


Od Rumcajse 
do Hollywoodu

Také jste jako děti milovali 
černobílé kreslené pohádky? 
Měly své kouzlo, ale bez 
barev by je dnešní děti jen 
těžko ocenily. Ani nemusí, 
protože jsou už dávno plné 
sytých tónů. A nejen to, stále 
více se podobají reálnému 
ztvárnění výtvarníků.
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doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Laureát Ceny Neuron se věnuje počítačové grafice. Vyvinul 
algoritmus, který dokáže rutinní práci výtvarníků z velké části 
převést na stále dokonalejší počítače, aniž by výsledek přišel 
o výtvarníkův rukopis.



Taky jsem vyrostl u počítače, ale chtěl jsem na něm 
vždycky především tvořit. Své děti tudíž vedu k tomu, 
aby nebyly jeho pasivními konzumenty. Je to někdy boj, 
odtrhnout je od displeje, ale věřím, že to půjde.

Na tom, aby tomu tak bylo, denně pracuje český vědec a čerstvý 
laureát Ceny Neuron Daniel Sýkora. „Vyvíjím metody a algoritmy, 
které nejenže umělcům zjednoduší práci, ale také zachovají jejich 
originální ručně kreslený styl,“ vysvětluje na okraj.

Za jeho šikovností se toho však skrývá mnohem víc. I proto ho 
před lety oslovilo ke spolupráci vedení hollywoodské společnosti 
Disney. „Byla to pro mě mimořádná zkušenost. Měl jsem 
podepsanou spolupráci na čtyři roky a během nich dvakrát v Los 
Angeles pobýval. Pracoval jsem na úpravě filmu Lví král ve 3D. 
Výsledek byl skvělý,“ popisuje angažmá ve slavném studiu.

Všechno to začalo Rumcajsem
Aby si však mohl Daniel Sýkora plnit sny, musel ujít pořádně 
dlouhou cestu. Tu začal psát už jako malý kluk, když se zakoukal 
do oblíbeného večerníčku o loupežníku Rumcajsovi. „Vyrostl jsem 
na večerníčcích od Radka Pilaře, které namluvil můj oblíbený Karel 
Höger. Nejvíce mě ale vždycky bavil právě Rumcajs,“ přiznává. 
Možná právě proto mu oblíbenou českou postavičku osud přivál 
do cesty i během studií. A ta mu změnila život.

„Doslova,“ směje se tomu dodnes Sýkora. Tehdy ještě jako 
student ČVUT si připadal mezi ostatními studenty nesvůj, měl 
jiné zájmy a do studia byl zapálený po svém. „Chtěl jsem dělat 3D 
počítačovou grafiku, vlastní syntézu obrazu na základě algoritmů 
šíření světla. Pak ale přišla nabídka dělat obarvování černobílého 
Rumcajse a já měl jasno. Pustil jsem se do toho po hlavě.“

Právě průlomové Sýkorovy výzkumy a způsob přemýšlení 
jeho nadřízené oslovily. „Zaujal jsem je na jednotlivých cvičeních, 
opravdu jsem se o obor zajímal a dělal věci, které se vymykaly,“ 
vysvětluje. „Nabídka se mi tak líbila, že jsem do toho jít musel. 
Zpočátku to ale bylo trápení, původní nadšení vystřídal pocit 
marnosti,“ popisuje začátky na novém projektu.

„Dlouho jsem nedokázal přijít na algoritmus, který by usnadnil 
šíleně zdlouhavou ruční práci. Byla to ale zároveň motivace a já 
se nevzdal.“ Právě nezdolná vůle a nepopiratelný talent Sýkoru 
dovedly ke kýženému výsledku. „Řešení bylo ve finále poměrně 
jednoduché, přesto na něj nikdo dříve nepřišel. Zkoušel jsem totiž 
různé typy filtrů, ale vždy systematicky, jak už bylo v minulosti 
ověřeno. Musel jsem jít však úplně jinou cestou, otestovat 
filtry v kombinacích, ve kterých by je nikdo nezkusil, protože to 
nedávalo do té doby smysl. Teď ale ano, a rázem byl problém 
vyřešen. Využil jsem zkrátka na ověřené cestě zcela nový 
postup.“

Pokud se vám to zdá složité, nemějte obavy – to asi každému, 
kdo se nepohybuje ve světě počítačové animace. Daniel Sýkora 
ale u svého vyprávění vypadá naprosto přesvědčivě. I díky tomu 
mohla začít jeho cesta za celosvětovým uznáním.
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Už nebylo cesty zpět
Úspěch s Rumcajsem Sýkoru v oboru vyšvihl mezi respektované 
kapacity. Jak sám přiznává, výzkum ho naprosto pohltil, byl 
plný motivace objevovat dál. „Publikoval jsem články a po 
doktorandském studiu chtěl pokračovat ve výzkumu. Shodou 
náhod jsem k tomu měl ideální příležitost.“

Shoda to byla opravdu až neuvěřitelná. Třídní sraz s dávnými 
spolužáky ze základní školy mu otevřel dveře do studia 
animačního filmu, které jeho bývalí kamarádi vedli. „Naběhl jsem 
tam, koukal kolem sebe, sledoval, jak se řeší barvení filmového 
obrazu. Tehdy se pracovalo na filmu Doktor Animo,“ popisuje 
začátky, které ale opět vůbec nebyly snadné.

„Úkol obarvit film, který neměl tak jasně vykreslené kontury 
jako Rumcajs, byl něčím novým. Mnou vytvořený algoritmus 
naprosto selhal. Původní nadšení tak rychle zchladilo zklamání. 
Opět jsem začínal od nuly.“

Naštěstí ne na dlouho. Nezměrný talent a chuť se 
nevzdávat donutily Sýkoru k zamyšlení, které nakonec vedlo 
k ještě mimořádnějšímu objevu než u večerníčku s populárním 
loupežníkem. „Využil jsem moderní matematické metody založené 
na grafových algoritmech, které původně pro barvení nebyly 
určeny, ale já je vhodně přizpůsobil danému problému. Víc do 
hloubky to asi nemá cenu vysvětlovat,“ usmívá se Sýkora. Důležité 
bylo, že se dostavil výsledek, a to dokonce tak velký, že český 
vědec dostal pozvánku ze slavného studia Disney.

Cesta do Hollywoodu
„Vzpomínám si na to moc dobře, byl jsem na Vánoce v Česku, ale 
jinak pobýval na Trinity College v Dublinu. Právě na školní e-mail 
mi psali, jestli bych nechtěl přijet do Hollywoodu. Líbil se jim můj 
algoritmus a chtěli ho využít pro vlastní tvorbu,“ vysvětluje.

A tak se vydal za oceán, kde začal sbírat zkušenosti 
v nejuznávanějším studiu světa – u Disneyho. „Byl jsem nadšený. 
Navíc člověk, který mě tam pozval, byl neuvěřitelně laskavý. Měl 
jsem pocit, že by pro mě udělal cokoliv.“

Původní idylka netrvala dlouho, tento člověk ve studiu 
skončil a Disney rušil ruční animaci. „Bylo to jako vždycky, když 
jsem pracoval na něčem velkém: začalo to mým nadšením 
a pokračovalo padnutím na dno.“ Přesto se Sýkora nevzdal. Byl 
na své cestě tak daleko, že by byla škoda udělat krok zpět. 
Vyplatilo se!

I když bylo celé oddělení ruční animace na spadnutí, přišla 
nabídka, aby Sýkora pomohl s přetvořením dobře známého filmu 
Lví král do 3D. „Mělo to obrovský úspěch. Ne samozřejmě tak 
velký jako úplně nový film, ale i tak to byl velký pokrok v animaci,“ 
říká Sýkora.

V Americe se poprvé zdržel před sedmi lety na tři měsíce, 
stejně dlouhou návštěvu absolvoval o čtyři roky později. Bylo to 
na začátku a na konci spolupráce, kterou se studiem uzavřel. 
I když je s jeho zaměstnanci dále v kontaktu, zpět do Ameriky se 
zatím nechystá. „Mám v Česku rozdělané projekty, kterých se 
nechci vzdát. Mým snem je ještě více se přiblížit tomu, aby byl 
výsledek v počítači stejný nebo téměř totožný, jako by ho tvořil 
sám výtvarník,“ říká Sýkora.

Nebyl by to on, aby si nekladl ty nejvyšší cíle. Proto se nabízí 
otázka, kdy se dočkáme dalšího milníku ve filmové animaci. „Může 
to trvat pět let, stejně jako rok. Nechte se překvapit.“
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