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2015-2-1-2 Celovečerní hraný film (s českou finanční 
účastí od 50% financování celkových výrobních 
nákladů) 
Hodnocení 
 

 

Do výzvy 2015-2-1-2 na podporu výroby celovečerních hraných filmů se přihlásilo celkem 22 projektů. Z toho bylo 

9 projektů podpořeno na vývoj, 14 projektů se o podporu na výrobu neúspěšně ucházelo v poslední výzvě na 

podzim 2014, další dva projekty v předchozích výzvách. Rada byla tedy s projekty dobře obeznámena a to i 

vzhledem k tomu, že se z řadou z nich setkala v předchozích fázích přípravy.  

 

Rada tak mohla konstatovat, že většina projektů byla velmi dobře nachystána a řada z nich se v průběhu času 

výrazně posunula k lepší připravenosti či propracovanosti scénáře.  

 

Rada se při posuzování projektů řídila především uměleckou kvalitou projektu a zohlednila zejména univerzálnost 

jejich tématu, mezinárodní srozumitelnost a potenciál mezinárodní koprodukce. Upřednostnila také ta díla, která 

přesvědčila jasnou režijní představou o námětu a způsobu zpracování. V organizační připravenosti a finančním 

zajištění upřednostnila Rada ty projekty, kde žadatel přesvědčil o připravenosti po producentské stránce a 

zajištěném financování projektu.  

 

V této výzvě se také sešlo několik děl týkajících se životních příběhů historických osobností (Milada, Masaryk, 

Zátopek, Zdeněk Toman – Rudá eminence) či historických témat (Křižáček, Zahradnictví/Rodinný přítel). V 

případě biografických děl však často dobře producentsky připravené projekty nedoprovází stejně kvalitně 

připravený scénář, který často sahá ke schematickému, zjednodušujícímu pojetí bez dobře vystavených postav.  

 

Ve výzvě se také objevily žánrové filmy (thriller Oranžový pokoj, Gangsterka, pohádka Čertí brko aka Horkou 

jehlou) a všechny se v hodnocení umístily poměrně vysoko, vzhledem k množství finančních prostředků však 

nebyly podpořeny.   

 

Rada vypracovala ke každé žádosti o podporu odůvodnění svého rozhodnutí, rozhodla se však zveřejnit pouze ta 

odůvodnění, která se týkají projektů, které podpořila. Nepodpořené projekty obdrží hodnocení Rady jako součást 

oficiálního dokumentu. K takovému kroku se Rada rozhodla především proto, že se domnívá, že cílem hodnocení 

Rady má být vysvětlení jejího postoje, které může vést ke změnám, další práci a posunutí projektu a je směřováno 

tedy především žadateli, nikoli široké veřejnosti.  

 

Rada byla ve většině případů v souladu s expertními analýzami, jednotlivé rozpory jsou vysvětleny u konkrétních 

projektů. 

 

Rada rozdělila celou sumu alokovanou do této výzvy. S ohledem na dlouhodobou strategii se Rada rozhodla 

podpořit menší počet projektů významnějšími částkami, a to i přesto, že i další projekty přesáhly v bodovém 

hodnocení hranici nutnou pro podporu. Při rozdělování finančních prostředků se Rada řídila jak počtem 

dosažených bodů, tak zohlednila i finanční náročnost jednotlivých projektů a stav jejich rozpracovanosti. 

 

 

699/2015        

Sirius Films s.r.o.       

Křižáček 

 

Projekt historického filmu Křižáček režiséra Václava Kadrnky je velmi dobře scenáristicky i producentsky 

připraven. Plánované režijní, výtvarné i herecké ztvárnění slibují vznik zajímavého a atypického snímku s 

mezinárodními a festivalovými ambicemi. Téma rodičovské zodpovědnosti a lásky, inspirované literární předlohou, 

se ve scénáři i jeho vizuálních přílohách daří přetavit v nadčasové psychologické a duchovní drama situované do 

historických reálií. 
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Minimalistický přístup v dialozích podtrhává výrazné výtvarné řešení, roli krajiny i atraktivních kulis příběhu, jenž 

mimo jiné nevšedně zachycuje kořeny aktuálního problému, jímž je náboženský fanatismus a střet kultur.      

Rada je svým rozhodnutím v souladu s oběma expertními analýzami. 

 

691/2015        

Mimesis Film s.r.o.     

Tam to pude líp 

 

Tam to pude líp je podruhé předkládaným projektem, jenž zachovává stylovou i tematickou kontinuitu úspěšné 

režijní tvorby Petra Václava. Díky žánru, jenž má charakteristiky road movie, získává projekt akční prvky, 

dramatické napětí i výrazný mezinárodní rozměr. Film, jehož některé scény již byly natočeny, je zároveň 

experimentem s nehereckým představitelem hlavní role z části spoléhajícím na improvizaci a spontánní vývoj 

jednotlivých zápletek a peripetií. 

Závažné sociální motivy etnické minority či migrace jsou viděny s humorem a nadsázkou, které mohou projektu 

mimo jiné dopomoci k zahraničnímu ohlasu. 

Autorská i producentská jistota jsou patrné jak z předkládané verze projektu, tak i z jeho prezentace při slyšení 

před Radou Fondu.  

Rada je svým rozhodnutím v souladu s expertními posudky.        

 

709/2015        

Negativ s.r.o.  

Bába z ledu 

 

Scénář filmu Bába z ledu je Radou Fondu projednáván již podruhé, tentokrát ve vycizelované podobě, kdy změny 

přispěly ke srozumitelnějšímu jednání postav i jejich motivací. Producentský tým i režisér Bohdan Sláma disponují 

přesnou představou výsledného významu a vyznění tématu i jeho dramatického ztvárnění, nabízejí rovněž 

herecky osvědčené a přesvědčivé obsazení hlavních rolí. Civilní komedie otevírá potřebné téma emancipace 

seniorů a s vtipem i psychologickou důsledností jej zasazuje do prostředí otužilců, jež slouží nejen jako kulisa, ale 

nenásilně je využíván i jeho dramatický potenciál a jistá národní specifičnost. Pozitivem projektu je dramaturgická 

pečlivost a zjevné týmové souznění mezi tvůrčí a producentskou složkou.   

V projektu se setkává umělecké řešení společensky podstatného tématu s potenciálem divácké odezvy i 

případného festivalového nasazení jak v ČR, tak v zahraničí. 

 

683/2015 

Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o.       

Zdeněk Toman – Rudá eminence 

 

V rámci této výzvy bylo podáno několik projektů reflektující historické období nástupu komunismu k moci v 

Československu. I v tomto kontextu Rada hodnotí tento projekt režiséra a producenta Ondřeje Trojana jako 

mimořádný, co do námětu a především důkladného developmentu ve všech aspektech. 

Film rozkrývá méně známé skutečnosti fungování komunistické diktatury, zvůle a nastolení totality; jeho ústřední 

postavou je prominent režimu Zdeněk Toman. Tvůrci zvolili formu směřující k doku-dramatu, kladou tak důraz na 

historickou přesnost a konkrétní reálné postavy. Dramatičnost hlavní postavy a její určitá vnitřní ambivalentnost je 

spíše potlačena, do jisté míry nevyužita.   

Scénář je vystavěn na několikaletých rešerších historických materiálů a důkladném vývoji.  

Slyšení potvrdilo promyšlenost zvoleného formátu a připravenost projektu jak po stránce tvůrčí, dramaturgické tak 

producentské. 

Rada se neshoduje s obsahovým expertem, naopak je v souladu s ekonomickou expertízou. 

 

694/2015        

Fog´n´Desire Films s.r.o.        

Zahradnictví/Rodinný přítel 

 

Producentsky mimořádně kvalitně připravený projekt čerpá z atraktivity tématu a úspěchu předchozích podobně 

laděných snímků tvůrčí dvojice Hřebejk-Jarchovský. Jedná se o distribučně ojedinělý počin, který nemá v českém 

prostředí obdoby, a poutavě napsaný scénář Petra Jarchovského s rysy rodinné ságy a tématem protektorátu 

slibuje kvalitní a divácky přitažlivý film. V tom se Rada ostatně shodla s expertními posudky. 



 

 

Strana 3 

 

 

 

693/2015        

MasterFilm, s.r.o. 

Vlk z Královských Vinohrad 

 

Rozhodnutí Rady Fondu vyplynulo jak z žádosti a doprovodných textů, tak i ze slyšení, při kterém osobní 

vystoupení a doplňující informace autora i producenta významně pomohlo korigovat některé pochybnosti resp. 

nejasnosti. 

Prózu, předloženou jako scénář, chápeme jako autorovo osobní východisko v rámci projektu, který vyústí v 

autorský film, zasvěcenou zprávu o událostech, které jsou významné pro zlomové období v dějinách českého filmu 

a českého kulturního prostředí. A stejnou mírou i pro osud a uměleckou práci Jana Němce. Záměr je v kontinuální 

shodě s nejlepšími Němcovými filmy z posledních desetiletí. Individuální autorské pojetí je prohloubeno 

nadhledem, sebeironií a vůlí k zobecnění v pohledu na události v kulturním časoprostoru, jejichž konsekvence, 

naléhavě, byť jen v náznaku, trvají dodnes. 

Pro rozhodnutí Rady je významné, že produkci, rozmyšlenou a dobře strukturovanou, vede mladý tým s plným 

vědomím hranic a možností, které po producentské stránce projektu nabízejí okolnosti realizace. Vzájemný 

respekt, dokonce shoda autora s producentským týmem v tomto smyslu umožňují reálnou naději, že film vznikne a 

bez nežádoucích kompromisů naplní představy autora – ale i představy Rady – a stane se významným 

inspirujícím dílem předního českého filmaře. 

Rozhodnutí ovlivnil i fakt, že film je už v průběhu realizace a natočený materiál je v rámci projektu významný. 

Jsme přesvědčeni, že soustavnost práce na filmu je třeba podpořit. 


