
 

 



 

PRÍBEH LESA 

(réžia Jacques Perrin a Jacques Cluzaud, 2015) 

Divoká príroda z prvej ruky 

Premiéra: 5. máj 2016 

 

Dokument o prírode pre celú rodinu 

 

Krajina pôvodu: Francúzsko  

Rok výroby: 2015 

Odporučená prístupnosť: MP 12 

Formát: DCP, MP4 

 Jazyková verzia: český dabing  

Minutáž: 97 min. 

Žáner: dokumentárny film 

Réžia:  Jacques Perrin, Jacques Cluzaud 

Scenár:  Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Stéphane Durand 

Kamera:  Michael Benjamin, Laurent Fleutot, Eric Guichard  

Hudba: Bruno Coulais 

Hrajú: srnka, medveď, vlk, zubor a ďalší. 

 

 



 

SYNOPSA 

Po úchvatných dokumentoch Putovanie vtákov a Oceány prichádza dvojica Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Príbehom 

lesa. Nie toho tropického pralesa s exotickými zvieratami, ale toho nášho, ktorý máme na dosah, a ktorý pulzuje prekvapivo 

bohatým životom.  Tvorcovia nakrúcali dokument štyri roky, s využitím tých najmodernejších technológií, na desiatkach lokalít 

po celej Európy, dokonca sami žili v lese so sledovanými divokými zvieratami. Iba vďaka unikátnym metódam nakrúcania 

dokážu autenticky prerozprávať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci kolobeh života v ňom, ktorý 

ohromí dospelých aj detských divákov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TVORCOVIA 

JACQUES PERRIN 

Jacques Perrin hral vo viac ako 80 filmoch: v Taliansku s režisérmi ako Valerio Zurlini, Mauro Bolognini, a Vittorio De Seta a vo 

Francúzsku s osobnosťami ako Costa-Gavras, Jacques Demy, a Pierre Schoendoerffer. V roku 1986 vo veku 27 rokov 

produkoval film Costa-Gavrasa, ktorý získal dvoch Oscarov. Následovali ďalšie dva filmy od rovnakého režiséra: Stav 

blaženosti  a Zvláštne oddelenie. Ďalej produkoval Black and white in color Jean-Jacquesa Annauda, ktorý bol tiež odmenený 

Oscarom. Jeho spoločnosť produkovala okolo 30 filmov. V roku 1989 objavil svet prírody, keď produkoval film Opičí ľudia s 

režisérom Gérardom Viennom. Produkoval potom niekoľko filmov o prírode a kráľovstve zvierat, vrátane Mikrokozmos od 

Clauda Nuridsanu a Marie Pérenou v roku 1996 a Putovanie vtákov v spolupráci s Jacquesom Cluzaudom a Michelom 

Debatsom nasledujúci rok. V roku 1999 produkoval film Erica Valliho Himalaya a potom sa vrhol na produkciu dvoch filmov 

Christopha Barratiera Sláviky v klietke a Paríž 36. V roku 2003 začal produkovať a spolurežírovať snímku Oceány, ktorej 

nakrúcanie trvalo 5 rokov, a získal za ňu ocenenie Cézar za najlepší dokumentárny film. V roku 2002 spolu s Ericom Deroom 

režíroval L’empire du milieu du sud. 

 

JACQUES CLUZAUD 

Po štúdiu práv a potom filmu pracoval v 80. rokoch Jacques Cluzaud ako prvý asistent réžie na filmoch ako Vaudeville, 

Indočína a Lumumba. Potom sa začal venovať réžií, predovšetkým špeciálnych filmov určených pre audiovizuálny zábavný 

park Futuroscope vo francúzskom meste Poitiers. S Jacquesom Perrinom spolurežíroval filmy Putovanie vtákov a Oceány. 

 

 

 

 



 

KOMENTÁR TVORCOV 

Jacques Perrin  - režisér, scenárista 

Tam, kde teraz stojíme, či už je to v Paríži, Londýne alebo v Berlíne, boli kedysi, kam až oko dovidelo, rozsiahle lesy. Všade sa 

ozýval dupot bizóních, zubrích, konských a jeleních kopýt, ich bučanie. Celá Európa zažívala zlatý vek lesov, dobu, kedy 

stromy mohli zomrieť na starobu, v stoji. Stromy, ktoré sa behom tisícročia premenili na bohatú úrodnú pôdu, lesy z dávnych 

dôb, vďaka ktorým máme dnes takú bohatú úrodu. Bez lesov by sme nemali zeminu, pitnú vodu, život. Ľudstvo s lesmi 

vyrastalo viac ako desať tisíc rokov. Boli zdrojom obživy, tepla a ochrany. Dokonca prenikli do našich snov, rozprávok a legiend. 

Sú našimi ihriskami z detstva, posledný voľný priestor v našom urbanizovanom svete. Ľudia potrebujú lesy. A dnes potrebujú 

stromy nás, ľudí. Žijeme v chaotickej, a zároveň fascinujúcej dobe. Behom jednej generácie vidiecka civilizácia zmizla. 

Z poľnohospodárstva sa stal priemysel a vidiek sa takmer vyľudnil, zmizli z neho kvetiny, motýle a lastovičky. Chválime sa, ako 

sa francúzske aj európske lesy rozrastajú, ako sa ich rozloha od čias napoleonských vojen zdvojnásobila, a pritom ničíme naše 

tropické a rovníkové pralesy. Považujeme stromy za našu najúčinnejšiu zbraň proti globálnemu otepľovaniu, ale vidíme, že 

väčšina lesov na našej planéte trpí, pokiaľ sme ich ešte nepovytínali, pretože klíma je čím ďalej teplejšia a hlavne čím ďalej 

suchšia. Títo zraniteľní obri už nebudú ďalej schopní chrániť nás pred klimatickou krízou. Musíme akceptovať, že sa tieto 

divoké organizmy neriadia našimi pravidlami a výpočtami, nezodpovedajú našim požiadavkám na ziskovosť a estetičnosť. 

Ľudstvo nepotrebuje iba to, čo lesy vyprodukujú, potrebuje aj nepredvídateľnosť živej prírody. Potrebuje sny, dobrodružstvá a 

prekvapenia. Naša túžba po dokonalosti je nenaplniteľná. Potrebuje dobrodružný park, ktorý odráža jeho nekonečnosť. 

Konfederácia irokézskych kmeňov si pred každou debatou volila jedného zástupcu, aby prehovoril menom vlka, emblematickej 

postavy ich kultúry. Kto ale dnes hovorí za stromy, motýle, žaby a vlky, slony a veľryby, za malé aj veľké tvory? Kanadský 

biológ, David Suzuki, expert na všetko okolo lesov, napísal: „Aby ste porozumeli stromom, musíte porozumieť lesu.“ A na záver 

dodal, že potrebujeme novú celosvetovú deklaráciu – nie deklaráciu nezávislosti, ale deklaráciu vzájomnej závislosti medzi 

všetkými živými tvormi. 

 

Jacques Cluzaud  - režisér, scenárista 

Keď pracujete s Jacquesom Perrinom, každý nový film predstavuje nové výzvy. Samozrejme, že lietať vzduchom s vtákmi 

alebo plávať s morskými živočíchmi oceánom nie je ľahké, ale automaticky to vedie človeka k spektakulárnemu poňatiu. Ako sa 

dnes môžeme pozrieť na zvieratá z našich lesov, ktoré tak dôverne poznáme, a ktoré už boli toľkokrát nakrútené, neotrlým 

spôsobom? Ako môžeme znovu objaviť tvory, ktoré máme za chrbtom, ako ježkov, líšky, jeleňov alebo diviakov? Ako sa 

môžeme vcítiť do zvierat rovnako výnimočných ako sú tie, ktoré lietajú na oblohe a brázdia oceány? A to ešte stále nie je to 

najťažšie. Nielen, že sa musíme dostať do blízkosti lesných obyvateľov a sledovať ich najintímnejšie okamžiky aj šialené hony, 

musíme ich tiež sprevádzať na ceste časom a dejinami. Musíme bežať s divokými zvieratami cez 12 000 rokov, ktoré nás delia 

od poslednej doby ľadovej. Musíme sa na toto obdobie pozrieť nanovo z pohľadu zvierat a vytvoriť film, ktorý bude prelomom 

vo vnímaní našej vlastnej histórie. Toto sú výzvy nového dobrodružstva menom Príbeh lesa. Film začína v dobe, keď sa 

anatómia európskeho kontinentu zmenila v dôsledku náhleho oteplenia. Svet ľadu ustúpil a Európu pokryli rozsiahle lesy. Toto 

šíre, zeleňou kypriace územie vytvorilo podmienky pre zlatý vek zvierat a spolu s nimi aj hŕstku lovcov a zberačov. Zároveň 

predznamenalo tisícky rokov mierumilovného spolužitia medzi prírodou a ľuďmi, ktorí stromy uctievali. Potom začali byť stromy 

ničené, rozsekávané kamennými sekerami a začala sa písať história ľudí. Čo keby sme sa chceli na komplexný a búrlivý vzťah, 

ktorý k prírode máme, pozrieť neotrlým spôsobom? Môžeme sa dostať k divočine tak blízko, aby sme ucítili slučku, ktorú 

jej ľudia nasadili okolo krku? O tisícročnom spolužití nám nehovoria slová, ale emócie, ktoré vo filme o divokej prírode 

nesprostredkováva žiadny hlas. Dostať sa blízko k zvieraťu pre nás neznamenalo ho pozorovať, a už vôbec nie sa o ňom niečo 



 

naučiť. Chceli sme zachytiť jeho postoj, pohľad, ktorý by v nás v rozličných situáciách inšpiroval kreatívne emócie, nielen súcit, 

ale predovšetkým empatiu k týmto divokým tvorom. 

 

Stéphane Durand – scenárista 

Milióny rokov sa Európa pravidelne ponárala do chladných období s klímou podobnej tej v súčasnom Grónsku. A práve behom 

poslednej doby ľadovej, asi pred 40 000 rokmi, sa na náš kontinent dostal Homo sapiens. Objavil tundry, ktoré boli domovom 

obrovských stád sobov, mamutov, chlpatých nosorožcov, sajgy tatarskej a írskych losov. O svoju korisť bojoval s vlkmi a levmi 

a o jaskyne, ktoré mu poskytovali prístrešie, súperil s medveďmi a hyenami a na jaskynnej stene o tom maľoval pôsobivé 

obrazy. To bolo dlhé obdobie paleolitu. A potom, asi pred 12 000 rokmi, spôsobilo drobné vychýlenie zemskej osi náhle 

oteplenie. Ľadovce sa začali rozpúšťať a väčšina stád utiekla na Sibír, pretože úroveň hladiny oceánov sa zdvihla o 120 metrov. 

Postupne sa do Európy v jednotlivých vlnách dostali rôzne druhy stromov. Ľudia videli, ako sa ich loviská zalesňujú, a stromy 

začali byť posvätné, pretože ich kmene predstavovali spojenie medzi zemou a nebom. Z ľudí sa stali osamelí lovci, ktorí svojimi 

lukmi a šípmi mierili na prechádzajúce bizóny, zubry, kone, jelene a diviaky. Keď boli rastliny a zvieratá zdomestikované, 

nomádsky spôsob života lovcov a zberačov pred 6 000 rokmi vymizol. A tak začalo obdobie neolitu. Z ľudí sa stali 

poľnohospodári, usadili sa a starali sa o krajinu okolo seba, budovali osady, využívali a regulovali vodné toky, vysušovali bažiny. 

Zasiahli do evolúcie prírody, ale postup bol pomalý a trval viac ako tisíc rokov. Z ľuďmi novovytvoreného prostredia malo úžitok 

mnoho druhov, vrátane tých domestikovaných. Všade, kam ľudia po celom kontinente prichádzali, vytvárali sieť malých osídel, 

ktoré podporovali biodiverzitu v otvorenom priestore. Ale ľudstvo sa postupne k prírode obrátilo chrbtom a stiahlo sa do väčších, 

ešte zaľudnenejších miest. Za posledných dvesto rokov zanechala naša masívna spotreba fosílnych palív na zemi svoju stopu, 

ktorá sa každým dňom prehlbuje. Ľudstvo teraz zaťažuje celý svet a príroda sa ocitla v izolácii. Rovnováha bola porušená a 

svet sa mení. Ľudia sa stali geologickou silou. Zmeny, ktoré sme spôsobili, sa dejú tak rýchlo, že len máloktorý druh s nimi 

dokáže držať krok. Zvieratá, ktoré sme v minulých storočiach milovali, sú zrazu v ohrození: vtáky, žaby, slimáky, hmyz – to, čo 

kedysi bývalo úplne bežné, je teraz vzácne. Naša jar stíchla, pretože lastovičky z našich miest miznú bez toho, aby sme si to 

vôbec všimli. Ale pri našom úteku do veľkomiest za sebou zanechávame rozsiahle územia, ktoré sme ešte prednedávnom vo 

veľkom počte obývali. Znovu zarastajú, stromy sa vracajú a s nimi aj veľké zvieratá ako vlky a supy – druhy, ktoré sme kedysi 

stratili, si znovu podmaňujú voľný priestor. Vracia sa divočina pomaly späť? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

CESTA K ÚCHVATNÝM ZÁBEROM 

Cesta k úžasným záberom 

Aby sme ukázali 20 000 rokov histórie divokých zvierat v Európe, strávili sme veľa času premietaním, snívaním a premýšľaním. 

Je vôbec možné nakrútiť film na tému, ktorej človek stopercentne nerozumie? Človek by musel byť úplný blázon, aby sa do 

takého dobrodružstva vrhol. Každý film je hazard a nadšenie je naším jediným vodítkom. A Príbeh lesa bol dvojnásobným 

hazardom, pretože sme pridali k priestorovej dimenzii aj tu časovú. Človek musí mať odvahu sa stratiť, aby sa opäť našiel. Náš 

scenár bol otvorený nepredvídateľnému, pochybám a prekvapeniam tak dlho, ako to len bolo možné. Scenáristi mali 

maximálnu slobodu. Na papieri je možné čokoľvek. A túto slobodu sme si udržali až do tej doby, než sa film strihal, čím sme 

poriadne skomplikovali prácu všetkým , ktorí majú na starosti harmonogram, rozpočet, vyhľadávanie lokalít a prácu so 

zvieratami. Celé scény napríklad cez noc zmizli v strižni a vynaložené úsilie prišlo navnivoč. Veľa času sme trávili špeciálne 

priamo na mieste s divokými zvieratami v snahe zachytiť určitý magický okamžik. V prírode nemôžete ovládať osvetlenie ako v 

štúdiu. Musíte čakať, obrniť sa trpezlivosťou a vnoriť sa do scenérie. Nevedieť, kam mierime, je jediným spôsobom, ako si 

zachovať zvedavosť a túžbu dostať sa čo najbližšie. Ta nás poháňa od začiatku. Ide o to, porozumieť zvieratám, ku ktorým 

máme veľmi blízko, a ktoré tiež cítia, trasú sa túžbou alebo strachom a zdieľajú s nami naše teritórium a dejiny. Aby sme tieto 

emócie dostali k divákom, museli sme prestať byť vzdialeným pozorovateľom a ponoriť sa priamo do daného okamžiku, 

zúčastniť sa samotného života, vrhnúť sa do centra diania medzi zvieratá, ktoré sme „pozorovali”, a žiť v ich svete rovnako ako 

oni. 

Asimilácia 

Asimilácia je technika, vďaka ktorej sa môžeme priblížiť na potrebnú vzdialenosť, aby sme mohli zachytiť emócie, ktoré 

hľadáme. Umožňuje nám znovu získať pocit dôvernosti, ktorý sa za storočia intenzívneho vybíjania vytratil. Divoká zver sa 

naučila pred ľuďmi automaticky utekať, a tento reflex je silnejší ako útek pred ich „prirodzenými“ predátormi. Je potrebné 

pochopiť, že táto stratégia prežitia nie je prirodzená. Je to dokonca nenormálne, keď si uvedomíme, že po tisícročia žili divoké 

zvieratá s ľuďmi v tesnej blízkosti. Niečo také je dnes možné zažiť už iba pod vodou alebo na najvzdialenejších miestach, ako 

sú polárne oblasti alebo veľké národné parky, kde sme filmovali zábery k Oceánom a Putovaniu vtákov. Asimilácia umožňuje 

zvieratám žiť bez strachu, chodiť si po svojom, ako si len zmyslia a ignorovať filmárov, ktorí sú tak blízko a majú za úlohu 

nakrútiť ich najlepšie momenty. Mláďa sa rodí s pocitom strachu, ale tiež s potrebou kontaktu a telesného tepla. Úlohou 

„asimilátora“ je čo najrýchlejšie po narodení mláďaťa prekonať tento jeho vrodený strach. Hrá vlastne rolu náhradnej matky. 

Musí sa postarať, aby sa s jeho prítomnosťou spojili príjemné okamžiky ako satie, spánok alebo hry. Na rozdiel od drezúry 

zvierat, asimilácia vytvára takmer symbiotický vzťah dôvery. „Asimilátori“ tvrdia, že človek musí mať materskej lásky na 

rozdávanie, aby túto prácu, ktorá vyžaduje ešte rad ďalších vedomostí, mohol robiť. A musí im tiež byť neustále k dispozícii, 

pretože zvieratá nejaké voľné víkendy alebo dovolenka vôbec nezaujímajú… 

 

 

 

 

 



 

KOMENTÁRE VEDCOV 

ERIC BARATAY, profesor súčasnej histórie na Lionskej univerzite III 

„ Zvieratá sa podieľali a naďalej aj podieľajú na všetkých hlavných udalostiach aj pomalých fenoménoch spojených 

s civilizáciou. Z pohľadu zvierat sú dejiny rozprávaním, rozporuplným, trýznivým, často násilným, niekedy kľudným a niekedy 

dokonca komickým. Je o mäse a kostiach, zmyslových vnemoch a pocitoch, strachu, bolesti a radosti, vytrpenom násilí 

a podvodoch. Žijúce zvieratá už ďalej nemôžu byť čiernou dierou v histórii.“ 

 

PHILIPPE DESCOLA, profesor sociálnej antropológie na Collége de France 

„ Zmapovať túto dlhú históriu prostredníctvom obrazov a z pohľadu zvierat, je úžasná výzva, ktorá je úplne nevyhnutná, pokiaľ 

máme ísť ďalej a nehanbiť sa pritom za ľudské správanie.“ 

 

GILBERT COCHET, profesor biológie, odporný poradca Rady Európy 

„ Fauna vo Francúzsku je teraz, čo sa týka počtu druhov, veľmi obmedzená, tieto čísla sú smiešne nízke a zvieratá akoby po 

storočiach lovu znovu zatuhli. Napriek tomu táto zem ponúka divokým zvieratám ideálne podmienky. Cieľ je jednoduchý: 

musíme zachovať maximum útočísk, ktoré samovoľne vznikli, musíme znova vytvoriť koridory medzi chránenými oblasťami, 

a vrátiť späť druhy, ktoré zmizli. Až obnovíme svet divočiny, až bude zase úplný, prekypujúci hojnosťou a žijúci v mieri ,príde 

čas na novú alianciu.“ 

 

JEAN-DENIS VIGNE, riaditeľ CNRS laboratória archezoológie v Múzeu histórie prírody 

„ Urbanizácia nás čím ďalej viac vzďaľuje od živého sveta, ktorý netvoria ľudia. Táto vzdialenosť sa stále prehlbuje. Keď sme 

takto odrezaní, nemôžeme porozumieť svetu prírody a zároveň sa ho neúmerne bojíme. V súčasnosti však široká verejnosť 

s nadšením znova objavuje kráľovstvo zvierat. Preto filmy ako tie od Jacquesa Perrina a Jacquesa Cluzauda zohrávajú kľúčovú 

úlohu. Predstavujú úžasné diskusné fóra pre vedecké bádanie, ale predovšetkým výborne zachycujú súčasnú náladu. Po tom, 

ako sme sa po storočia dištancovali a zabúdali sme, začíname sa znovu zaujímať o zvieraciu perspektívu.“ 



 

DISTRIBÚTOR 

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV 

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na Slovensku je 

zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej kinematografie a súčasnej 

slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. V roku 2015 priniesla ASFK do kín 34 

dlhometrážnych filmov, z toho 7 slovenských. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných filmových 

podujatí v SR – Medzinárodný festival filmových klubov FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje aj 

vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový kabinet deťom. Spoločne so SFÚ vydáva jediný filmologický 

časopis na Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové publikácie. Pravidelne dvakrát do roka organizuje programovacie 

semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov. ASFK je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a 

národných cien Slnko v sieti. 

 
Asociácia slovenských filmových klubov 

Brnianska 33 

811 04 Bratislava  

www.asfk.sk 

 asfk@asfk.sk 

 
TRAILER 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7qXqTPXSrXM 
 
DISTRIBUČNÝ LIST 
 

http://www.asfk.sk/film/pribeh-lesa  

 

FOTOGRAFIE A TRAILER NA STIAHNUTIE  
 

http://asfk.capsa.cz , meno a heslo: visitor 
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