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2022-3-1-2 Distribuce filmu 

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o 

podporu v ideálním termínu před premiérou tak, aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina.  

V rámci snahy o větší předvídatelnost je součástí výzvy tabulka předpokládané výše podpory, která stanovuje 

maximum pro zahraniční filmy ve výši 150 000 Kč (250 000 Kč v případě dabovaných filmu pro děti) a tři úrovně 

podpory pro české filmy dle velikosti distribuce. 

Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený 

film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje 

snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě, je výrazně nižší, a distributor by 

ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě 

hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je strategie uvedení pro úspěch v kinech naprosto 

zásadní.  

Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu 

premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát). 

U zahraničních titulů Rada také hodnotí, zda je snímek obohacením distribuční nabídky, a zda by se bez 

předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem. 

 
4907/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Můj soused Totoro 

Projekt na předvánoční uvedení dnes již klasického animovaného filmu Hajaa Mijazakiho Můj soused Tororo 

(1988). Rada Státního fondu kinematografie ocenila, že touto volbou distributor zvyšuje pestrost nabídky filmů pro 

děti a rodiny v kinech, zároveň i přináší osvětově na plátna dílo, které se vepsalo do filmové historie a zaslouží si 

promítání na velké plátno. Žadatel správně uvažuje o cílových skupinách a o marketingové strategii a zařadil film 

do distribuce ve vhodnou dobu. Rada se rozhodla projekt podpořit plnou požadovanou částkou. Byla tím v souladu 

s oběma expertními posudky. 

4990/2022 

Artcam Films s.r.o. 

Slalom 

Žádost o podporu distribuce snímku Slalom je opakovaná, projekt nemohl být podpořen v předchozí výzvě na 

distribuci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Debut belgické režisérky Charlene Favier se stal doslova 

festivalovým hitem, i když nestartoval na žádném z velkých festivalů. Jedná se o citlivé a upřímné drama ze 

sportovního prostředí v centru s nejistou dospívající dívkou, která hledá odpověď na otázku, jak moc se má 

obětovat v touze nebo tlaku po vítězství. Ze sportovního dramatu se film postupně mění na psychologické drama s 

tématem sexuálního zneužívání. Distribuční kampaň je dobře rozmyšlená. Cílí na ženské publikum ve větších 

městech a v rámci marketingu dostatečně reflektuje zvolenou klíčovou skupinu a kanály, kterými je možné ji 

oslovit. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši v souladu s oběma expertními analýzami.  
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4915/2022 

Film & Sociologie s.r.o. 

Jak jsem se stala partyzánkou - distribuce 

Žádost o podporu distribuce snímku Jak jsem se stala partyzánkou je opakovaná, projekt nemohl být podpořen 

v předchozí výzvě na distribuci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Osobní autorský film režisérky Very 

Lackové se vrací k několika osudům romských partyzánů za druhé světové války. Přes autorčinu cestu do 

doposud jen málo probádané historie však sledujeme i reflexi současné společnosti. Distribuci koordinuje zkušená 

producentka Jarmila Poláková a producent Jan Bodnár. Realizaci technické stránky distribuce (programování 

apod.) má na starost společnost Mirius FD. Tato kombinace dává smysl a střídmá distribuční a marketingová 

strategie stojí na realizaci komentovaných projekcí, doplněných výstavou. Rozpočet je velmi nízký, jeho klíčovým 

zdrojem má být dotace SFKMG. Dále je projekt plánován na uvedení v rámci školních představení, za těchto 

okolností by bylo dobré mít pro tyto projekce partnera, který má s tímto segmentem výraznější zkušenost. Film má 

festivalový potenciál a bude uveden i na mezinárodní scéně. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované 

výši v souladu s oběma experty. 

4994/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Benedetta 

Film Benedetta Paula Verhoevena vzbudil pozornost již při svém festivalovém uvedení – jedná se o drama ze 17. 

století obsahující mimo jiné lesbický milostný vztah odehrávající se v rámci kláštera. Film byl uveden na festivalu v 

Cannes v hlavní soutěži. I když distribuční strategie není v žádosti bohužel příliš podrobně popsaná, Rada se 

shodla na názoru, že se jedná o zajímavý film, kombinující prvky artové a mainstreamové kinematografie, a že 

žadatel je schopen zajistit mu kvalitní uvedení do českých kin. Rada se proto rozhodla podpořit projekt celou 

požadovanou částkou. Tímto rozhodnutím byla v souladu s oběma expertními doporučeními. 

4906/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Paříž, 13. obvod 

Film 13. obvod je dílo mezinárodně uznávaného a oceňovaného francouzského režiséra Jacqua Audiarda. Byl 

prezentovaný v Cannes 2021 v hlavní soutěži a českému divákovi byl poprvé představen v sekci Horizonty na 

MFF Karlovy Vary. Rada je přesvědčená, že tento kvalitně natočený autorský evropský film je skvělou sondou do 

vnitřního světa dnešních mladých městských lidí hledajících lásku a svoji vlastní identitu, jehož příběh má velký 

potenciál oslovit i diváky v Česku. Distributor má dobře promyšlenou a kvalitně nastavenou distribuční strategii, 

která se soustředí na diváky různého typu. Kinodistribuce začala premiérou na Festivalu francouzského filmu a 

Rada věří tomu, že dosáhne na odhadovanou návštěvnost 7 tisíc diváků. Rozhodla se projet podpořit v plné 

požadované výši v souladu s oběma experty.  

4984/2022 

Film Europe s.r.o. 

Distribuce filmu U Petrovových řádí chřipka 

Distribuční společnost Film Europe předkládá projekt na podporu distribuce filmu U Petrovových řádí chřipka, který 

v koprodukci s Francií, Německem a Švýcarskem natočil významný ruský režisér Kirill Serebrennikov. Film byl 

vybrán do soutěže o Zlatou palmu na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Marketingová a 

distribuční strategie je zpracována nápaditě, počítá s uvedením filmu jak v síti artových kin, jednosálových kin, tak 

i v síti Cinema City a s propagací různým cílový skupinám, i když o některých není Rada zcela přesvědčená že 

jsou adekvátní. Ve struktuře propagace převažuje on-line reklama. Film bude v premiéře uveden na přehlídce 

Be2Can. Předpokládané výsledky distribuce jsou reálné. Rada se v souladu s jedním expertem rozhodla žádost 

podpořit a udělila dotaci v plné výši požadavku. Druhá expertiza nebyla dodána. 
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4985/2022 

Asociace českých filmových klubů z.s. 

Distribuce filmu Hranice odvahy 

Hranice odvahy je norský film určený pro dětského diváka, který kvalitně a srozumitelně zpracovává závažná 

témata 2. světové války a zároveň divákům nabízí napínavý a univerzální příběh s edukativními elementy. Film byl 

uveden na MFF Zlín, kde vyhrál hlavní cenu, na Letní filmové škole, a také byl ohodnocený dětskou porotou jako 

nejlepší v Ceně dětského diváka organizované Evropskou filmovou akademií. Následná kinodistribuce v ČR 

začíná festivalem Scandi 2022. Další strategie distribuce stojí na alternativních školních představeních, distributor 

připraví český dabing. K žádosti byly připojeny také pracovní listy, které se při školních představeních budou 

používat. Odhadovaný počet diváků se však Radě zdál podhodnocený, pokud se do úvahy berou také plánovaná 

školní představení. Rada se však přesto rozhodla projekt pro výše zmíněné kvality podpořit plnou požadovanou 

částkou, a to v souladu s doporučením jedné a v nesouladu s doporučením druhé expertní analýzy.  

4988/2022 

BONTONFILM a.s. 

Je suis Karl 

Žádost o podporu distribuce snímku Je suis Karl je opakovaná, projekt nemohl být podpořen v předchozí výzvě na 

distribuci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Film Je suis Karl je příběhem vzestupu extrémní pravice v 

blízké budoucnosti. Východiskem je rodinná tragédie a finále rámuje násilné převzetí moci v ulicích. Film vznikl v 

české koprodukci, natáčel se v Praze, má české obsazení a autora hudby. Distributor sice pracuje spíše s 

tématem filmu, ale českou stopu bude prezentovat také. Náklady na kampaň jsou minimalistické a soustředí se 

především na online, kde bude lovit hlavně mladší publikum. Dále film chystá využít na školní projekce. Projekt je 

celkově dobře připravený a má zajímavý potenciál. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné výši v souladu 

s oběma experty. 

4899/2021 

Pilot Film s.r.o. 

Přes hranici 

Distribuční společnost Pilot Film předkládá projekt na podporu distribuce koprodukčního snímku Přes hranici. Film 

se věnuje staronovému tématu migrace s využitím nové, netradiční techniky animace na skle. Jde přitom o první 

celovečerní film realizovaný touto expresivní technologií. Film má bezesporu vysokou uměleckou i obsahovou 

hodnotu a po zásluze sklízí úspěchy u filmové kritiky a na festivalové scéně. Vzhledem k výše uvedenému ale 

nelze očekávat v české distribuci velká čísla návštěvnosti. Žadatel si toho je vědom, a proto střízlivě odhaduje 

návštěvnost a správně nastavuje distribuční strategii. Rada Fondu oceňuje u tuzemské distribuční verze český 

dabing, který disponuje nejen známými jmény, ale především výbornými výkony. Rada se v souladu s oběma 

experty rozhodla žádost podpořit a udělila dotaci v plné výši požadavku. 

4989/2022 

Artcam Films s.r.o. 

Síla 

Žádost o podporu distribuce snímku Síla je opakovaná, projekt nemohl být podpořen v předchozí výzvě na 

distribuci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dokumentární film režiséra Martina Marečka je otevřeným 

pohledem do soukromí filmového kritika Kamila Fily. Oprošťuje se od jeho textů a cílí na jeho život ve všech 

kontroverzních detailech, které nabízí. Zároveň si zachovává vysokou míru intimity, a navazuje tak na režisérovy 

předchozí snímky. Distribuční strategie je promyšlená – staví na eventových projekcích s účastí obou protagonistů 

a s premiérou na jihlavském festivalu. Film bude v březnu uveden na obrazovkách HBO Max. Zarážející je ovšem 

velmi minimalistická kampaň, která zdaleka neodpovídá potenciálu filmu a jeho autora, který již do kin uvedl řadu 

svých divácky úspěšných dokumentů.  Rada se rozhodla projekt podpořit v souladu s oběma experty v plné 

požadované výši. 
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4979/2022 

Bionaut s.r.o. 

Hrana zlomu - distribuce 

Nelineárně vyprávěný thriller s prvky psychologického hororu debutujícího režiséra a scenáristy Emila Křížka 

Hrana zlomu byl Státním fondem kinematografie podpořen i na výrobu. Společnost Bionaut uvádí film v rámci 

svého vlastního labelu Planet Dark, který podporuje autorské a žánrově vyhraněné projekty začínajících režisérů. 

Planet Dark si do této chvíle vybudoval databázi, magazín a podcast. Producent a zároveň distributor předložil 

promyšlenou strategii, nechce se soustředit na velký počet projekcí, ale dosáhnout vyšší návštěvnosti jednotlivých 

představení, plánuje také filmové dvojprojekce. Rada ocenila snahu obohacovat žánrovou nabídku v ČR a 

rozhodla se podpořit distribuci plnou požadovanou částkou v souladu s oběma experty.  

4987/2022 

BONTONFILM, a.s. 

O čertovi a jiné vánoční pohádky 

Žádost o podporu distribuce pásma O čertovi a jiné vánoční pohádky je opakovaná, projekt nemohl být podpořen 

v předchozí výzvě na distribuci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Pásmo animovaných filmů, které 

žadatel předkládá, je především rámcem pro prezentaci krátkého filmu O čertovi. Animované předěly vycházejí 

taktéž z tohoto vizuálu. Dále jsou do pásma zařazeny starší i novější krátké filmy a díly večerníčkových sérií s 

tématem Vánoc. Pásmo tak působí poněkud nesourodě, cílí na nejmenší děti, ale má příliš dlouhou stopáž. 

Kampaň je postavená především na onlinu a tiskové reklamě v dětských časopisech. Je nízkonákladová, i když 

žadatel požadavkem dvojnásobně převyšuje výši předpokládané podpory v dané kategorii. Klíčovým problémem 

projektu budou protipandemická opatření, která nejvíce dopadají na malé děti ve věku od 6 do 12 let. Přesto Rada 

považuje podporu obsahu pro děti této věkové skupiny za důležitou. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné 

požadované výši jako podporu obsahu pro tuto věkovou kategorii. Rozhodnutím byla v souladu s jednou a v 

nesouladu s druhou expertní analýzou.  

5060/2022 

BONTONFILM a.s. 

Tři přání pro Popelku 

Česká klasika Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka je extrémně oblíbená v mnoha zemích, v Norsku 

se rozhodli odkoupit práva na scénář české verze této světové klasiky a vytvořit remake ve vlastních reáliích 

s oblíbenými norskými herci. Výsledkem je komerčně pojatý rodinný film, který by podle Rady mohl obohatit 

nabídku pro rodiče s dětmi, protože film může vyvolat zvědavost a srovnávaní s českým originálem. Ve své 

strategii očekává distributor 18 tisíc diváků, což se Radě jevilo jako podhodnocené, ačkoliv zřejmě vycházel 

z odhadu v pandemické situaci před Vánoci. Kinodistribuce je dobře promyšlená. Rada se rozhodla projekt 

podpořit v plné požadované výši v souladu s oběma experty.  

4986/2022 

BONTONFILM, a.s. 

Pražský výběr: Symphony Bizarre 

Žádost o podporu distribuce koncertního filmu Pražský výběr: Symphony Bizarre, projekt nemohl být podpořen 

v předchozí výzvě na distribuci z důvodu nedostatku finančních prostředků. Film má ambici stát se jedním z 

prvních filmů tohoto typu, který vznikl na lokálním trhu a vstupuje do kin doprovázený akustickým turné. Cílí na 

5.000 diváků, což není vysoká ambice. Rozpočet danému cíli odpovídá a jeho výši ovlivňují náklady na koncerty 

na vybraných projekcích. Distribuční strategie je ovšem dle Rady poněkud komplikovaná. Je otázka, jak 

smysluplný je koncert na plátně doprovázet živým vystoupením. Film navíc nemá parametry zahraničních vzorů, 

které velmi pečlivě budují koncertní atmosféru, pracují v promu se zvukovou kvalitou snímku atd. Nicméně projekt 

je dobře připraven a Rada jej celkově hodnotila kladně. Rozhodla se jej podpořit zejména ve snaze podpořit 

návštěvu konkrétního segmentu diváků v kinech v souladu s jednou a nesouladu s druhou expertní analýzou. 

Z výše uvedených důvodů byla částka podpory mírně snížena.  
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4903/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Lidi krve 

Lidi krve, celovečerní artový film Miroslava Bambuška, vypráví až experimentální formou příběh spjatý s dávnou 

sudetskou historií. Jedná se o poetické dílo s vytříbenou kamerou a částečně divadelní estetikou, které patří mezi 

náročná díla určená spíše minoritní části diváků. Rada nebyla jednotná co se týče hodnocení uměleckých kvalit 

snímku a shodovala se na tom, že distribuční strategie není invenční a nepopisuje jasně a promyšleně, jak 

takovýto specifický film dostat k divákům. Kvůli těmto dvěma pochybnostem se Rada rozhodla projekt podpořit 

sníženou výší dotace oproti původnímu požadavku. Oba experti také doporučovali projekt podpořit. 


