
 

 



Tvorba HBO Europe
Původní českou tvorbu společnosti HBO Europe odstartoval v roce 2004 pořad Na stojáka, 
který na naše obrazovky přinesl dosud neznámý žánr „stand-up comedy“ a vyprofi loval řadu 
originálních bavičů. Další krok znamenaly dokumenty, vzešlé ze scenáristické soutěže. Vítězný 
snímek Erotic Nation (2009, režie: Peter Begányi) ukazoval proměny slovenského národa v 
souvislosti s tamějším erotickým byznysem. Film Nebe Peklo (2010, režie: David Čálek) vyprávěl 
o komunitě lidí, jež objevili rozkoš v bolesti.

Společnost HBO Europe se podílela také na dokumentu Ježíš je normální (2008, režie: Tereza 
Nvotová), na svědectví Vítejte v KLDR! (2009, režie: Linda Jablonská) o diktatuře v Severní 
Koreji a na hudební road-movie For Semafor (2010, režie: Miroslav Janek) popisující zrod alba s 
novými interpretacemi hitů Suchého a Šlitra. Kronika Zachraňte Edwardse (2010, režie: Dagmar 
Smržová) líčila osudy mladého páru, který navzdory lékařským doporučením přivedl na svět 
postižené dítě.

Dokument Chrámy těla (2010, režie: Ivan Pokorný) přiblížil kuriózní svět ženské kulturistiky, 
fi lm Tantra (2010, režie: Benjamin Tuček) nahlédl do praktik ovládání mysli i sexu na tantrických 
seminářích. Portrét Rock života (2011, režie: Jan Gogola ml.) vyprávěla o rockerovi Oldřichovi 
Říhovi z legendární skupiny Katapult.

Sonda Generace Singles (2011, režie: Jana Počtová) mapuje životy mladých mužů a žen bez 
stálých partnerů. Dokument Venku (2011, režie: Veronika Sobková) sleduje osudy tří delikventů, 
jež se pokoušejí zvládnout život na svobodě. Snímek Em a On (2011, režie: Vladimír Michálek) je 
nonkonformním portrétem písničkáře Xaviera Baumaxy a jeho kolegy. Dokument Gen D (2012, 
režie: Pavel Otto Bureš) si všímá tří lidí s neobvyklou chorobou, jež kdysi inspirovala legendy o 
upírech.

Do sféry hrané tvorby společnost HBO Europe vstoupila celovečerním debutem režiséra 
Jaroslava Fuita s názvem Dvojka (2009), vysoce ceněným naší kritikou. Podpořila i další 
celovečerní prvotinu, punkovou road-movie DonT Stop režiséra Richarda Řeřichy. Dosud 
nejrozsáhlejším hraným dílem je pětačtyřicetidílný seriál Terapie (2011), uvedený loni na 
podzim. Drama o osudech rozporuplného psychiatra (Karel Roden) a jeho pacientů vzbudilo 
mimořádný ohlas diváků i odborných kruhů. Pětatřicetidílná druhá řada Terapie II., v níž je 
psycholog Marek Pošta konfrontován s novými postavami, bude uvedena příští rok.

Dalším unikátním hraným dílem je třídílné drama Hořící keř, jež natočila renomovaná polská 
režisérka Agnieszka Holland. Mravně naléhavá kronika, inspirovaná skutečnými událostmi, 
mapuje rozpory uvnitř české společnosti po sovětské invazi a alarmujícím činu Jana Palacha. 
Klíčová zápletka oživuje soudní kauzu, v níž fi gurovala statečná právnička Dagmar Burešová.



Kontakty
Ofi ciální stránka HBO: www.hbo.cz 
Ofi ciální stránka Cinemaxu: www.cinemaxtv.cz 
Fota, programy: pressroom.hbo.cz 
Facebook: HBO CZSK, Cinemax CZSK, HBO Bez cenzury, TERAPIE, Hra o trůny, Luck, Girls, 
Newsroom, Viceprezidentka, The Pacifi c, Spartakus
Twitter: HBO_CZSK 
youtube: HBO CZSK
HBO: Pavla Brožková, pavla.brozkova@hbo.cz



Biografie – Ondřej Trojan (T.H.A)
Filmový režisér a producent, herec divadla Sklep, se narodil na Silvestra roku 1959 v Praze. 
Pochází z herecké rodiny – herectví se věnuje jeho otec Ladislav i mladší bratr Ivan. Vystudoval 
gymnázium s vyznamenáním v roce 1979. Studoval na Pedagogické fakultě, kde ukončil sedm 
semestrů v oboru matematika – chemie. Odešel, protože ho škola nebavila. Od počátku osm‑
desátých let pravidelně účinkuje s pražským divadlem Sklep. Kolegové z divadla ho inspirovali 
i k zájmu o film. Dva roky pracoval ve Filmovém Studiu Barrandov jako rekvizitář, připravoval se 
na přijímací zkoušky na FAMU v Praze, kam byl v roce 1985 přijat na obor filmová a televizní režie.

Na FAMU natočil své první krátkometrážní filmy, z nichž zejména televizní cvičení TÝDEN 
NA OBRAZOVCE a půlhodinový film SEDM vyvolaly nemalou odezvu na festivalech a mezi di‑
váky. V porevolučním roce 1990 přerušil Trojan studium FAMU v pátém ročníku, aby natočil svůj 
celovečerní debut podle scénáře spolužáků Petra Jarchovského a Jana Hřebejka PĚJME PÍSEŇ 
DOHOLA. V roce 1991 Trojan odpromoval na FAMU.

V roce 1992 natočil pro Českou televizi dvoudílný film PENZIÓNEK, který mapuje nejlepší skeče 
a písně Divadla Sklep na přelomu 80. a 90. let. V témže roce založil s kolegy Tomášem Hanákem 
a Jiřím Burdou Filmovou a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., která se zaměřuje na produkci 
celovečerních filmů, výrobu audiovizuálních děl a na manažerskou činnost pro Divadlo Sklep. 
O rok později režíroval již v produkci Total HelpArtu divácky velice úspěšnou adaptaci „sklepovs‑
ko‑havlovského“ dramatu MLÝNY.

Total HelpArt T.H.A. v současnosti patří k nejúspěšnějším TUZEMSKÝM producentským 
společnostem. Podílela se na filmech Jana Hřebejka (PELÍŠKY, MUSÍME SI POMÁHAT, PUPENDO, 
HOREM PÁDEM, KRÁSKA V NESNÁZÍCH, MEDVÍDEK, U MĚ DOBRÝ), a může se tedy pochlubit 
nominací na Oscara za nejlepší zahraniční film (MUSÍME SI POMÁHAT) a několika Českými lvy. 
Na prestižní cenu americké Akademie bylo nominováno i výpravné historické drama ŽELARY, 
které Ondřej Trojan sám natočil podle knižních předloh Květy Legátové Želary a Jozova Hanule. 
Zatím posledním režijním a producentským počinem Ondřeje Trojana je celovečerní film Občanský 
průkaz. Jako producent spolupracuje též s režiséry Zdenkem Tycem (celovečerní film EL PASO 
a připravovaný film JAKO NIKDY), Tomášem Vorlem (CESTA Z MĚSTA), či Galinou Miklínovou 
(LICHOŽROUTI).

Ondřej Trojan je členem prezídia Filmové a televizní akademie.

TV filmy pro Českou televizi:
PENZIÓNEK (1992)
VELBLOUDI JDOU NOCÍ TAJŮPLNOU (1993)
HISTORKY OD KRBU (cyklus osmi filmových povídek, režie Ondřej Trojan, Tomáš Vorel, Zdeněk 
Tyc, Václav Koubek…, 1994, 1995)
SKLEP: MLÝNY (1994)
PUMELICE LESNÍ MOUDROSTI (1997)
MULTIKÁR MOVIE SHOW (1998)
WARTBURG MOVIE SHOW (1999)

TV pořady pro HBO:
NA STOJÁKA (režie Zdeněk Tyc, od roku 2004)



Dokumentární filmy pro Českou televizi:
TOTÁLNÍ VELBLOUD KRYŠTOFA TROBÁČKA (umělecký dokument o životě a díle pražského výt‑
varníka, režie O. Trojan, 1992)
PRAŽSKÁ 5 Z VÍDNĚ DO AKROPOLE (dokument o divadelním, výtvarném a hudebním 
společenství Pražská 5, režie Petr Nikolaev, 1995)

Celovečerní dokumentární filmy – jako producent:
AFOŇKA UŽ NECHCE PÁST SOBY (režie Martin Ryšavý, 2004)
ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY (režie Lukáš Přibyl, 2007)

Celovečerní filmy – jako režisér:
PĚJME PÍSEŇ DOHOLA (1990) ŽELARY (2003)
OBČANSKÝ PRŮKAZ (2010)
Celovečerní filmy – jako producent:
PELÍŠKY (režie Jan Hřebejk, 1998)
MUSÍME SI POMÁHAT (režie Jan Hřebejk, 2000) CESTA Z MĚSTA (režie Tomáš Vorel, 2000)
KRUTÉ RADOSTI (režie Juraj Nvota, 2002)
PUPENDO (režie Jan Hřebejk, 2003)
ŽELARY (režie Ondřej Trojan, 2003)
HOREM PÁDEM (režie Jan Hřebejk, 2004)
KRÁSKA V NESNÁZÍCH (režie Jan Hřebejk, 2006)
MEDVÍDEK (režie Jan Hřebejk, 2007)
U MĚ DOBRÝ (režie Jan Hřebejk, 2008)
EL PASO (režie Zdeněk Tyc, 2009)
OBČANSKÝ PRŮKAZ (režie Ondřej Trojan, 2010)

Total HelpArt THA s.r.o
Kříženeckého náměstí 322
Praha 5 150 00



Film podpořili


