
První původní kreslený seriál pro děti,  
které už odrostly Večerníčku



anča a pepík

Od 12.3. každou neděli v 9:20 na ČT :D

Česká televize představuje mimořádný projekt – animovaný 
seriál určený dětem, které už odrostly Večerníčku. V sed-
mi třináctiminutových epizodách zavede diváky do myšího 
světa, kde bydlí dva kamarádi – Anča a Pepík. Jsou to myši, 
tedy vlastně ještě myší děti. Ale děti dost velké na to, aby 
mohly samy podnikat dobrodružné výpravy a vypořádat 
se s nejrůznějšími nástrahami. Jejich příběhy se odehrávají  
v městečku Ušíně a nedalekém Čarovném lese plném  
kouzelných bytostí. Pro Anču a Pepíka není ničím neobvyk-
lým potkat šamana ze starodávného kmene Myšanů, být 
uvězněn v chatrči dvou čarodějných sester nebo pomocí 
kouzel narůst do obřích rozměrů. „I ve zdánlivě idylickém 
prostředí číhá lecjaké nebezpečí a objevují se záhady, 
které je třeba objasnit. K jejich řešení je často zapotře-
bí skutečného důvtipu i odvahy, ale Anča a Pepík, i když 
to nejsou žádní ‚supermani‘, ale vlastně obyčejné děti, si 
nakonec vždycky poradí díky své chytrosti, odvaze a pře-
devším díky svému přátelství,“ vysvětluje kreativní produ-
centka Barbara Johnsonová. Seriál vznikl podle kultovního 
komiksu Lucie Lomové, jenž vycházel ve slavném Čtyřlístku. 
Lucie Lomová stojí také za scénářem a podílela se na anima-
ci a celkové výtvarné podobě seriálu. Aby mohlo vzniknout 
celkem 91 minut příběhů Anči a Pepíka, muselo dvanáct ani-
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mátorů, za užití klasických technik a postupů, rozpohybo-
vávat obyvatele myšího světa celkem dva roky. Dohromady 
práce na projektu tvůrcům zabrala tři a půl roku. Režie se ujal 
Michal Žabka, který má ve své filmografii také úspěšné celo-
večerní animované filmy Čtyřlístek ve službách krále a Auto-
pohádky. Své hlasy postavám propůjčili přední dabéři a herci, 
jako například Jiří Lábus, Jan Maxián, Jaroslava Kretschme-
rová, Miroslav Táborský a další. Hudbu složil Ondřej Soukup  
a píseň pro jeden z dílů nazpívala Lucie Bílá. 

„Klademe velký důraz na animovanou tvorbu, zvláště 
pak na rozvoj té původní. Na Déčku jsme si ověřili, že  
i starší děti baví kreslené příběhy. Rozšiřujeme tak škálu 
seriálů, ve kterých – oproti některým zahraničním ani-
mákům pro skupinu osm let a více – nejsou vulgarismy 
ani násilí,“ říká výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha a dodává: 
„Anča a Pepík je příběh o velkém kamarádství, o sdíle-
ných dobrodružstvích, o tom, že zlo nemá nad dobrem 
šanci, o důležitosti odvahy a zdravé zvídavosti. Seriál 
zkrátka nese hodnoty, které jsou pro naplněné dětství 
nepostradatelné.“
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VZNIK SERIÁLU
Autorka Lucie Lomová a dramaturgyně Kateřina Kačerov-
ská začaly pracovat na scénáři rok před začátkem natáčení 
seriálu. Po půl roce se přidal i režisér Michal Žabka a začal 
vytvářet tzv. storyboardy. Samotné natáčení trvalo dva a půl 
roku, dohromady tedy na seriálu tvůrci strávili tři a půl roku 
intenzivní práce. Důvodem byla metráž – každý díl je totiž 
dvojnásobně dlouhý oproti klasickému večerníčku. „Jedním 
z důvodů, proč jsme přistoupili na třináctiminutovou sto-
páž, je i fakt, že v zahraničí se jedná o dnes již zcela běž-
ný formát. Evropské televize mívají občas problém právě  
s krátkou stopáží u našich večerníčků a těžko se jim zařa-
zují do jejich vysílacích oken,“ dodává výkonný ředitel ČT :D  
Petr Koliha.  

Práce na animovaném seriálu začíná namluvením dialogů 
od herců. „Vytváříme situace a podobu, jak bude daná 
postava vyznívat, ještě před animací. A až na natočený 
hlas se posléze začne malovat. Člověk si tedy musí dob-
ře představit a vžít se do situace, ve které vlastně poté 
postava bude namalována. Je to jako malovat obrázek 
neviditelným inkoustem a pak se těšit, co se na papíře 
vlastně objeví,“ popisuje průběh namlouvání herec a muzi-
kant Jan Maxián, který svůj hlas propůjčil Pepíkovi. 

Animace vznikaly ve studiu České televize Animo a pracova-
lo na nich deset animátorů. „Nejprve jsme rozdali záběry, 
animátoři je vytvořili ručně tužkou a potom mohl vznik-
nout takzvaný linetest – což je nasnímání jednotlivých fází 
pod statickou kamerou,“ přibližuje proces animace režisér  
Michal Žabka. Následně se obrázky překreslí fixem do čis-
tokresby, každá postavička dostane svůj color model neboli 
vlastní definici barevnosti každé části postavy, která se musí 
nadále dodržovat. Pak se poskládají všechny záběry dohro-
mady a práce animátorů tím končí. 

Důležitou součástí kresleného příběhu je samozřejmě i zvu-
ková stopa. „Všechny zvuky vznikaly klasickou technikou  
v ruchovém studiu ČT. Takže voda šplouchala a papír 
šustil,“ popisuje finální fáze režisér Michal Žabka a dodává: 
„Následně jsem všechny díly předal Ondřeji Soukupovi, 
který pro seriál složil hudbu a dvě speciální písničky – 
jednu nám zpívá Lucie Bílá.“
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„Práce na seriálu pro Českou televizi pro mě byla důle-
žitou zkušeností. Nahlédla jsem do světa animovaného 
filmu, podílela se na práci, kterou tvoří dohromady ve-
liký tým. Jako komiksová autorka jsem si na vlastní kůži 
vyzkoušela rozdíly mezi animovaným filmem a komik-
sem. Zdánlivě vypadají jako hodně blízcí příbuzní, ale  
v mnoha ohledech se liší. V komiksu jsem zvyklá sama 
dělat všechno, tady jsem měla odpovědnost jenom za 
část práce a musela jsem se spolehnout na ostatní lidi 
v týmu. Dál je to především čas, který ve filmu nezasta-
víte, pozornost diváka je nasměrovaná a nemůžete se  
k ničemu vrátit, nikde se zastavit a pořádně si prohléd-
nout třeba prostředí. Musela jsem se smířit s tím, že mno-
ha detailů, kterými jsem zvyklá zabydlovat svoje komiksy, 
si nikdo nestihne všimnout. Zatímco v komiksu můžu mě-
nit velikost jednotlivých políček a všelijak pracovat s pro-
storem celé knížky, tady je jeden rámeček pro všechno. 
Na druhé straně film disponuje něčím úžasným – zvukem  
a hudbou, které výrazně utvářejí atmosféru, jsou silně 
emocionální. Vložila jsem do seriálu dvě písničky, ze kte-
rých mám velkou radost. Všechny postavy dostaly hlasy, 
a tak to, co si při četbě komiksu každý představuje po 
svém, se náhle stalo konkrétním, reálným.“

Lucie Lomová, autorka komiksu a scénáře

„Na úplném začátku Lucie Lomová s dramaturgyní Kate-
řinou Kačerovskou napsaly scénář, který se hned potom 
dostal ke mně. Vyrobil jsem obrázkový scénář neboli sto-
ryboard, podle kterého se natáčí animatik, a udělal rozpis, 
kde je určeno, který animátor dostane přidělen který záběr  
k animaci. Při rozdávání záběrů byla vždy přítomna  
Lucie Lomová, která se podílela i na animační přípravě 
pro animátory a hlídala si a upravovala jednotlivé posta-
vy. Celkem se na seriálu podílelo dvanáct animátorů, což 
je na naše poměry celkem dost, ale vzhledem k poměr-
ně dlouhé metráži to bylo nutné. Animovalo se klasickou 
metodou, kdy se každá fáze kreslí tužkou na průhledný 
papír, a tím se podařilo udržet charakter kresby podob-
ný obrázkům v komiksu. Lucie Lomová zároveň trvala na 
tom, že všechna pozadí k seriálu namaluje sama, čímž 
vznikl nezaměnitelný autorský vzhled. Obrazová post-
produkce probíhala celá ve studiu ČT Animo, kde se ani-
mace skenovala, konturovala, kolorovala a kompletovala 
s pozadím. Jednotlivé postavy namluvili herci ještě před 
započetím animace, aby animátoři mohli dodržet správ-
ný lipsynch, tj. ‚klapání‘ pusou.“

Michal Žabka, režisér

„Bývala doba, kdy se u animovaného filmu někdy až moc 
tlačilo na úpravu hlasů, pitvoření, nebo spíše ‚animová-
ní‘ hlasu. Ale animovaná postava je už dost animovaná 
sama od sebe, není tedy většinou potřeba ji ještě více 
přitvrzovat hlasem – v poslední době se naopak daleko 
více ctí přirozenost a autenticita projevu. Což je v mnoha 
případech skvělé. Takto jsme přistupovali i k Pepíkovi.  
A jsem za to rád.“

Jan Maxián, herec
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 „Komiksy Lucie Lomové jsou akční, vynalézavé a napí-
navé, ale i když komiks někomu může připadat vlastně 
jako animovaný film přetištěný do knížky, není tomu tak. 
Ve filmu vzniká napětí docela jinak, tvůrce tu má pozor-
nost diváka do velké míry ve své moci, se vším dobrým  
i obtížným, co to s sebou nese. Pak je tu ještě jeden 
velice významný rozdíl – zatímco v komiksu je běžné po-
užívat slovní vysvětlení pro rychlou orientaci v ději, pro-
středí nebo pocitech postav, ve filmu je vždy lepší najít 
způsob, jak věci ukázat a ne říct. Proto bylo potřeba pří-
běhy pro animovaný film upravit, někdy docela zásadně: 
přidat novou postavu, přimyslet nové zápletky. Všechny 
důležité věci jsme ale zachovali a myslím, že ve výsledku 
tak seriál bude bavit jak skalní fanoušky komiksu – kteří 
tu najdou to, co tak dobře znají, a zároveň je bude pře-
kvapovat to, co ještě neznají – tak ty, kteří se s původním 
komiksem ještě nesetkali.“

Kateřina Kačerovská, dramaturgyně

„Byla to moje první zkušenost s namlouváním animova-
ného příběhu a ze začátku to bylo opravdu těžké. Museli 
jsme postavy namluvit ještě před vznikem animace, aby 
se jejich pusy hýbaly na naše slova. Takže při kompletaci 
jsme ještě určité pasáže upravovali – někde jsem Anče 
musela emoce ubrat a jinde zase přidat na výrazu. Byla 
to úžasná zkušenost.“

Ivana Korolová, herečka

„Anča a Pepík byla moje třetí spolupráce s režisérem 
Michalem Žabkou. Jeho způsob práce je pro mě inspi-
rativní a hudba se mi proto vždy píše velmi lehce. Úvod-
ní znělka není úplně typická pro kreslený seriál, snažil 
jsem se udělat ‚bondovskou‘ hudbu pro děti, protože 
všechny příběhy jsou napínavé, až detektivní. Do seri-
álu jsem složil i dvě písničky. Jednu nazpívala Lucie Bílá  
s Janem Vondráčkem – je o nešťastné bílé paní, která  
přišla o svou lásku. Hudba má až středověký charakter  
a vyjadřuje emoce příběhu. Druhá skladba je vlastně 
moje první trampská písnička – tak snad zlidoví a v létě 
pojede u táboráků.“

Ondřej Soukup, hudební skladatel
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OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ:
Skandál ve městě
Městečko Ušín je vzhůru nohama – starosta prý vykradl 
městskou pokladnu a zmizel! Jenomže když jdou Anča  
s Pepíkem do lesa na borůvky, najdou tam zmateného 
pana starostu, který tvrdí, že si nic nepamatuje. Je to jen 
rafinovaná lež, kterou chce starosta získat čas, anebo za 
zločinem stojí přece jen někdo jiný? 

Dvě sestry
Anča s Pepíkem jdou na houby, ale nikde ani prašivka – do-
kud omylem nezabloudí do Čarovného lesa – tam se prý 
dějí divné věci. O tom se Anča s Pepíkem na vlastní kůži 
přesvědčí, když o chvíli později narazí na malý statek, který 
obývají dvě zvláštní sestry. Děti rychle pochopí, že to jsou 
čarodějnice, ale na útěk už je pozdě. 

U Starých Myšanů
Anča s Pepíkem narazí v parku na podivného chlapíka  
v kožešinovém oděvu, který se krmí kořínky a žížalami. 
Není to blázen, ale šaman kmene Myšanů Lumík, kterého 
sem z dávných dob zaválo zlotřilé kouzlo. Lumíkova situace 
vypadá beznadějně, dokud v muzeu neobjeví starodávný 
bubínek – právě takový, jaký ho dokáže vrátit zpět! Ale tím 
jejich trable nekončí... 

Starý Zubr
Anča a Pepík jedou na návštěvu na tábor za kamarádem 
Otíkem – bude to legrace, prý mají senzačního vedoucího! 

Ale po příjezdu je čeká velmi nepříjemné přivítání – starý 
Zubr jim nejdřív zakáže koupání a pak jim dokonce zabaví 
člun a zavře je pro výstrahu do dřevěné boudy. Ukáže se, že 
toto není ten skvělý vedoucí, ale jeho zástupce, který nad 
táborem dočasně převzal vládu.

Anča obrem
Ančina maminka poslala děti do skal pro léčivou vodu – ale 
pokud ta voda umí dělat zázraky, jsou pěkně děsivé! Když 
si Anča u pramene povzdechne, že by raději byla už velká, 
než pořád někoho poslouchat, okamžitě se zvětší do ne-
vídaných rozměrů. Doktoři si s její proměnou nevědí rady 
a Anče hrozí, že skončí někde v cirkusu, protože tuto svou 
obří holčičku maminka prostě neuživí. Ale co když za pro-
měnou stojí něco jiného? 

Čertovský hrádek
Když se Anča a Pepík na výletě zatoulají na zříceninu Čer-
tovského hrádku, rozhodně netuší, že se díky tomu do-
stanou až do pekla! Ale pokud chtějí pomoct nešťastným 
manželům Blance a Medardovi, nic jiného jim nezbývá. 

Strýc René
Pepíka potká velké štěstí – vyhraje hlavní cenu v loterii!  
Jenomže když si chtějí jít pro výhru, dostane tatínek teleg-
ram, aby jel na pomoc svému nemocnému bratrovi Tondo-
vi. Jen odjede, zjeví se u nich doma jiný strýček – René,  
o kterém Pepík nikdy předtím neslyšel.
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režie: Michal Žabka  
scénář: Lucie Lomová  
kreativní producentka: Barbara Johnsonová   
výkonná producentka: Veronika Trčková   
výtvarník: Lucie Lomová  
animace: Renata Dvorníková, Petr Friedl, Marián Kimlička, 
František Krejčí, Markéta Smolíková - Kubátová,  
Andrea Loudová, Vít Pancíř, Kateřina Pávová,  
Martin Pospíšil, Tomáš Vlasák, Marcel Zemánek, Libor Páv  
dramaturgyně: Kateřina Kačerovská  
hudba: Ondřej Soukup  
střih: Lucie Haladová  
zvuk: Jan Čeněk  
hrají: Ivana Korolová, Jan Maxián, Jan Vondráček,  
Tereza Bebarová, Jaroslava Obermaierová,  
Jaroslava Kretschmerová, Vladimír Brabec, Jiří Lábus,  
Petr Rychlý, Miroslav Táborský, Martin Sobotka, Lucie Bílá
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Veronika Linková
tiskové oddělení ČT
Tel.: (+420) 261 133 133
veronika.linkova@czech-tv.cz
www.ceskatelevize.cz


