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Setkání s Einsteinem:

o natáčení seriálu Génius



Albert Einstein v Praze

 1911   (1921)

 1969

 2017



Génius.

foto © National Geographic, Dušan Martinček



foto © National Geographic, Dušan Martinček

Génius.



Einstein profesorem v Praze 1911-1912 
na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě 3 semestry:

v Klementinu a Viničné



bydlel s manželkou Milevou a syny Hansem Albertem 

a Eduardem na Smíchově v secesním domě z r. 1910 

v ulici Třebízského (dnes Lesnická 7) 

Einsteinovo bydliště v Praze 1911-1912

pobytová přihláška Einsteinových 

na pražském policejním ředitelství



Palackého most z roku 1878 byl 

tehdy na obou stranách zakončen 

mýtnými budkami s Myslbekovými 

sochami (dnes na Vyšehradě)     

na motivy „Rukopisů“

Einsteinova cesta do práce

za Palackého mostem se vydal 

ulicí Na Moráni s domy z konce 

19. století na Karlovo náměstí, 

zahnul kolem barokního 

Faustova domu a pokračoval 

nahoru podél řady nemocnic

u gotického kostela Svaté Kateřiny 

Einstein zahnul doprava do Viničné ulice 

a došel k budově přírodovědných ústavů 

německé university
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mezi Einsteinovy nejoblíbenější patřil pohled

na pražské mosty od Hanavského pavilonu

Einsteinův vztah k Praze

Einstein v dopisech přátelům vysoce hodnotil Prahu jako město, 

méně už byl spokojen s obecnou povahou pražských Němců.       

Praha je nádherná na pohled.         

Lidé jsou zde buď povýšení,                

se zchudlou noblesou, či podlézaví –

podle toho, jakým prošli údělem.  

Jsou výteční kuchaři.             

Mnozí jsou obdařeni jistým půvabem.

H. Zanggerovi, 7. dubna 1911

Mám velkou radost ze svého zdejšího 

místa a ústavu. Jenom lidé jsou mi cizí. 

Nemají přirozené city; projevují necitlivost 

a zvláštní směs stavovské povýšenosti a 

servility, postrádají jakoukoli laskavost vůči 

druhým lidem.

…

Nemohl bys mě někdy navštívit?… 

Město Praha je prostě nádherné,       

tak krásné, že už samo o sobě 

si zaslouží větší cestu.

M. Bessovi, 13. května 1911

z pražských dopisů

Alberta Einsteina



Einsteinova vědecká práce: 

teorie gravitace

v klidu své pracovny ve Viničné ulici 

začal budovat obecnou teorii relativity

dokončil ji pak v listopadu 1915 v Berlíně

?článek z června 1911:

„O vlivu gravitace na šíření světla“: odvodil v něm

gravitační rudý posuv a ohyb světelných paprsků:



Einstein 

opět v Praze 

v roce 1969



Einstein v Praze 1969 s cestováním v čase

potrhlá česká sci-fi komedie, režie Oldřich Lipský

Petr Čepek jako Einstein



správná fyzika !

O vlivu gravitace  na šíření  světla
Annalen der Physik 35 (1911) str. 898–908 

Einstein, housle, ženy, fyzika...



Einstein 

opět v Praze 

v roce 2017!



foto © National Geographic, Dušan Martinček

Génius.



Génius.TV seriál National Geographic

1. sezóna 2017

Albert  Einstein
10 epizod, 50 minut

171 zemí,  45 jazyků

http://channel.nationalgeographic.com/genius/

http://channel.nationalgeographic.com/genius/


Génius.

hlavní herci: Geoffrey Rush jako starý Einstein

Johnny Flynn jako mladý Einstein

foto © National Geographic, Dušan Martinček



herci versus skutečný Einstein

Johnny Flynn mladý A. E.       Geoffrey Rush starý A. E.

změna: 1918



producenti Brian Grazer, Ron Howard a další

podle knihy Walthera Isaacsona

scénář Kenneth Biller, Noah Pink a další
foto © National Geographic, Dušan Martinček

Génius.



Génius.

celé natočeno v Čechách 9/2016 – 2/2017

štáb měl 250 – 400 lidí,  z toho 95 % Češi
foto © National Geographic, 

Dušan Martinček



fyzika v hlavní roli !

Génius.

foto © National Geographic, Dušan Martinček



Jiří Podolský

Stanislav Daniš

Pavel Cejnar

a další

fyziku bylo nutné autenticky vizualizovat

scéna 105

Eulerův-Laplaceův-Poissonův integrál a jeho „klony“

odborní poradci z MFF UK



úvodní scéna s Einsteinem
, zato

je na propagační fotografii  s G. Rushem

scéna 105

tabule ve filmu sice není moc vidět



také pomáhaly celý seriál propagovat: 

www stránka projektu  dne  8. 5. 2017

fyzikální tabule hrají viditelnou roli

navrhl Pavel Cejnar navrhl Jiří Podolský

poslední článek 

Oppenheimera:

fotosyntéza, 1950



odborný poradce: moje úkoly

 korektury scénáře (srpen 2016)

 tvorba obsahu všech Einsteinových „fyzikálních tabulí“

 další matematické a fyzikální „školní tabule“ — středoškolské i univerzitní

(Weber, Lenard, Minkowski, Grossmann a další)

 tabule z oboru jaderné a kvantové fyziky v posledních dílech seriálu 

(Heisenberg, Bohr, Oppenheimer) tvořil kolega Cejnar

 přítomen natáčení příslušných scén („na place“)

 korektury českého překladu pro dabing všech deseti dílů (květen 2017)



přehled scén, pro něž jsem vymýšlel 

fyzikální a matematický obsah tabulí

epizoda počet tabulí   číslo scény tabulí

01 4 105 2 107 2 109 2 135 2 147 1 154 2 166 15

02 2 203 2 231 4 234 4 254 4 258 1 264 17

03 1 318 1

04 4 414 1 429 1 434 1 429 7

05 2 516 1 520 3

06 0

07 1 711 1 717 2 718 2 719 2 722 2 725 2 732 12

08 1 819 1

09 1 924 1 945 1 947 1 952 4

10 2 1006 1 1012 1 1021 1 1033 1 1033A 1 1046 7

celkem 67 mých návrhů tabulí, dohromady asi 100

+ experimentální objevy: Daniš

+ experimentální objevy: Cejnar

 dle původních článků, Einsteinových rukopisů a knih

 vlastní tabule realizoval kaligraf Ladislav Kouba



ilustrativní příklady



úvodní scéna s Einsteinem (a Betty)

24. 6. 1922

Berlín

Pruská akademie

scéna 105



výpočet anizotropních tlaků v plynech s tepelným tokem

úvodní scéna s Einsteinem

pμν tenzor napětí

fμ teplený tok

f distribuční funkce

ξ,η,ς složky rychlosti

kartézské

tabule

po natáčení



předloha tabule

úvodní scéna s Einsteinem



Über anisotrope Druck-Kräfte in wärme-durchströmten Gasen

úvodní scéna s Einsteinem

Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Archival Call Number 2-91

originální zdroj:  Einsteinův rukopis článku ze září 1922

http://alberteinstein.info/vufind1/Search/Results?lookfor=%22Albert%20Einstein%20Archives,%20The%20Hebrew%20University%20of%20Jerusalem,%20Israel%22&type=Series
http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000034329


moje vlastní pomocné výpočty

úvodní scéna s Einsteinem



Einstein přednáší o relativitě: Berlín, 1922

24. 6. 1922

Berlín

Pruská akademie

scéna 107



předloha obou tabulí

Einstein přednáší o relativitě: Berlín, 1922



originální zdroj: Einsteinův rukopis o speciální a obecné teorii relativity

Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie 1. Vorlesung, 1921

Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Archival Call Number 2-85, Volume 7, Doc No. 63

Einstein přednáší o relativitě: Berlín, 1922

http://alberteinstein.info/vufind1/Search/Results?lookfor=%22Albert%20Einstein%20Archives,%20The%20Hebrew%20University%20of%20Jerusalem,%20Israel%22&type=Series
http://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-doc/497


Einstein bleskově vyřeší diferenciální rovnici a zesměšní pedagoga

hodina matematiky, gymnázium Mnichov, 1894

scéna 107



předloha: diferenciální rovnice a její řešení

přirozený logaritmus označen 

symbolem l, nikoli ln či log

hodina matematiky, gymnázium Mnichov, 1894

připravená tabule

natáčení: Strašnice 12. 11. 2016



Polytechnika v Curychu, po přednášce z matematické analýzy

první setkání Alberta s Milevou, 1896

zdroj: National Geographic

scéna 166



objev a studium katodového záření

Lenardova přednáška: Heidelberg, 1922

scéna 135

zdroj: National Geographic



originální zdroj:    Lenardova nobelovská přednáška z roku 1906

Knihovna dějin přírodních věd MFF

zvláštní poděkování knihovnicím

K. Dobiášové   a  M. Kahounové

předloha tabule

Lenardova přednáška: Heidelberg, 1922



setkání

Společnosti německých 

přírodovědců a lékařů

přednáška

„O nedávných změnách, 

jimiž prošel náš pohled 

na podstatu světla“

5. epizoda: Einstein v Salzburgu, září 1909

scéna 516

foto © National Geographic, 

Dušan Martinček



předloha obou tabulí a originální text přednášky

E=mc2, důsledek speciální teorie relativity

záření tělesa, kvantová hypotéza světla



foto © National Geographic, 

Dušan Martinček

tabule při natáčení



foto © National Geographic, 

Dušan Martinček

tabule při natáčení



Génius.

foto © National Geographic, 

Dušan Martinček



Génius.

foto © National Geographic, 

Dušan Martinček



7. epizoda: Einstein dokončuje obecnou relativitu

Einsteinův „zázračný“ 

listopad 1915

Berlín

Pruská akademie

natáčení: Liberec, 11.1. 2017



4 pojednání předložené v Berlíně 

Pruské akademii věd na zasedáních

4.11. scény 711,717,719

11.11. scéna není

18.11. scény 722,725

25.11. scény 732

celkem 12 tabulí

podrobně viz záznam přednášky  11. 5. 2017 

cyklu MFF Fyzika jako dobrodružství poznání

Einstein dokončuje obecnou relativitu, 1915



předloha a výsledná tabule

vznik obecné relativity: 4.11.1915

scéna 717

matematický formalizmus

a předběžné rovnice pole



originální zdroj:

vznik obecné relativity: 4.11.1915
scény 711, 717, 719



stáčení perihélia Merkura

vznik obecné relativity: 18.11.1915
scéna 722



scéna 725: psaní tabule

kaligraf L. Kouba, Liberecká radnice, 11.1. 2017



originální zdroj: scény 722, 725

vznik obecné relativity: 18.11.1915



Einsteinovy finální rovnice gravitačního pole

vznik obecné relativity: 25.11.1915
scéna 732



originální zdroj: scény 732, 735

vznik obecné relativity: 25.11.1915



natáčení v Liberci 11.1. 2017

vznik obecné relativity



Albert Einstein versus David Hilbert, listopad 1915

Hilbertovy výpočty na skle jeho skleníku v Göttingen

Hilbert našel akci, 

z níž lze odvodit

Einsteinovy 

rovnice pole

scéna 718



originální zdroj: D. Hilbert, Základy fyziky

David Hilbert: 20.11.1915



10. epizoda: poslední Einsteinův poznámkový blok

Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Archival Call Number 3-12

originální rukopis (celkem 12 stran) 1.1.-18.4. 1955 

poslední Einsteinův výpočet: 

sčítá zlomky, aby získal koeficienty 

u výrazů vyjadřujících složité 

rovnice unitární teorie pole…

http://alberteinstein.info/vufind1/Search/Results?lookfor=%22Albert%20Einstein%20Archives,%20The%20Hebrew%20University%20of%20Jerusalem,%20Israel%22&type=Series
http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000034430


Princeton, 1955: „Bohr objevuje chybu ve 3.derivaci“

originální rukopis zápisníku dole na str. 7

Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Archival Call Number 3-12

scéna 1046

http://alberteinstein.info/vufind1/Search/Results?lookfor=%22Albert%20Einstein%20Archives,%20The%20Hebrew%20University%20of%20Jerusalem,%20Israel%22&type=Series
http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000034430


Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, Archival Call Number 3-12

originální rukopis zápisníku dole na str. 7

Princeton, 1955: „Bohr objevuje chybu ve 3.derivaci“

scéna 1046

http://alberteinstein.info/vufind1/Search/Results?lookfor=%22Albert%20Einstein%20Archives,%20The%20Hebrew%20University%20of%20Jerusalem,%20Israel%22&type=Series
http://alberteinstein.info/vufind1/Record/EAR000034430


závěrečná tabule před natáčením



závěrečná tabule při natáčení

26. 2. 2017

Senovážné náměstí



konec vzorce

dopsaný Einsteinem

čárka (derivace)

smazaná Bohrem

závěrečná tabule po natáčení



poslední tabule, Princeton, 1955

Einsteinova opravdu poslední tabule

Bohr            Einstein



„kvantové“ tabule tvořil kolega Cejnar



režisér Kenneth Biller na místě rozhodl, že se celá tabule musí přepsat…

Princeton 1951: EPR paradox

scéna 1033



spinová formulace

.

Bohr            Einstein

Einstein:

Bohmova interpretace

(psal L. Kouba)

Bohr:

přístup pomocí matice hustoty 

(psal P. Cejnar)

Princeton 1951: EPR paradox



Princeton 1935: EPR paradox

Einsteinova pracovna doma

Bohr            Einstein

Einstein vysvětluje Bohrovi

hlavní myšlenky článku o

neúplnosti kvantové teorie

scéna 924



 měření Kundtovou trubicí Mileva, Albert 1897 epizoda 2

 objev paprsků X Röntgen 1895 epizoda 3

 objev fotoelektrického jevu Lenard 1901 epizoda 3

 objev radia a polonia Sklodowská,Curie 1898 epizoda 4

 výroba amoniaku Haber 1908 epizoda 7

 uranový projekt Heisenberg 1942 epizoda 9

přehled experimentů v seriálu  Génius.

jejich realizaci vymýšleli kolegové Daniš a Cejnar



Berlín 1939: Uranprojekt

Heisenberg        von Weizsäcker

scéna 934



Lipsko 1942: Uranprojekt

scéna 941



Lipsko 1942: Uranprojekt



foto: Stanislav Daniš

Paříž 1898: Sklodowská, Curie         objev radia

scéna 452



foto: Stanislav Daniš

Würzburg 1895: Röntgen
objev paprsků X

scéna 303



mikroskop

röntgenová trubice

vyrobené rekvizity

foto: Jiří Podolský



www stránka 

22. 11. 2017

poslední scéna celého seriálu Génius

režisér, scénárista 

a producent 

Kenneth Biller

popisuje natáčení 

poslední scény



natáčeno kamerou na dlouhém rameni jeřábu

poslední scéna celého seriálu Génius



natáčeno kamerou na dlouhém rameni jeřábu

poslední scéna celého seriálu Génius



natáčeno kamerou na dlouhém rameni jeřábu

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius

Nemám žádné výjimečné nadání.

Ale jsem velmi, velmi zvědavý, Alice. 

Nedělám nic jiného, než že kladu otázky. 

Stejně jako ty. To je ze všeho nejdůležitější. 

Může to dělat každý.



Princeton, Einstein a Alice: závěrečný půlminutový záběr

poslední scéna celého seriálu Génius

Víte, včera večer jsem se dívala na Měsíc 

a přemýšlela, jak to, že nespadne dolů. 

Je pravda, že způsobuje příliv? 

A pokud ano, jak to, 

že se mléko pro moji kočku nevylije z misky, 

když Měsíc přechází nad naším domem? 

A odkud se vlastně Měsíc vzal? 

Samozřejmě vím, že není ze sýra nebo tak něco, 

ale někde se vzít musel, viďte?

A hvězdy a všechny planety taky.

Jak se na obloze objevily?  …



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



Einstein s Alicí jdou po kampusu v Princetonu a hovoří

poslední scéna celého seriálu Génius



www stránka 22. 11. 2017

poslední záběr celého seriálu Génius



uprostřed mezi Einsteinovou pracovnou ve Viničné ulici 

a budovami matfyzu v ulici Ke Karlovu

poslední záběr celého seriálu Génius



budovy MFF, Ke Karlovu

poslední záběr celého seriálu Génius

Einsteinova pracovna ve Viničné ulici

natáčení v ulici Apolinářská 

Zemská porodnice jako Princeton


