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Název projektu

Tělo

Evidenční číslo projektu

3208-2019

Název žadatele

Cineart TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení

2.10.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Predložený projekt je kvalitne pripravený na produkciu a pracuje zároveň so zaujímavou témou s
potenciálom presiahnuť hranice, vďaka univerzálnemu a zároveň nevšednému príbehu mladej ženy. Vývoj
projektu bol zrealizovaný dôsledne a napriek tomu, že prišlo k zmene producenta, tento fakt nijako negatívne
nevplýva na projekt, skôr naopak, keďže sa projekt ocitol v rukách skúseného producenta schopného
zrealizovať film v medzinárodnej koprodukcii. Žiadosť je pripravená dôsledne a úplne. Napriek tomu, že
finančné nastavenie je primerané realizačnému zámeru, aktuálna výzva aj reálne možnosti uvedených
koprodukčných partnerov zrejme spôsobia, že celkový rozpočet bude musieť byť zrejme znížený. Verím
však že ambicióznemu mladému tímu autorov realizujúcich svoj dlhometrážny debut to nezabráni úspešne
zrealizovať kvalitný film. Odporúčam projekt podporiť v maximálnej možnej miere vzhľadom k finančným
obmedzeniam výzvy.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Po formálnej stránke je žiadosť úplná a neobsahuje žiadne protichodné informácie. Prílohy sú úplné a
umožňujú správne posúdiť žiadosť. Žiadosť je celkovo veľmi dobre a kompletne vypracovaná.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný a výška nákladov je v súlade s umeleckým zámerom a so scenárom. Použitie
financií na vývoj projektu bol jasne zdokumentovaný a výsledky vývoja zodpovedajú očakávaniam. Výška
rozpočtu sa celkovo javí štandardná, možno v niektorých zložkách rozpočtovaná s rezervou (napr. na
svetlá, alebo VFX,...) a zrejme bude potrebné vyjednať lepšie ceny, alebo zjednodušiť nakrúcanie ak sa
nepodarí získať všetky plánované zdroje financovania.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je realistická, ale pôsobí ako ideálny finančný plán, ktorý sa nemusí naplniť v plnej
výške. Konkrétne vstupy koprodukčných partnerov sú skôr ideálnou/maximálnou možnou predstavou a aj
vzhľadom k tomu, že ide o debut tematicky zasadený v Čechách, je skôr nepravdepodobné, že sa naplnia
očakávania v plnej výške. Taktiež predstava producenta investovať takmer 2 M Kč z vlastných zdrojov sa
javí pre mňa málo pravdepodobná, ale možno sa mýlim. V každom prípade je to v súlade s faktom, že
rozpočet je pripravený skôr konzervatívne, s rezervou a má priestor byť znížený.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Žiadateľ potvrdil zdroje financovania v štandardnej miere aká sa v tejto fáze projektu očakáva. Ide o
dôveryhodné zdroje s ktorými má žiadateľ predošlú pracovnú skúsenosť, Doklady sú teda v poriadku.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Vzhľadom na ambície filmu, potenciál a autorsko-realizačnú víziu filmu, ako aj vzhľadom k celkovému
rozpočtu je požadovaná suma v poriadku. Aj v prípade zníženia celkového rozpočtu by stále takáto podpora
predstavovala obhájiteľný percentuálny pomer vo finančnom zabezpečení projektu. Je skôr otázkou na
radu, ako pristúpi k prideľovaniu finančných zdrojov v tejto výzve, čo bude závisieť aj od kvality iných
projektov, keďže požadovaná suma v tomto prípade predstavuje 60% celkového objemu zdrojov v tejto
výzve. Osobne si myslím, že aj znížená suma neohrozí vznik tohto projektu.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt má potenciál viaczdrojového financovania. ČT s projektom spolupracovalo už vo fáze vývoja a teda
by sa mohlo a malo podieľať na realizácii projektu, pretože je kvalitne pripravený a celkovo sľubný.
Podiel spolufinancovania ČT by zrejme mohol byť aj vyšší ako je aktuálne plánovaný (1,5 M Kč).
Vzhľadom ku kvalite scenára má projekt potenciál získať spolufinancovanie zahraničných
koproducentov, je však otázne, či v deklarovanej výške.
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3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia je vhodne zvolená. Žiadosť dostatočne vysvetľuje genézu projektu a zmenu
producenta po ukončení vývoja. Projekt je dobre pripravený a je v rukách skúseného producenta.
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Marketingová stratégia je vypracovaná skôr štandardne z pohľadu bežnej praxe distribútora a neuškodil by
jej viac kreatívny, nevšedný prístup. Látka dáva priestor originálnejšiemu prístupu a verím, že počas
realizácie mladý autorský tím príde aj s ďalšími nápadmi. Myslím si, že projekt treba presnejšie zacieliť
vekovo aj rodovo. Vrele by som odporučil za týmto účelom napr. EAVE Marketing workshop alebo niečo
podobné, pretože film je dostatočne univerzálny, aby mohol mať kampaň presahujúcu české hranice.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový hormonogram je realistický a zvládnuteľný.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Profil spoločnosti plne zodpovedá zvolenému cieľu. Ide o finančne priemerne náročný film, čiže nie je dôvod
pochybovať o finančných možnostiach spoločnosti dosiahnuť tento cieľ.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ a jeho spoločnosť patria medzi popredné produkčné spoločnosti v Čechách s najrozsiahlejšou
skúsenosťou aj medzinárodnou reputáciou. O úspechoch a oceneniach žiadateľa nie je treba diskutovať.
Autori projektu sú mladí a ambiciózni tvorcovia s potenciálom tento projekt úspešne zvládnuť.
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Expertní analýza
Název projektu

Tělo

Evidenční číslo projektu

3208-2019

Název žadatele

Cineart TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

30. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Tělo je celovečerním hraným debutem režisérky Natálie Císařovské a vzniká s ambicí československo-rumunské koprodukce. SFK tento projekt pod názvem Skokanky podpořil již ve fázi vývoje. Do
výroby nicméně vstupuje s novým producentem, zkušenou společností Cineart TV Prague a Viktorem
Schwarzem, v jehož portfoliu hrají výraznou roli právě debuty.
Tělo je příběhem inspirovaným skutečným osudem skokanky do vody a později pornoherečky Andrey
Absolonové, jež v necelých třiceti letech zemřela na rakovinu mozku. Vedle atraktivního vhledu do oblasti
vrcholového sportu a pornoprůmyslu nabízí především úvahu nad potenciálem a limity, sílou i křehkostí
lidského těla. Obě tyto roviny snímek projektuje na jednoduchý půdorys rodinných vztahů a zabývá se
primárně tím, jaké dopady má Andreino jednání v mezilidských vztazích (se sestrou Lucií a rodiči). Na úkor
pozornosti sesterskému páru je jen velmi málo prokreslena důležitá postava Adama, který v příběhu sehrává
klíčovou roli mostu k pornobyznysu a dlouhodobě zůstává Andreiným kolegou (režisérem, manažerem) a
přítelem. Vývoj jejich vztahu nicméně není příliš jednoznačně uchopen.
Projekt je velmi dobře personálně zajištěn, představuje jasnou autorskou vizi stejně jako ideu výtvarného
pojetí. Přestože projekt pracuje s tématem potenciálního mezinárodního přesahu, jeho distribuční strategie
je konzervativní a cílí primárně na uvedení na českém trhu. Distribuce v zemích koprodukce není
specifikována.
S ohledem na dosavadní práci producenta, především jeho zkušenost s debuty a nedávný úspěch dobového
snímku Jan Palach, je předložený projekt realizovatelný. S ohledem na výše uvedené projekt doporučuji k
podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Celovečerní hraný debut režisérky Natálie Císařovské vypráví příběh sportovkyně a světoznámé
pornoherečky Andrey Absolonové, jež velmi mladá zemřela na rakovinu mozku. Vedle atraktivního vhledu
do prostředí vrcholového sportu a pornoprůmyslu a průniků těchto exponovaných profesí s každodenností
mezilidských vztahů nabízí snímek úvahu nad sílou a křehkostí lidského těla. Příběh Andrey se v této
symbolické rovině stává příběhem touhy po ovládání vlastního těla a příběhem jeho paralelního selhá(vá)ní.
Životopisně pojatý film je vyprávěn tradiční lineární formou bez jakýchkoli narativních komplikací.
Skutečnému životu Andrey Absolonové odpovídá též rozdělení na jasné třetiny odpovídající také
prostorovému ukotvení - sportovní život odehrávající se primárně na bazénu a v pardubickém bytě sester,
život v pornoprůmyslu odehrávající se v šatnách a na place natáčení pornofilmů a následné dožívání v
nemocničním prostředí. Tato prostředí jsou též odlišena svou vizualitou ve výtvarném pojetí filmu.
První třetina snímku je jednoznačnější co do vykreslení charakterů postav a vztah mezi nimi. Prostředí
pornoprůmyslu se oproti tomu jeví zprvu jako odcizující, přestože kolegyně Andrey, Valerie a Klér, se v
poslední části ukáží jako přítelkyně, které s Andreou tráví poslední chvíle v nemocnici. Právě jasnější
prokreslení vývoje vztahů Andrey a dalších postav mimo rodinu je jednou ze slabin scénáře. Oproti dobře
představenému vztahu mezi Andreou a Lucií i jejich rodiči je dále velmi plochou figurou Adam, který Andree
poskytne klíčovou nabídku práce v pornobyznysu. Po společném odchodu z Pardubic je Adam již jen
figurou na pozadí, jakkoli zjevně zůstává Andreiným významným kolegou i přítelem - nuance těchto
vztahových poloh (režisér, manažer, přítel), byť potenciálně zajímavé, bohužel zůstávají jen nezřetelně
naznačeny. Přestože se projekt profiluje jako cílící na ženské hrdinky, důležité mužské postavy otce a
Adama by neměly zůstat na vedlejší koleji.
Z kamerových zkoušek současně vnímám silnou disproporci mezi přirozeným výkonem Denisy Barešové a
afektovaným výkonem Simony Lewandowské v mluveném projevu. jakkoli to do určité míry odpovídá
charakterovým odlišnostem postav Lucie a Andrey.
Upozornila bych současně na problematičnost stávajícího názvu Tělo - ačkoli rozumím významu tohoto
tématu pro symbolickou rovinu vyprávění, takto nazvaných filmů vznikla již celá řada, v poslední době
například snímek Małgorzaty Szumowské.
Celkově nicméně vnímám projekt jako připravený k realizaci.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je celovečerním hraným debutem režisérky Natálie Císařovské, jíž SFK letos podpořil také výrobu
krátkometrážního filmu Francek o Františku Kupkovi. Režisérka téma dlouhodobě rozvíjela ve spolupráci se
scenáristkou Anetou Honzkovou, vizuální podobu filmu pak s kameramankou Klárou Belicovou, jež mimo
jiné natočila také filmy Sněží a Zákon Helena. Autorky mají jednotnou představu o nosných tématech
příběhu i jeho výtvarném zpracování, které představují v explikacích i moodboardu. V souladu s ním také
byly vybírány lokace. Podobně i další profese včetně herců jsou obsazeny kvalifikovaně a slibují
profesionálně zvládnutý projekt.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Příběh Andrey Absolonové je příběhem české sportovkyně a pornohvězdy celosvětového věhlasu,
dohromady se symbolickou rovinou příběhu (otázka tělesnosti, možností vlády nad vlastním tělem)
formuje vhodnou kombinaci tématu lokálně zakořeněného, leč mezinárodně srozumitelného a nosného.
S ohledem na minimalistické zpracování snímek zajímavě kombinuje ambici artově laděného filmu s
atraktivním tématem (sport, pornoprůmysl, rakovina) a jako takový může být potenciálně zajímavý
minimálně na evropské úrovni. Distribuční strategie je nicméně v tomto ohledu konzervativní a cílí
primárně na český trh.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je připravena důkladně včetně doplňujících příloh umožňujících hlubší pohled do příprav natáčení
(zejm. kamerové zkoušky, moodboard, právní vyjádření). Produkce má již dobrou představu o lokacích
natáčení, domluveno herecké obsazení. Společnost Cineart TV Prague a producent Viktor Schwarz patří
k významným producentům českých filmů. V jejich portfoliu hrají důležitou roli také debuty, z nichž řada
patří k velmi úspěšným (Bohdan Sláma, David Jařab, Mira Fornay, Zdeněk Jiráský). V poslední době
realizoval také ceněný snímek Roberta Sedláčka Jan Palach. Produkce počítá vedle podpory SFK s
vklady koprodukcí (slovenské Silverart, rumunské Fantascope), věcným plněním ČT a finančním plněním
slovenské RTSV. Žadatel má zkušenosti s dobovými filmy a bude nepochybně schopen projekt
realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Tělo
3208-2019
Cineart TV Prague s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Foll
27. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Připravovaný film Tělo patří k nejzajímavějším projektům, které jsem v uplynulých
měsících posuzoval. Je inspirován skutečným osudem dívky, která byla v devadesátých letech
nadějnou šampiónkou ve skocích do vody. Andrea Absolonová se v roce 1996 kvalifikovala na
OH v Atlantě, při jednom ze závodů však zkolabovala kvůli prasklému obratli. Účast ve
vrcholovém sportu pro ni skončí a dívka se prostřednictvím svého známého uchytí v
pornobranži. Pod přezdívkou Lea De Mae se stane hvězdou filmů pro dospělé, také tuto její
kariéru však ukončí zdravotní komplikace…
„Společně se scénáristkou Anetou Honzkovou ukazujeme subtilně a střídmě vyprávěný příběh
ženy a jejího těla. Jaký mají dopad její volby na vztahy s nejbližším okolím, hlavně na sesterský
vztah. Chtěly jsme, aby Andrea nebyla pasivní obětí, ale aktivní hrdinkou, která se svým tělem
manipuluje vědomě. Abychom jí třeba ne vždy rozuměli, ale aby nás fascinovala a zajímala,“
vysvětluje spoluscenáristka a režisérka Natálie Císařovská.
Retro – rozčleněné do tří částí – pracuje s navenek skandálním tématem pornoprůmyslu, které
u nás dosud nikdo seriózně nezpracoval. Využívá ho však nikoli pro lascívní pseudoatrakci,
nýbrž pro vážně koncipované rodinné drama kombinované s úvahou o ženském
sebeuplatnění. Film – koncipovaný podle reálných postav a událostí – sice implikuje značná
realizační rizika, zároveň však slibuje unikátní zážitek. Záruku citlivého přístupu k ošemetné
látce vidím ve složení tvůrčího týmu, v němž dominují mladé autorky. Vzhledem k originalitě
námětu i kvalitám scénáře doporučuji podporu v maximální možné výši.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Osou neuvěřitelného příběhu, který se skutečně odehrál, je kontroverzní vztah dvou sester.
Hrdince vyprávění je na začátku devatenáct, její mladší sestře Lucii sedmnáct. Jejich
pubertální rozmíšky v první třetině (kdy Andrea ještě trénuje) postupně vygradují
v nesmiřitelné výhrady, jež má Lucie vůči kariéře své sestry v pornobyznysu. Paralelně se
rozvíjejí vztahy obou sester s jejich rodiči, jinou důležitou linku tvoří známost mezi Andreou
a fotografem Adamem, který se stane režisérem v pornobranži.
„S kameramankou Klárou Belicovou máme koncept střídmého a dokumentárního záběrování
– kamerou tzv. z ruky, z rigu. Barevné ladění v první sportovní části do modra, v prostřední
pestrost konce 90. let a v poslední zase umírněnou do bíla,“ upřesňuje Natálie Císařovská
strukturu filmu a jeho vizuální koncept. Scénář, který napsala spolu s Anetou Honzkovou, se
dobře čte, situace i dialogy jsou až na pár zanedbatelných výjimek věrohodné. Cením si
faktu, že autorky ohledně hrdinčina osudu nemoralizují, ale empaticky jej popisují.
Zatímco první část (tréninky a soukromí obou dívek v Pardubicích) a závěrečnou kapitolu (v
níž se Andrea octne na onkologii a umírá na zhoubný nádor mozku) lze realizovat poměrně
snadno, značné úskalí vidím v zobrazování zákulisí porna. Pro celkové vyznění a smysl
filmu je totiž nezbytné, aby právě tyto epizody působily naprosto autenticky. Což si u klíčové
sekvence zahraničního pornofestivalu, jež tvoří jeden ze zásadních zlomů vyprávění, téměř
nedokážu představit.
Navzdory zmíněnému riziku jde o projekt mimořádně odvážný, smysluplný a slibně
rozpracovaný. Zvážil bych titul: Tělo je totiž také polský film režisérky Malgorzaty
Szumowské (z roku 2015), který je u nás známý z uvedení na MFF ve Varech a na Febiofestu.
Mohlo by tak dojít k nežádoucí záměně.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Scenáristka a režisérka Natálie Císařovská (nar. 1988) vystudovala historii na pařížské
Sorbonně a dokumentární tvorbu na pražské FAMU. Její hraný bakalářský film Až zapadne
slunce (2014), získal Cenu diváků na Febiofestu, pro ČT realizovala dokudrama Kolem
Mileny Jesenské (2018). Mladí jsou také další členové štábu: spoluscenáristka Aneta
Honzková, kameramanka Klára Belicová, střihač Matěj Beran, či kostýmní návrhářka Petra
Krčmářová (viz přiložená CV).
Společnost Cineart TV Prague – reprezentovaná producentem Viktorem Schwarczem –
patří k našim nejrenomovanějším dílnám nekonfekčních filmů. V posledních letech
vyprodukovala například drama Zloději zelených koní (2016, rež. Dan Wlodarczyk),
dokument Nechte zpívat Mišíka (2017, rež. Jitka Němcová), experimentální koláž 8 hlav
šílenství (2017, rež. Marta Nováková), oceňované biografické drama Jan Palach (2018, rež.
Robert Sedláček), či čerstvý dokumentární hit Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
(2019, rež. Olga Sommerová).
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Skutečný osud A. Absolonové byl natolik kontroverzní, že překonává sebeefektnější fikce.
Jeho filmové zpracování má proto velký dramatický i myšlenkový potenciál. Atraktivní látka
obsahuje pozoruhodnou konfrontaci obdivované sféry vrcholového sportu s
opovrhovaným polosvětem pornoprůmyslu, které však k sobě mají blíž, než se na první
pohled zdá.
V případě zdařilé realizace by mohl vzniknout divácký hit s užitečným přesahem i
nadčasovým poselstvím. Téma ženské seberealizace, prolamování skrupulí a předčasné smrti
jsou natolik univerzální, že celovečerní prvotina Natálie Císařovské má značné šance na
úspěch nejen u nás, ale i v zahraničí. Naši i evropskou kinematografii by mohla obohatit o
nevšední kombinaci vzrušující podívané a spirituálního dobrodružství.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je vzorně zpracovaná a transparentně zdůvodněná, obsahuje veškeré potřebné
položky k jejímu adekvátnímu zhodnocení. Plánovaný rozpočet (cca 18 mil. Kč) je vzhledem
k náročnosti realizace (retro stylizace do období 90. let, epizoda zahraničního pornofestivalu)
velmi skromný. Finanční požadavek (6 mil. Kč) je proto adekvátní. O serióznosti projektu
– plánovaného v koprodukci se Slovenskem (společnost SILVEART) a Rumunskem (firma
Fantascope) – svědčí i předpokládaná spolupráce s Českou televizí (věcný vklad 1,5 mil.
Kč).
Autorské i producentské zázemí je kvalitní, pro hlavní role se počítá s relativně neznámými
herečkami Simonou Lewandovskou a Denisou Barešovou. Projekt – podpořený RF už ve fázi
vývoje (částkou 370.000,-- Kč) – si zaslouží maximální pozornost vzhledem k originalitě
tématu i kvůli faktu, že jde o odvážný debut mladé autorky.
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Expertní analýza
Název projektu

Úpal

Evidenční číslo projektu

3241-2019

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

27. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
V koprodukci s Chorvatskem a Finskem vzniká psychologický thriller britského scenáristy
Davida Blooma a debutujícího českého režiséra Štěpána FOK Vodrážky. Projekt prošel
poměrně dramatickými peripetiemi: na vývoji scénáře, na který Fond už dříve přispěl, se
odrazilo hledání koprodukčního konceptu. Z toho vyplývá i divácky ne zcela komfortní
rozmanitost používaných jazyků vyžadující titulky (angličtina, finština, chorvatština, jen místy
čeština).
Nyní tedy jde o příběh o usedlém finském páru v partnerském nesouladu, který s dospívající
dcerou přijel do osamělé vily v Chorvatsku, kde jej však místo poklidné dovolené čeká
konflikt s vetřelcem – chorvatským alfa samcem a jeho sexy českou milenkou. Letní vedro a
dusné vztahy eskalují při požáru krajiny do vražedné tragédie. Vyprávění je rámováno jako
retrospektiva.
Finové a Chorvat naplňují filmové národní stereotypy, nejméně zajímavá je postava mladé
Češky, jež navíc bohužel předčasně opouští rozehraný děj. Scénář prošel podle žádosti
kvalitativním posunem, bohužel však zůstává stále ještě mnoho dlužen rafinovaným
konstrukcím uváděných referenčních děl - Bazénu Francoise Ozona a Hitchcockových Cizinců
ve vlaku. Další práce na něm by byla prospěšná.
Projekt je předkládán už podruhé, a nepochybně se vyvíjí správným směrem. Vzhledem
k dosavadním zkušenostem debutujícího režiséra s krátkými, zvláště reklamními formáty může
vzniknout stylový žánrový snímek - thriller založený na charakterech a atmosféře, s bonusem
stylizovaného, převážně nekontaktně natáčeného zvuku. Nedovedu si však představit, jak by
mohlo jít o kulturně náročné dílo podle definice Fondu, jak žadatel uvádí. Té neodpovídá ani
scénář, ani dodané explikace.
Mezinárodně koncipovaný projekt má ovšem zřejmý komerční potenciál, zkušený žadatel má
po náročném vývoji jeho výrobu pevně v rukou. Pokud jde o marketing a distribuci,
charakterem odpovídá jeho labelu Bionaut Dark.
Podporu projektu - vzhledem k jeho mainstreamovému zaměření, ne zcela originálnímu
scénáři a nezjevnému českému charakteru, který má blíže k minoritní koprodukci než
čistokrevnému debutu českého autora - spíše nedoporučuji.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Psychologický thriller vychází z kombinace žánrových stereotypů založené na dobré znalosti
kvalitních vzorů, cílem ovšem zatím není ani tak originalita, jako spíš snaha poskládat vše do
logického a dynamicky fungujícího tvaru. To se zatím ještě zcela nepodařilo. Subžánr
psychologického thrilleru je pojatý jako vyprávění s tajemstvím, které postavy postupně
odhalují (Finka Kaisa se s Chorvatem Viktorem zná z dřívějška, i když se rozhodla
mimomanželskou romanci nekonzumovat). Patnáctiletá Titty je médiem i obětí ve světě
hříšných dospělých (Kaisa a její touhy, Kaisin manžel a jeho mimomanželská bokovka,
pragmatický, sexuální vztah Heleny a Viktora, Viktorova samčí rozpínavost a
pomstychtivost). Z hlediska žánrové logiky si dívka nezaslouží, aby byla (byť nechtěnou)
otcovražedkyní. Naopak Viktor by si smrt z tohoto hlediska „zasloužil“. Nejprovinilejší a
současně nejfrustrovanější postavou zůstává Kaisa, která navíc – s nepochopitelnou pomocí
policejního vyšetřovatele Antuna – kryje dceru i záměnu mrtvého manžela za přeživšího
Viktora. Všechny tyto potenciálně zajímavé nápady (a větší zapojení Heleny, která předčasně
opustí vyprávění) by mohly dát dohromady různé, zajímavěji poskládané příběhy, stačilo by,
aby si autoři vybrali hlavního hrdinu. Takto však honí příliš zajíců současně, což celku
neprospívá.
Dramaturgie příběhu „o touze, slabosti a ceně, kterou platíme za vlastní lži“ podle popisu
žadatele ještě probíhá. Jde nicméně stále „jen“ o inteligentní žánrový snímek s postavami
žijícími v rámci daných schémat (i národnostních), jejichž občasné narušení zatím nemá
vnitřní logiku a dramatickou sílu (zvláště redistribuce viny a odplaty působí spíše náhodně).
Bez skutečně kvalitního scénáře, byť na žánrové bázi, s projektem mnoho nepořídí ani režisér,
jehož hodnota je navíc zjevná zatím jen na krátkých formátech. Možnost povýšení daného
scénáře na základ filmu výrazných společenských či uměleckých kvalit zatím nevidím.
Předpokládaný užitek může spočívat v pobavení diváka, což není samozřejmě nic špatného!
Kvalitních žánrových filmů má navíc česká kinematografie nedostatek. Projekt nicméně zatím
nenaplňuje kritéria a cíle dané výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby film mohl být zrealizován i
v předkládané podobě. (Možná by pomohla intervence dalšího dramaturga, který by týmu
poskytl novou zpětnou vazbu?)
Pokud jde o český vklad do projektu natáčeného servisně v Chorvatsku, částečně český
bude štáb - a samozřejmě bude Češka hrát postavu Heleny. V Čechách bude realizována
postprodukce (zvuk – studio Soundsquare, obraz – studio Kredenc).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Představa minimalistického, inteligentně pojatého a žánrově „poučeného“ psychologického
thrilleru je dobrým nápadem v rámci tvorby současných, debutujících českých tvůrců.
Kvalitní žánrová kinematografie reagující osobitě na mezinárodní trendy, která by byla
konkurenceschopná v evropském rámci, u nás citelně chybí. Takovým dílem ovšem Úpal
zatím není. (Nepomáhá ani jemně naznačený, autory však v explikacích deklarovaný
environmentální podtext. )
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Látka má potenciál pro zahraniční přesah, zatím však není jasné, zda by projekt svým
příběhem či stylem mohl přinést inovaci v rámci české a evropské tvorby.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za srozumitelné, z explikací vyplývá, že režisér i
dramaturg, ale také producent–žadatel mají za cíl natočit napínavý, inteligentní, dobře
rozehraný psychologický thriller. Základní informací, rozporuplnou k tomuto celistvému a
zcela legitimnímu směřování, je označení takového projektu jako kulturně náročného díla
podle definice Fondu.
Pokud jde o scénář, z minulých verzí v něm občas zůstává jméno Melissa.
Materiály dodané v žádosti mi, jak doufám, dovolily ji správně posoudit.
Žadatel je zkušený, což je vidět jak na sestavení žádosti, tak na rozpočtu samotném. Daný
projekt považuji za realizovatelný i s ohledem na předloženou strategii. Žadatel míří na
tradiční cílovou skupinu podobných filmů. Ambice spojené s „velkými“ festivaly jsou ovšem
dozajista přehnané. Při dobrém marketingu je očekávaný počet diváků (50 tisíc) možný,
distribuce v koprodukčních zemích návštěvnost samozřejmě navýší. Mnoho bude záležet na
práci sales agenta, jak žadatel sám dobře ví.
Profil společnosti Bionaut odpovídá zvolenému cíli. Projekt zapadá do jejího relativně nového
labelu Bionaut Dark. Společnost se za dobu své existence vyprofilovala v jednu
z nejstabilněji působících a přitom se aktivně rozvíjejících v domácím regionu. Bionaut má
za sebou řadu úspěchů, o jeho schopnosti projekt zrealizovat a distribučně nasměrovat není
pochyb. Zajímavá je samozřejmě už snaha o popisovanou koprodukci a racionální umístění
projektu do evropského prostoru i po distribuční stránce.
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Expertní analýza
Název projektu

ÚPAL

Evidenční číslo projektu

3241-2019

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

HANA CIELOVÁ

Datum vyhotovení

16.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt má být debutem českého režiséra Štěpána FOK Vodrážky, absolventa FAMU, který si udělal jméno
zejména v oblasti reklamy a hudebních videí. Tvůrčí tým je mezinárodní: autorem scénáře je Brit,
kameraman má být z Finska, herecké obsazení má být také mezinárodní. Projekt se snaží obohatit českou
kinematografii žánrem psychologického thrilleru, který u nás není příliš obvyklý. Námět ovšem není příliš
originální a základní dramatická situace připomíná řadu jiných filmů. Scénář je profesionálně napsán,
obsahuje ale řadu často používaných schémat. Poněkud schematické jsou i hlavní postavy. Jediným
českým elementem ve scénáři je více-méně vedlejší postava české dívky Heleny. Scénáři chybí větší
univerzalita a jeho morální vyznění je poněkud problematické. Přesto jádro příběhu obsahuje potenciál, který
by mohl být využitý, pokud by se povedlo příběh směrovat tak, aby se divák dokázal ztotožnit s hlavní
hrdinkou. Žadatelem je společnost Bionaut, která se kromě spolupráce s mladými tvůrci v poslední době
orientuje také na žánrovou tvorbu s mezinárodními ambicemi. Projekt je už delší dobu ve vývoji, v různých
předchozích koprodukčních konstelacích a s jiným režisérem se ho ale nepovedlo zafinancovat. Teď má být
koprodukcí mezi ČR, Finskem a Chorvatskem, vzhledem k čemu byl upraven i scénář. Poměrně nízký
rozpočet odpovídá komornímu charakteru filmu a natáčení prakticky na jednom místě. Hlavními pilíři finanční
strategie jsou granty ze zemí žadatele a koproducentů. Navzdory některým výše uvedeným pochybnostem
především ohledně scénáře projekt doporučuji, a to především vzhledem k slibnému režisérovi, vysokému
kreditu žadatele a stavu vývoje, do kterého bylo už ze strany SFK investováno.

.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt se snaží obohatit českou kinematografii žánrem psychologického thrilleru, který není u nás příliš
obvyklý. Námět není příliš originální: středostavovská rodina s dospívající dcerou se octne v letní
prázdninové vile v cizině neplánovaně s jinou dvojicí, místním mužem a jeho mladou milenkou, která dům
odmítá opustit. Vzájemné vztahy se vyhrocují, postupně se ukáže, že manželka se s místním mužem zná, a
že s ním ukončila milostný poměr, což on zřejmě odmítá akceptovat a snaží se z pomsty rozhodit její
rodinu. Vše podle předpokladu končí tragicky. Scénář je profesionálně napsán, je ale evidentně inspirován
mnohými jinými filmy, které obsahují podobné situace a schémata, jako například Cape Fear nebo Osudová
přitažlivost. Poněkud schematické jsou i hlavní postavy, stejně tak působí i střet kultur ve verzi
civilizovanější západní manžel versus balkánský macho. Příběh se odehrává v Chorvatsku a hlavní postavy
(rodiče a dcera) byly kvůli koprodukčnímu schématu upraveny z Britů na Finy, což působí poněkud
neobvykle. Jediným českým elementem ve scénáři je více-méně vedlejší postava české milenky Heleny.
Scénář osciluje žánrově mezi dramatem a thrillerem a bude záležet na realizaci, jestli se ho povede
pozvednout směrem k artovému filmu nebo poklesne směrem k lehce béčkové eroticko-akční podívané.
Zatím obsahuje příliš mnoho často viděných schémat, chybí mu větší univerzalita a jeho morální vyznění je
poněkud problematické: v této podobě není zřejmé, proč by měl divák fandit hrdince, která podvede
manžela, obelže policii, kryje dceru, která omylem zastřelí vlastního otce a na závěr chladnokrevně
zavraždí bývalého milence. Přesto jádro příběhu obsahuje potenciál, který by mohl být využitý, pokud by se
povedlo příběh směrovat tak, aby se divák dokázal ztotožnit s hlavní hrdinkou, která udělala chybu a hrozí
ji, že za ni bude muset zaplatit mnohem víc, než kdy počítala: ztrátou všeho a všech, na kterých jí záleží.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Film má být celovečerním hraným debutem českého režiséra Štěpána FOK Vodrážky, který si udělal jméno
zejména v oblasti reklamy a hudebních videí. Jeho absolventský film z FAMU měl mezinárodní úspěch a je
považován za slibný talent. Tvůrčí tým je mezinárodní: autorem scénáře je Brit David Bloom, který jako
scénárista debutoval už v roce 2008, kameraman má být z Finska, není ale zatím specifikován. Také
herecké obsazení bude mezinárodní: z hlavních postav je pouze jedna česká, další tři jsou finské a jedna
chorvatská. Jako konzultantka je uvedena Slobodanka Radun, která pochází z bývalé Jugoslávie a se
žadatelem úzce spolupracuje. Její znalosti se můžou během natáčení v Chorvatsku hodit. Žadatel /
producent Vratislav Šlajer je zároveň dramaturgem.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt se snaží obohatit českou kinematografii žánrem psychologického thrilleru, který u nás není příliš
obvyklý. Z tohoto hlediska může zvýšit diverzitu nabídky pro českého diváka. Z hlediska evropské a světové
kinematografie se ovšem jedná o standardní, primárně komerční produkt, který se v různých variacích
objevuje poměrně často a nepřináší nic zásadně nového.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žádost je profesionálně připravena, odráží se v ní mnohaleté zkušenosti žadatele, kterým je etablovaná
společnost Bionaut. Ta se kromě spolupráce s mladými tvůrci v poslední době orientuje také na žánrovou
tvorbu s mezinárodními ambicemi. Takovým příkladem je i předložený projekt, který do této snahy dobře
zapadá. Součástí žádosti je i propracovaná distribuční strategie. Cílová divácká skupina je odhadnuta
jenom hrubě a není příliš specifikována. Festivalová strategie je velice ambiciózní a míří spíše na vážné
festivaly orientující se na artové autorské filmy (Berlinale – Fórum, Cannes – Týden kritiky) než na žánrové
kino. Sales agent zatím není potvrzen, žadatel jmenuje některé agenty, kteří jsou pro projekt adekvátní. Ve
finanční strategii uvádí ale už pouze jednoho, New Europe Film Sales. Rozpočet je spíš nižší, 16,5 mil Kč,
jelikož se ale jedná převážně o natáčení na jednom místě, film je ale navzdory mezinárodnímu štábu
realizovatelný. Projekt je už delší dobu ve vývoji, žadatel už dostal na vývoj od SFK 800 000 Kč. V různých
předchozích koprodukčních konstelacích a s jiným režisérem se projekt ale nepovedlo zafinancovat. Teď
má být koprodukcí mezi ČR, Finskem a Chorvatskem (LOI finského a chorvatského partnera přiloženo),
vzhledem k čemu měl být upraven i scénář. Finanční strategie je standardní. Hlavními pilíři jsou granty ze
zemí žadatele a koproducentů: 5 mil ČR, 4 mil Finsko, 2 mil Chorvatsko. Kromě vlastního vkladu žadatele
(559 436 Kč) a vkladu koproducentů (každý 250 000 Kč) není zatím nic potvrzeno (například MG
distributora nebo sales agenta, TV presale a chorvatská pobídka). O účasti žádné televize se neuvažuje.
Harmonogram počítá s 20 dny natáčení v září 2020, s dokončením projektu na konci března 2021 a
s premiérou plánovanou na 15.IV.2021, což není úplně v souladu s festivalovou strategií.
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Státní fond kinematografie
Rada fondu
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
VĚC: reakce na expertní analýzy projektu Úpal
V Praze 25. 10. 2019
Vážení členové Rady,
děkujeme za expertní analýzy, které pro nás byly velmi přínosné a rádi bychom
Vám touto reakcí popsali, jak bychom se s námitkami v rámci realizace, pokud
nám to bude umožněno, vypořádali.
Obě expertky Alena Prokopová i Hana Cielová, které jsou nejen filmovými
kritičkami, publicistkami, ale také festivalovými dramaturgyněmi, upozorňují na
totožné nástrahy našeho projektu. Vytýkají mu nízkou míru originality ve
scénáři a schématické charaktery postav. Od začátku projektu si
uvědomujeme, že Úpal je žánrovým filmem, který musí do značné míry
vycházet z klišé a zjednodušení, které jsou tomuto žánru vlastní. Když obě
expertky píší, že projekt může skončit jako umělecky silný nebo jako komerční
brak, zdá se, že jsme nedokázali dostatečně vysvětlit, o co nám při realizaci
projektu půjde. Nejde nám totiž ani o brak, ani o ryzí autorské drama. Úpal má
ambice oslovit především širší mezinárodní publikum, tak jak se to daří třeba
současné maďarské nebo polské žánrové produkci (Mirage, Fuga). Chceme
Úpal natočit jako výrazný vizuální snímek, kde emoce, vášeň, touhy a zlost
nebudou primárně v dialozích, ale v obraze. To by nás také mělo výrazněji
odlišit od našich vzorů, ze kterých jsme v dosavadním vývoji čerpali inspiraci.
Vzhledem ke koprodukčnímu konceptu projektu je nám jasné, že v momentě,
kdy se nám podaří získat první prostředky za českou stranu, sestavíme
mezinárodní realizační tým a tím pádem scénář projde dalšími revizemi. V tuto
chvíli totiž třeba charaktery postav skutečně můžeme vnímat jako ploché a
zjednodušené (chorvatský macho versus finský citlivka), ale bez jistoty
realizace projektu je pro nás a naše partnery komplikované, připravit finální
verzi. Ta si bude vyžadovat intenzivní nasazení všech partnerů, a to nám
neumožnil zafinancovat ani grant na vývoj, který jsme obdrželi.
V analýze Aleny Prokopové se dočteme, že jsme se nerozhodli, kdo je pro nás
hlavní postavou, se kterou mají diváci v příběhu nejvíce sympatizovat, která je
filmem emočně provází. Pro nás je touto postavou manželka Kaisa, která je
vztahově provázána s ostatními postavami. Její přirozenou opozicí je pak
Češka Helena, která o motivaci ostatních nemá tušení. O postavě manželky
pak Hana Cielová píše, že je z hlediska morálky příliš ambivalentní. Ale právě
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morální ambivalence postav je v moderním žánrovém filmu způsob, jak se
vymanit z tradičních klišé a posunout se ve vyprávění dál.
Pro režijní pojetí jaké plánuje Štěpán Vodrážka je tato ambivalence zásadní.
Hranici mezi dobrem a zlem vnímáme jako nejednoznačnou, stavíme postavu
Kaisy před Sophiinu volbu, její rozhodnutí budou ale divákovi pochopitelná
v rovině logiky a zejména emočně. Nevnímáme konec jako čistě negativní ani
jako happyend. Kaisa se musí po zbytek života vyrovnávat se svým
rozhodnutím a činem ke kterému vedlo, na druhou stranu ale zvolila ze svého
pohledu šťastnou budoucnost pro svou dceru. Jde tedy o žánrový happyend,
který ale vyvolává v divákovi ty správné nepříjemné otázky.
Ambivalentní charaktery postav nepovažujeme za chybu, ale naopak cestu jak
udělat postavy v žánrovém syžetu věrohodné. Naše postavy dělají chyby,
jejich rozhodnutí nejsou černobílé, ocitají se v morálně neřešitelné situaci. To
vše na pozadí napínavého atmosférického thrilleru, který udrží diváka v napětí,
ale nechává mu prostor pro přemýšlení nad dilematem postav.
Jsme rádi, že se expertkám podařilo tyto problémy pojmenovat, protože nás
posunuly k tomu, abychom si postavy postavili do centra našeho zájmu. Také
jsme si díky nim uvědomili si, že originalita našeho příběhu je spojená také
s jeho morálním vyzněním. Právě ambivalence manželky a její problematická
rozhodnutí v závěru filmu jsou pro nás tím, co má diváka znejistět a rozrušit.
Finále filmu vrhá velmi negativní stín na všechno, co jsme si o postavách
doposud mysleli. Z našeho pohledu se nejedná o laciný „twist“, ale o zásadní
formální klíč k tomu, jak s žánrovými schématy v našem filmu pracovat, jak
překročit jejich hranice a jak filmu dodat aktuální výpověď a přesah.
Vnímáme Úpal jako velmi osobitý projekt, vycházející z profesionálně
zpracovaného scénáře, který ovšem dostanou do rukou debutující režisér a tři
producenti ze tří velmi odlišných evropských zemí. Úpal je poctou letním
vztahovým thrillerům v cinefilním slova smyslu, ale ne jejich nápodobou. Je to
pokus, jak se prokousat k žánrovému filmu. Uvědomujeme si, že je to pro vás
riskantní a že vám příliš pevných bodů v tuto chvíli nenabízíme, ale na to se dá
argumentovat pouze dalším klišé: kdo, když ne my a kdy, když ne teď.
Děkujeme za vaše zvážení.
Za Bionaut tým

Vratislav Šlajer
producent

Jakub Košťál
producent
Štěpán Vodrážka
režisér
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Manželé Stodolovi

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Manželé Stodolovi

Evidenční číslo projektu

3243 - 2019

Název žadatele

nutprodukce s.r.o.

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hranéhu debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

24.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost je otevřeným popisem stavu projektu, kdy je hodně uděláno, a ještě více je
třeba udělat, zvláště v oblasti financí, které nejsou nikterak doloženy. Rozpočet je akceptovatelný
s výhradami v podrobné části. Projekt je právně zabezpečen po stránce převodu práv autora
literární předlohy. To jsou silné stránky.
Bohužel, předložené materiály se vůbec nezmiňují o faktu, že název díla, děj scénáře a jmenovaní
hlavní hrdinové jsou skutečné postavy, jejichž činy a jména jsou identifikovatelné s dějem AV
díla a jde tedy o zásah do jejich osobnostních práv. Tento stav je potřeba vyřešit před první
filmovacím dnem.
Toto je závazná podmínka pro pokračování procesu schvalování podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s podmínkou

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je skromně podpořena dokumenty potvrzujícími právo žadatele nakládat s literární
předlohou a zájmem o spolupráci od slovenského partnera. A to je vše.
Explikace otevřeně tento stav přiznává a nastiňuje další kroky k zajištění výroby projektu.
V části rozpočet se zastavím nad popisem očekávaných nákladů, který je v rozporu
s producentskou explikací a trochu poodhaluje další možný vývoj.
Záležitost vyřešení osobnostních práv osob uváděných jako Manželé Stodolovi, je však zásadní
podmínkou pro normální pokračování výroby. Jinak se projekt vystavuje nebezpečí soudního
zásahu do výroby.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Základní pohled na rozpočet je charakterizován očekávanou dobou zahájení natáčení
(5.3.2020).
U vědomí této časové prodlevy je rozpočet dostatečně transparentní.
V explikaci je uváděn důvod tak nízkého očekávání nákladů (cca 490 000,- na 1 FD).
Jsou zde sneseny argumenty o výši denních honorář, typu pracovníků štábu atd.
I když jde o realistický pohled, přece jenom bych očekával snahu po vytvoření příznivějšího
výrobního prostředí pro začínajícího tvůrce.
Navíc podrobný pohled na rozpočet tak trochu oponuje tomuto názoru z explikace, neboť
některé denní honoráře jsou na dobré úrovni.
Zakopaný pes je ale v dokončovacích pracích. Jejich deklarovaná výše je silně
podhodnocena, a to jak v oblasti obrazu, tak i v oblasti zvuku. Je to podvědomé přiznání
výrobní taktiky, natočit a hledat další peníze. Takže – držím palce.

Finanční plán je tak jednoduchý, jak jen to jde. Pozitivem je fakt, že předpokládané částky,
v situaci kdy ani jedna není potvrzena, jsou reálně očekávatelné od uvedených zdrojů
v případě zájmu, což také není deklarováno. Takže Fond je otvírákem u projektu, který
může vyvolat zájem.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizační strategie se podřizuje očekávaným nákladům, které jsou velmi nízké a
neodpovídají předpokládanému počtu FD. Je cítit velká snaha se s tímto faktem poprat a
navrhuji žadatele podpořit.
Co však nelze obejít jsou osobnostní práva zasažená scénářem!!!!!

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatel j společnost, která má dostatečné zkušenosti s projekty AVD a tato forma přinese
další zkušenosti s realizací projektu za ne optimálních podmínek.
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Expertní analýza
Název projektu

Manželé Stodolovi

Evidenční číslo projektu

3243-2019

Název žadatele

nutprodukce s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

27. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je hraný autorský debut dokumentaristy Petra Hátleho, který připravuje se
spoluscenáristou a producentem Tomášem Horkým, dramaturgem Petrem Kazdou a kameramanem
Prokopem Součkem. Silný (a předchozí spoluprací sehraný) tvůrčí tým a progresivní produkční společnost
představují výraznou přednost projektu. Umělecká a producentská příprava ale pokulhává.
Projekt na motivy skutečného případu manželského páru sériových vrahů má být studií psychologické
patologie na pozadí lhostejného společenského prostředí a selhání úředního systému. Scénář ale této
ambice nedosahuje: zůstává na úrovni jednotvárného lineárního popisu událostí a schematického vzorce
žena-manipulátorka a prostoduchý, submisivní muž. Je tu hodně vnější dramatizace (motivy vypjatých
výrazů tváře upomínají až na expresivní stylizaci němého filmu), scény vraždění ale vyznívají indiferentně,
téma společenské či úřední odpovědnosti je nerozpoznatelné, poslední část upadá po tíhou opakované
rekonstrukce. O případu se nedozvíme nic více, než co je známo ze zpravodajství. Režisérská explikace
uvádí obecný záměr postavený na efektu autentičnosti (reálné lokace, neherci, dokumentaristická
zkušenost), ale postrádá konkrétní řešení – například neuvádí žádné příklady lokací a vůbec nezmiňuje
herecké obsazení. Scénář představuje nejslabší místo projektu a celá realizační koncepce je až překvapivě
málo pokročilá, což ještě dále vyniká s ohledem na brzký termín realizace.
Rozpočet 16,6 mil. označuje sám žadatel za „absolutně minimalistický“, svou nízkonákladovou produkční
strategii však volí vědomě z pragmatických i uměleckých důvodů. Finanční plán počítá s vícezdrojovým
pokrytím ve standardní kombinaci Fondu, veřejné televize a vlastního vkladu producenta na české i
slovenské straně (plus další menší zdroje – garance distributora a předprodej TV práv). Vklady producentů
jsou doloženy čestným prohlášením a představují zatím jediné zajištěné krytí ve výši 5,5%. Ostatní zdroje
jsou v jednání. Poměrně vysoký požadavek na podporu Fondem 5,5 mil. (35%) odpovídá omezeným
možnostem financování uměleckého filmu, což opravňuje i nadlimitní podíl veřejné podpory (72%).
Specifickým zdrojem je Jihomoravský filmový fond, jehož podíl činí nezanedbatelné 2 mil. (13%):
z producentské strategie ale vůbec není jasné, jak bude projekt naplňovat podmínku realizace v regionu,
neboť v realizační strategii se píše výhradně o lokacích blízko Prahy a na autentických místech (tj. v českých
krajích). Nízký, byť účelně racionalizovaný rozpočet a především jeho nízké zajištění představují rizikový
faktor, který ještě zvýrazňuje skutečnost, že natáčet se má již v březnu a dubnu příštího roku (34ND),
přičemž některá rozhodnutí fondů, jak plyne z finančního plánu, se do té doby sotva stihnou. Z tohoto
hlediska je rizikovým faktorem také uvedený harmonogram.
Projekt má zajímavý námět a silný tvůrčí tým, scenáristicky, umělecky a producentsky však není
dostatečně zralý k realizaci, zvláště v tak brzkém termínu. Bylo by škoda, kdyby projekt s takovým
potenciálem selhal na uspěchané, nedostatečně připravené realizaci. Z uvedených důvodů nemohu projekt
v nynějším stavu doporučit k realizaci.
Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Tvůrci se hlásí k umělecké a mezinárodní festivalové kinematografii a jako referenční film uvádějí „Já, Olga
Hepnarová“. Uvedené ambice odpovídají potenciálu projektu, nikoli však jeho současnému stavu.
Kritickým problémem je scénář, který zůstává příliš ve vleku rešerší policejních protokolů a postrádá
přesvědčivou uměleckou koncepci: je popisný, monotónní, bez dramatické stavby, má kostrbaté dialogy,
těžkopádný závěr, postavy jsou ploché, o jejich psychologickém profilu, osobní historii a motivacích nevíme
na konci o nic více než na začátku, přičemž se nabízí jen jednoduchý model ona mrcha, on slaboch. Stejně
tak málo funguje vesnické prostředí jako specifický sociální vzorek, nebo deklarovaná témata stáří,
společenské odpovědnosti či fungování státních institucí. Kriminální kauzu se zkrátka nepodařilo přetvořit
do svébytného uměleckého tvaru s potřebnou dramatickou a tematickou strukturou.
Z projektu není jasné, o jakou jde verzi scénáře a jak se má dále vyvíjet. V dramaturgické explikaci se
neurčitě píše o „prvních verzích“, což odpovídá nezralému stavu scénáře, je to ale velmi překvapivé
vzhledem k tomu, že vývoj trvá již čtyři roky a že byl již dvakrát Fondem podpořen.
Dramaturg si naštěstí uvědomuje slabiny scénáře, pouze je však zmiňuje, aniž nabízí řešení: je třeba
souhlasit s výhradami k dialogům, s nebezpečím bezděčného komického účinku dramatických scén,
zásadní problém je v poslední části scénáře, která působí těžkopádně a především zbytečně: události se
znovu převypráví skrze policejní rekonstrukci, aniž se tím dosahuje nějaké nové hodnoty. Těžko si přitom
představit, jak by měl realizačně vypadat monolog hlavní protagonistky, který čítá plné dvě strany.
Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění je kvalitní a skýtá záruku úspěšné realizace.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Námět má umělecky i společensky hodnotný potenciál, a to případně i pro mezinárodní festivalovou scénu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Nízké finanční zajištění a brzký termín realizace představují rizikový faktor.
Žadatelem je progresivní společnost s pozoruhodným a členitým portfoliem, žadatel je plně důvěryhodný,
dílo odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt uskutečnit.
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

V Praze dne 22. října 2019

Věc: Vyjádření k expertním analýzám projektu Manželé Stodolovi, ev. č. 3243 - 2019

Ekonomická expertní analýza Luboše Vály označuje finanční plán i výrobní podmínky za realistické
(ačkoliv píše, že by pro začínajícího tvůrce očekával lepší podmínky), kritiku soustředí na dokončovací
práce.
Domníváme se, že jak honoráře za střih, tak za ozvučení jsou zcela realistické. Je třeba si uvědomit, že se
jedná o debut a také, že s postprodukčními firmami nás pojí dlouhodobé vztahy a tak je možné
postprodukci zvládnout výrazně levněji, než je je obvyklé.
Domníváme se také, že je legitimní se v případě debutu spoléhat na ceny, které jsou na hraně
profesionality.
Zásadní problém projektu vidí pan Luboš Vála v osobních právech. Jakkoliv by jeho poznámka byla ve
většina případů naprosto relevantní, v případě dvou usvědčených sériových vrahů je situace výrazně
jiná. Pakliže se člověk rozhodne k vraždě, jedná se o veřejný čin (tak jako je tomu například u
exponovaných politiků) a jakožto takový není třeba souhlasu k jeho zpracování. Obzvláště vraždí-li
opakovaně, způsobem, který je v historii České republiky svojí společenskou nebezpečností naprosto
ojedinělý. Film je způsobem, kterým je veřejnost o tomto případu informovaná a proto jeho realizace
nemůžou zastavit pachatelé.

Navíc veškeré ve filmu zobrazené události jsou popsány v mnoha různých publikacích, dokumentech či
novinových článcích. Příběh manželů Stodolových je dobře znám a je třeba znovu upozornit - tím, že se
rozhodli vraždit podnikli natolik veřejný čin, že k jeho zpracování není třeba jejich souhlasu.

nutprodukce, s.r.o., Umělecká 618/7, 170 00 Praha 7, ČR, kontaktní adresa: Mánesova 49, 120 00 Praha 2, ČR
IČO: 289 59 191 DIČ: CZ 28959191, info@nutprodukce.cz, společnost je plátcem DPH

Snad závažnější je z hlediska kritiky projektu ovšem komplexní analýza Jiřího Voráče. Jeho
nekompromisní kritika scénáře je určitě relevantním názorem, ovšem kritizuje záměry, které film
absolutně nemá a přitom vynechává témata, které film rozvádí (ať už úspěšně či nikoliv, je potom
samozřejmě předmětem hodnocení, které ovšem posudek ani nenaznačuje).
Scénář se nesnaží popisovat dynamiku ženy mrchy (jak píše Voráč) a submisivního muže, ale rozvíjí
postupnou ztrátu zábran u obou partnerů. Jakkoliv je Dana dominantní, Jaroslav si také dokáže vydobýt
svojí, například svatbou, kterou v příběhu vlastně zobchoduje za třetí vraždu. Možná, že tyto scény
nejsou dostatečně dobře rozepsány, ale pak bych očekával, že kritika odhalí alespoň tento záměr,
protože jednotlivé body, při kterých dochází k proměně obou protagonistů ve scénáři popsané jsou.

Právě rámování jejich vztahem je další princip, který Voráč naprosto přehlíží. Opět, je dost dobře možné,
že je chyba ve způsobu zpracování, nicméně příběh se zcela evidentně na vývoj jejich vztahu soustředí,
to musí být patrné už od jeho rámováním - od zasnoubeného páru, po svatbu až po rozvod, kterým
příběh končí.
A právě v jejich vztahu a jeho vývoji je důležité dekódovat závěrečné rekonstrukce. Ano, nic nového se z
hlediska příběhu divák nedozví, ale copak není důležité, jak se Jaroslav zachová vůči Daně, která je pro
něho tak zásadní? Závěr je soustředěný na ně dva, nikoliv na kriminální případ.
Podobné je to i kritikou linky institucí. Apatické a odcizené prostředí institucí nemá příběh dramatizovat,
ale naopak vytvářet kontrapunkt a pracovat s prvkem, se kterým obyčejně filmy nepracují.
Toto všechno je možné kritizovat z pohledu výchozího konceptu i kvality jeho naplnění. To ovšem autor
nedělá a místo toho scénář pranýřuje za nenaplnění cílů, které nikdy nebyly obsažené v textu samotném,
ani v přiložených dokumentech.
A na závěr jen dodatek k producentské přípravě - autor kritizuje projekt pro nedostatečnou
připravenost. Jako příklad uvádí žádost o podporu Moravskoslezského kraje a deklarovanou ambici
natáčet v autentických lokacích. Není však vůbec jasné, co konkrétně autorovi na této strategii nesedí.
Vždyť Slavošov není vzdálenosti ani architekturou nijak daleko od vesnic v Moravskoslezský kraj kraji.
Pod autenticitou jsme neměli na mysli přesnost faktografickou, ale přesnost v pocitu, který se na diváka
přenáší.

Tomáš Hrubý

nutprodukce, s.r.o., Umělecká 618/7, 170 00 Praha 7, ČR, kontaktní adresa: Mánesova 49, 120 00 Praha 2, ČR
IČO: 289 59 191 DIČ: CZ 28959191, info@nutprodukce.cz, společnost je plátcem DPH

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Okupace

Evidenční číslo projektu

3244-2019

Název žadatele

Unit and Sofa Praha s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Viktor Schwarcz

Datum vyhotovení

21.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zajímavé téma, zvolen formát nizkorozpočtového skromného filmu, prakticky v jednom
komplexním interiéru, vhodný interiér nalezen. Poměrně nízký počet plánovaných film. dnů.
Casting hlavních postav hotov.
Drobné připomínky k opční smlouvě a rozpočtu v podrobné části expertýzy.

Žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě, pokud zdárně dokončí zafinancování.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Přílohy jsou úplné, srozumitelné a neobsahují žádné rozpory a protichůdné informace.
Opční smlouvy na scénář končí ještě před započetím projektu, bylo by vhodné již nyní uzavřít
deklarované dodatky do určitého data či do konce trvání projektu.
– Žádost je možno správně posoudit.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je jasně zdůvodněna.
Doporučuji, aby Žadatel při Slyšení deklaroval, že vybraní špičkoví čeští herci jsou ochotni za
rozpočtovanou částku natáčení realizovat včetně uvedených podrobných hereckých zkoušek.
A to včetně ruského herce. Nenašel jsem v rozpočtu též jeho cestovní náklady.
– Představa o financování je celkem realistická, osu tvoří příspěvek SFK a dále vklad Žadatele /při
Slyšení by bylo vhodné doložit Čestným prohlášením Žadatele /, ostatní vklady jsou věcné, nebo je
Žadatel hledá.
– Věcné vklady jsou doložené dokumentací prokazující jejich závazné zajištění.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Žadatel nehledá vícezdrojové zahraniční financování, což je vzhledem k výši celkového rozpočtu jistě
možné.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento typ nízkorozpočtového projektu.
– Žadatel má jasnou představu o marketingové strategii, s tím, že dnešním divákům okolo 40-50 let, na
které též cílí, bylo v roce 1970??? kdy se film odehrává cca -10 až 1 rok. Tedy moc toho nezažili,
možná si pamatují pozdnější normalizaci. To by chtělo trochu upřesnit.
– Časový harmonogram je zvládnutelný s tím, že projekt prakticky asi začíná natáčením, přpravy jsou
zatím alokovány mimo projekt, resp. předřazeny?
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému nízkorozpočtovému cíli, zvláště pokud
se tato relativně mladá společnost může opřít o svou producentsky ostřílenější matku.
– Při hodnocení dosavadních zkušenosti, ocenění a úspěchů Žadatele odkazuji na Přílohu B.7..
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Expertní analýza
Název projektu

Okupace

Evidenční číslo projektu

3244-2019

Název žadatele

Unit and Sofa Praha s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

28.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Ještě před tím, než autoři ve své explikaci zmínili tituly jako je například Pouhá formalita, mi
právě tento snímek – a jemu podobné – vstoupily do mysli jako případ hodný následování.
Jako ukázka, kterak dokáže být prostorem a časem sevřený děj velmi dramatický. A vlastně se
mi i oddechlo, po přečtení názvu Okupace jsem se zalekl představy na velkolepý válečný
portrét minulé doby. Místo toho nám trojice scenáristů „servíruje“ dějiny na talíři jednoho
večera a noci, s několika málo postavami. Je pochopitelné, že není v silách takové látky
postihnout různé nuance doby – a proměn, které přinesla i do života jednotlivců – přesto velmi
pozitivně hodnotím námět a jeho zpracování, které ač stále má co do činění s divadelní formou
a nezdráhá se být svým způsobem účelově vykonstruovaným příběhem, je dostatečně živé,
plastické a důvěryhodné.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na
webu). Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte
jejich části. Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho
hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení
zdůvodňujte. Ne všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných
okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o
další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a
cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Dovolím si zde následovat připomínky dramaturgyně Ireny Hejdové, i mně samotnému přišlo
při čtení, že expozice by si zasloužila větší dynamiku, možná za pomoci – jak Hejdová uvádí
– scén, které teprve přijdou, nebo prostřednictvím přísnějšího pohledu na to, jak naformulovat
dialogy a sled akcí, aby rytmus (čitelný zatím jen ze scénáře) nabyl na síle. Stejně tak souzním
s postřehem spojeným s postavou Milady. Opravdu by mohla sehrát větší roli a funkci pro
eskalaci děje.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Personální zajištění projektu slibuje, že se realizace bude ubírat dobrým směrem. Vzbuzuje
důvěru a naději ve výsledek.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Ačkoliv je děj zasazený do konkrétního času a svázán i s lokální (v kontextu naší kultury)
postavou, to, oč v něm jde je přenositelné a vlastně stále aktuální. Navíc ona sevřená forma
může napomoci k propagaci a zatraktivnění titulu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Rozpočet je nízký, vychází z konceptu filmu a zohledňuje fakt, že jde o debut.
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Expertní analýza
Název projektu

Věčný klid

Evidenční číslo projektu

3246-2019

Název žadatele

Xova Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

27. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Autorský debut Vojtěcha Strakatého (námět, scénář, režie) vzniká v koprodukci (Slovensko a
Estonsko). Příběh se odehrává během jediného dne a jeho hrdinkou je dívka, která se pokouší
vypořádat s tíží dluhu zaviněného zmizelým otcem, v prostředí městské periferie a na
dystopickém pozadí. Vyprávění je založeno na silné ženské hrdince, která během jediného dne
dokončuje svou proměnu ve zralou, dospělou osobnost, a je pojato v (v rámci domácí
produkce neobvyklém, atraktivním) subžánru „pět minut po dvanácté“. Konotace se
současností tvoří aktuální téma klimatické krize metaforicky spojené s krizí rodiny, respektive
absencí ochranitelské otcovské figury / státní moci. Dalším aktuálním tématem je exekuce.
Problémy scénáře jsou zatím stále ještě rozvleklost, spojená zvláště se záměrně
banálními dialogy. Soudím ovšem, že (i když je hrdinka vnitřně „na cestě“) technicky nejde o
road movie, probíhající vždy odněkud někam.
Sympatické jsou motivy přátelské pomoci ze strany příbuzného a spolužáků, posílené oproti
minulé verzi scénáře. Scénář už získal cenu Nadace innogy a podporu Fondu na vývoj (700
tisíc korun). Žadatel aktivně a rozmyslně pracoval na vývoji projektu, jeho zafinancování je
však teprve v začátcích (žadatel ještě konkretizuje koprodukci, nemá ještě LOI České
televize).
Neznámí herci, civilní projev, minimalismus výpravy založené na „posunuté“ současnosti,
diegetické použití hudby, jasná kameramanská koncepce, autentičnost lokací, práce s
přirozeným světlem – to vše jsou prvky, které mohou složit dohromady originální debut
mladého tvůrčího týmu.
Charakter projektu je v souladu s profilem žadatele – společnosti Xova Film Marka Nováka,
zaměřené zvláště na artové debuty.
Věčný klid se může stát debutem zajímavým, což je patrné i z explikací obrazové stránky
projektu. Žadatel je energický, umanutý, ve svém směřování sympaticky schopný. Pokud
chceme podporovat „mladou“ tvorbu, zde máme možnost.
Doporučuji projekt podpořit v požadované výši.
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Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
V rámci domácí tvorby je žánr dystopické sci-fi neobvyklý, a také v evropském kontextu
působí atraktivně. Vzhledem ke „klimatické úzkosti“ diagnostikované už i v české společnosti
jde o aktuální téma, které autor dobře vyhmátl (vím, že podobně jako on je ve stejné době a se
stejným oceněním nadace innogy zpracovala i jeho kolegyně Klára Vlasáková v Běžných
selháních, které žadatel rovněž připravuje – věřím však, že pojetí bude natolik odlišné a
uvedení filmů časově rozptýlené v distribuci, že si český divák podobnosti nevšimne a
nepůjde o konkurenční projekty).
Minimalistický filmový debut s vnitřně naléhavým apelem na vnitřní integritu jedince v jím
nezaviněných problémech (klimatických, společenských, vztahových) považuji za
společensky hodnotný. Řešení prostřednictvím konkrétní, dobře popsané aktivity jednotlivce
považuji za dramaturgicky i eticky jediné možné: Jindřiška je silnou ženskou postavou a ve
svých řešeních není díkybohu neadresně, infantilně velikášská. Líbí se mi totiž předpokládat,
že zastřešujícímu aktivistickému příkladu Grety Thunbergové (ať si o něm myslíme cokoli)
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odpovídá i legitimní možnost individuální cesty.
Oproti té předchozí verzi scénáře, kterou náhodou znám, se projekt významně posunul
směrem k lepšímu, pokud jde o příkladnou a aktivní práci hrdinky na svém vlastním osudu.
Jakkoli odporný je svět, ve kterém Jindřiška musí žít, našla svou vlastní cestu, která je už
dramaticky dobře odůvodněná a popsána. Katarze v podobě finálního „očistného“ deště nyní
zviditelňuje vše, co dokázala – a novinka v podobě zobrazeného sociálního kontextu
vyprávění prospěla. Jen úvodní scénu v původním prostředí rodiny považuji za přebytečnou.
Důležitý mi přijde i generační apel, který není nijak ultimativní (strýc a matka pomáhají, jiní
příbuzní ne, někteří spolužáci jsou nápomocní, ale ne všichni).
Věčný klid (název filmu je stále poněkud enigmatický!) ovšem není road movie v tradičním
smyslu (putování hrdinky je pouze vnitřní, její cesta nevede „odněkud někam“, je chaotická
– v tomto označení bych byla tedy opatrná, jakkoli je marketingově chytlavé).
Osobní postoj autora k látce jde scénáři k duhu. Částečně biografický zážitek se možná odráží
i v uvěřitelném lpění Jindřišky na předmětech spojených s jejím dosavadním životem
(nábytek, „rakev“ na lyže). Likvidace knih o Harrym Potterovi je oproti tomu pěkně drsná –
to bych asi buď vypustila, nebo dohrála (nevidíme, jak reaguje sestra). Vztahy s matkou a
sestrou by obecně asi mohly být pregnantněji vysvětleny (např. matka už nemá energii na to
starat se o Jindřišku, soustřeďuje se na mladší dceru a starší proto nepomáhá. Nebo najít
jiný důvod, proč je Jindřiška na tolik věcí naprosto sama, i emocionálně).
Pokud jde o další profese spolupracující na režisérově vizi, jsou explikace jasným důkazem
souladu. Nyní má projekt pevný vizuální základ, přičemž koncepce zachovává
minimalistický plán (východiskem jsou „posunuté“ současné reálie). Pokud vyjde nápad
s dýchacími maskami, získá vyprávění stylový artový šmrnc.
Projekt je po této stránce dobře připraven k realizaci. Nyní je na žadateli, aby ho přivedl k cíli
po ekonomické a organizační stránce, čemuž může podpora Fondu jistě napomoci.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Vojtěch Strakatý - s produkční podporou žadatele - je perspektivním debutantem autorského
typu (Věčný klid je založen na jeho námětu, scénáři a režii). Kameraman Adam Mach,
výtvarnice Stella Šonková a autorka kostýmů Helena Tavelová ve svých explikacích
přesvědčivě rozvíjejí jeho záměr.
Kompaktně působící mladý tým podpoří zatím nejmenovaný „koprodukční“ střihač.
Dramatugické působení Michala Hogenauera vnímám vzhledem k charakteru jeho vlastní
tvorby jako neinvazivní a přitom velmi šťastné. Autoři chtějí do hlavní role obsadit ve filmu
zatím neuplatněnou Elišku Hanušovou, což by mohlo vyprávění dodat na ještě větší
autenticitě.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Téma světa na pokraji klimatického kolapsu je momentálně mimořádně aktuální pro
současnou českou i světovou kinematografii. Je pozoruhodné, že Vojtěch Strakatý se jeho
dopadem na život jednotlivce začal jako scenárista zabývat už před několika lety. Propojení
soukromého osudu hrdinky a dystopického světa je ústrojné, vyprávění se vyjadřuje
k celému souboru „nadnárodních“ témat možné proměny společnosti, včetně neagresivní
generační výměny. Navíc v tomto světě - bez důvěryhodné, ochranitelské otcovské figury a
bez viditelné přítomnosti vládní a politické moci - stále platí klasické hodnoty: morálka,
přátelská pomoc a vzájemná loajalita. To vše - spolu se silnou a aktivní, mladou ženskou
hrdinkou – může přispět k divácké atraktivitě snímku, který by mohl zaujmout širší, zvláště
mladé publikum a současně se uplatnit i ve festivalové distribuci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
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Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Drobným rozporem je uvedení
konkrétního, estonského koproducenta (oddíl žádost) a nespecifikovaného koproducenta
z Pobaltí (oddíl popis projektu) – zřejmě během psaní žádosti došlo k posunu. Žádost
neobsahuje rozpory či protichůdné informace, což mi umožnilo – jak doufám – ji správně
posoudit.
 Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Žadatel je
teprve na začátku „skládání“ potřebné finanční částky, přičemž kombinace debutu a
koprodukce na něj jistě bude klást značné nároky. Žadatel však už svými předchozími
aktivitami dokázal, že je schopen podobné úkoly zvládnout: Marek Novák a jeho společnost
Xova Film patří k novým, ale už osvědčeným hráčům na domácím producentském hřišti.
Můžeme tedy předpokládat, že projekt dovede ke zdárnému konci.
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Xova Film, s.r.o.
Sudoměřská 893/52
130 00 Praha 3
Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
Praha, 17. října 2019
Písemné vyjádření k expertním analýzám projektu “Věčný klid”
Vážená Rado Státního fondu kinematografie,
expertka Alena Prokopová vypracovala komplexní posudek projektu výroby celovečerního hraného
debutu “Věčný klid” režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého.
Analýza je podrobná a její pozitivní vyznění se detailně zabývá i dílčími dramaturgickými otázkami,
vzhledem k tomu, že Alena Prokopová měla možnost číst předchozí verzi scénáře.
Scenáristických otázek (např. polopatičnost úvodního flashbacku, rozvleklost některých dialogů)
jsme si vědomi a mj. se jimi hodláme zabývat na nadcházejícím Dramaturgickém Inkubátoru v
Písku.
V analýze neshledáváme zásadní rozpory, které by vyžadovaly důkladnou písemnou oponenturu.
Dovolujeme si však k odpověďi přiložit následující materiály:

- teaser filmu (natočen v září 2019 na kombinaci 16mm a digitálního materiálu)
ODKAZ ZDE ↓
https://vimeo.com/366798203/6933b00849

- Deal Memo s postprodukčním studiem i/o post, které již spolupracovalo na zpracování teaseru
- Deal Memo s produkční společností a rentalem Europe Media Nest
- aktualizovaný Letter of Intention od distribuční společnosti Aerofilms
Vkladem i/o postu (431 000,- Kč) a Europe Media Nest (495 000,- Kč) ve formě obrazové
postprodukce a zapůjčení kamerové techniky se úroveň zafinancování projektu zvyšuje na 8,3 %
celkového rozpočtu.
Předem děkuji za přihlédnutí k této odpovědi při hodnocení žádosti.
S uctivým pozdravem,

Marek Novák
Xova Film, s.r.o.

Xova Film, s.r.o.
Sudoměřská 893/52
130 00 Praha 3

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
Odkaz na teaser k projektu výroby celovečerního hraného debutu “Věčný klid” - č. projektu
3246-2019.

https://vimeo.com/366798203/6933b00849

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Záhadná Martina

Evidenční číslo projektu

3247-2019

Název žadatele

COMPANY F s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

22. 09. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Realizačně poměrně jednoduchý, komorní příběh, současnost, civil.
Autor a režisér Martin Kostelník společně s producentem Filipem Čermákem, v této době již mají hotovou
značnou část příprav. Vybrané lokace, herecké obsazení hlavních rolí, domluvenou spolupráci s většinou
hlavních členů štábu, uzavřenou smlouvu se slovenským koproducentem.
Celý film je připravován a kalkulován jako „nízkorozpočtový“.
Vše výše uvedené tvoří silnou stránku projektu.
Mezi slabší stránky je možné zařadit momentálně nízké finanční zabezpečení celého projektu. Vzhledem k
tomu, že se jedná o režijní debut a pro producenta jde také teprve o jeho druhý celovečerní hraný film, tak
podobná situace ani tolik nepřekvapuje. Většina potencionálních „investorů“ čeká na výsledek jednání
s fondem.
Z pohledu ekonomické analýzy nemá projekt zásadní nedostatky nebo problémy.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je zpracována pečlivě se snahou poskytnout komisi maximum relevantních informací.
Pro ekonoma opatřil producent svůj rozpočet poměrně kvalitním komentářem.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkově rozumná kalkulace rozpočtu odpovídá scénáři i faktu, že se jedná o autorský a režijní debut.
Na realizaci projektu se budou podílet vedle zkušených profesionálů také absolventi, kolegové režiséra a
rozpočet tuto skutečnost reflektuje.
Podle informací producenta je většina nákladových položek již konkrétně projednána a některé honoráře
mají již smlouvu o smlouvě budoucí.
Použití skladby Rolling Stones. Pokud se podaří získat licenci tak, aby žádným způsobem ani místním ani
časovým, včetně všech způsobů užití, neomezovala možnosti užití vlastního filmu, včetně propagace, pak
může být rozpočtovaná částka 450.000,- částečně zužitkována. Pokud ale licence nebude kompletní a
bude mít nějaká omezení, pak je užití této skladby hlavně prestižní otázka.
Finanční plán.
Debut obecně, když se nejedná o dorosteneckou komedii, nebo o nějaké hodně atraktivní téma, je těžko
financovatelný. Možnosti producenta, zejména pokud ani on sám nemá všeobecně známou a
respektovanou firmu, jsou velmi omezené.
Zapojení slovenského koproducenta výrazně vylepšilo skladbu finančního plánu.
Jako jistý nedostatek vnímám fakt, že jednání s ČT chce producent zahájit až po tom, jak dopadne na
fondu.
Možná bych doporučil producentovi, aby se pokusil jednat s nějakou pojišťovnou nebo BESIPem.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Považuji za chybu, když producent definuje svoji cílovou skupinu pouze jako festivalové a klubové
obecenstvo ve věku 25 až 35. Podle scénáře k tomu není důvod.
V marketingu by měl producent (také vzhledem ke svým finančním možnostem) klást daleko větší důraz na
sociální sítě a hlavně mířit na širší skupinu diváků. Ostatně diváci seriálů komerčních televizí, na které se
chce prostřednictvím hereckých představitelů obracet, nejsou totožní s festivalovým a klubovým
obecenstvem.
Natáčecí plán počítá pouze s 15 dny, ale vzhledem k tomu, že se jedná převážně o interiér a navíc režisér
již nyní zkouší s hlavními představiteli, tak je velká šance, že se to podaří.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel, producent Filip Čermák je absolventem magisterského studia produkce na FAMU (2009). Jako
producent celovečerního hraného filmu se podílel na snímku „Nenasytná Tiffany“. Jako výkonný producent
pracoval na řadě projektů filmových i seriálových.
Autor a režisér Martin Kostelník je nedávným absolventem bakalářského studia scenáristiky na Písecké
FAMO a vedle čtyř krátkých školních filmů zatím nemá, čím by se mohl prezentovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Somewhere over the chamtrails

Evidenční číslo projektu

3248-2019

Název žadatele

Bratři s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Daniel Tuček

Datum vyhotovení

27.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Společnost Bratři s.r.o. Davida Čálka a Pavla Váchy je na trhu mnoho let. Většinou se zabívá výrobu
dokumentních, nebo naučných filmů. Nyní producent Vácha předkládá Radě Fondu absolentský projekt
FAMU studenta Adama Rybanského jako filmový debut.
1.

Hlavní silné stránky projektu jsou nízká cena a množství energie, které jsou nejen autoři, ale i jejich
spolupracovnící ochotni vložit do projektu v rámci svého mladistvého elánu.

2.

Hlavní slabé stránky projektu jsou kromě malé míry původnosti především nižší zkušenost nejen
hlavních tvůrčích profesí projektu.

3.

Konečné hodnocení.
Projekt má nyní doloženou realizační podporu pouze od FAMU. Ostatní zmiňovaní partněři jsou
zatím pouzev jednání a tak je na rozhodnutí Rady, zda chce převzít za projekt a jeho realizaci plnou
odpovědnost.

Udělení podpory: Při odstranění všech chyb a při
vstupu ČT do projektu
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Smlouvy na scénář jsou dvě s oběma autory a jsou trošku zvláštní. Kromě toho, že mají obě pouze dvě
strany a některé pasáže jsou proto velmi nespecifické, je zajímavé, že předmětem díla je vždy dle
článku III odstavce 2 krátkometrážní film, nikoli celovečerní. Mnohem podstatnější je fakt, že obě
smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou (přestože licence jsou poskytnuty neomezeně) a to na dobu do
30.8. 2020, což z mého pohledu film prakticky vylučuje z podmínek pro udělení podpory. Je proto nutné
tuto situaci vyřešit na požadovaném slyšení. Třetí pozoruhodnost těchto smluv spočívá ve výši odměny.
Ve smlouvách je je uvedena 1 Kč, ale v rozpočtu je u jednoho (nevíme kterého) uvedeno celkem 150
000 Kč a druhého spoluautora 50 000 Kč...
Dále už je přiložen pouze memodeal s FAMU, který na jedné straně textu mluví o budoucí spolupráci na
cvičení. Zájem ČT nebo distributora doložen není.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet dle mého názoru opakuje klasickou studentskou chybu. Míchá amatérské ceny studentů - často
pracovníků na vedoucích pozicích - s cenami běžnými ostatních štábových profesí. Výsledkem je, že
např. vedoucí výroby má méně než jeho asistent a výrazně méně než pomocný režisér. Dle deklarace
předkladatele jde o jakýsi trik na zvýšení producentského vkladu pomocí odložených plateb, ale proč
tedy všichni nemají normální honoráře (analogicky ke scénáristům) a z nich se teprve potom neodečítají
odložené platby na základě nějakého transparentního klíče není známo. Takto je rozpočet poněkud
nepřehledný, byť sympaticky nízký.
Finanční plán je vcelku prostý. Hlavní tíže spočívá na Fondu (5MIO), FAMU (1,45MIO) a bohužel nikterak
podložené ČT (1,8MIO). Vklad žadatele je pak těžko uchopitelných 3,75 MIO ve zmíněných odložených
platbách, které však nejde kvantifikovat.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie žádné velké ambice vcelku realisticky nepředkládá. Počítá se současnou
premiérou v jednosálových klubových kinech paralelně se streamingem na internetu. Teprve během
dokončovacích prací hodlá producent oslovit klubového distributora Aerofilms.
Harmonogram výroby je pak jednak dosti odvážný - ukončení kombinovné kopie do 31.10.2020 s
bizarním plánem premiéry 31.3.2020.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Vcelku logiky je kredit u debutantů o něco nižší. Spíše však zmíněné formální chyby v žádosti ukazují i na
menší zkušenost ostatních hlavních členů štábu a je tedy otázkou na členy Rady Fondu, kteří mají vhled do
situace na FAMU, jaké je skutečné riziko tohoto projektu.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Somewhere over the Chemtrails
3248-2019
Bratři, s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného debutu
2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
27.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Příběh „stylizované absurdní komedie“ se odehrává na současném českém venkově, kde během
velikonočních oslav dojde k nehodě, kterou si místní občané mylně spojí s teroristickým útokem. Od této
záměny se odvíjí následující (nejen) humorné peripetie, v nichž se odráží extrémistické nálady jisté části
české společnosti a které spějí k hořkému finále.
Stěžejní tvůrčí záměr, který dle vyjádření v explikacích směřuje k autentičnosti, se v předložené verzi projektu
povedlo naplnit. Scénář, který byl SFK již dříve podpořen ve fázi vývoje, zaujme realistickým vyobrazením
prostředí, výstavbou situací i konstrukcí postav („jako ze života“ působí především ty hlavní, u nichž navíc
takový dojem podpoří i kvalitní herecké obsazení).
O něco méně přesvědčivě vyznívají pasáže, v nichž se pracuje s venkovany jakožto „hromadným
protagonistou“, s čímž souvisí i otázka, zda se onu autentičnost provázenou humorným nadhledem podaří
udržet napříč celým vyprávěním. Je škoda, že v rámci žádosti nebyla podrobněji představena plánovaná
filmová stylizace příběhu. V žádosti a jejích přílohách se také objevují některé nesrovnalosti v údajích (viz
dále).
Největší přínos v tomto případě shledávám v možnosti oživit žánr české komedie. Režisér A. K. Rybanský v
debutu nejspíše rozvine humornou poetiku ze svých studentských prací, která se vymyká současnému
domácímu mainstreamu. Připravovaný snímek má navíc ambici nejen bavit, ale i vyjadřovat se k aktuálním
problémům české společnosti, eventuálně také reflektovat některé nehezké české vlastnosti. Domnívám se,
že angažovanost zde není překážkou úspěchu ani u širšího publika. Projekt doporučuji podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

DOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Příběh „stylizované absurdní komedie“ se odehrává na českém venkově, kde tradiční oslavy Velikonoc
naruší nehoda, kterou si místní občané mylně vyloží jako teroristický útok. Nešťastná událost spustí vlnu
reakcí, v nichž se nelichotivě zrcadlí charakter jisté části současné domácí populace. I přes žánrové určení
komedie se ve scénáři daří budovat věrohodný obraz venkova jeho obyvatel. Čteme o zcela reálných
lidech, pohybujících se v uvěřitelném prostředí a zakoušejících uvěřitelné situace. Také z připojených příloh
je zřejmé, že právě autenticita je to, k čemu autoři ve svých záměrech směřují.
Titulní hrdinové (zejména pak dvojice Standa a Bróňa) jsou plnokrevnými figurami a jejich životnost spočívá
právě v tom, jak v nich autoři dovedli skloubit různorodé (tedy i protichůdné) vlastnosti. I jejich nelichotivé
skutky nebo proslovy dovedeme pochopit, protože víme či tušíme, že mají v jejich světě hlubší příčiny.
Jakkoli mohou charaktery naplňovat povrchní představu o „prostých českých lidech“ a místy působit naivně,
nejednou odhalí svou temnou stránku, což zabraňuje vnímat je jako postavičky, kterým se můžeme jen
povýšeně smát. Na figury jsou také dobře napojeny některé motivy (strom či ocet), které posilují soudržnost
scénáře a směřují k humorným nebo tragickým poitnám.
Scénář se tedy vesměs úspěšně vyhýbá figurkaření, příznačnému (nejen) pro současné české komedie.
Určitý dojem karikatury se vtírá snad jen v případě skupinového vykreslení vesničanů i některých vedlejších
postav – zřejmě nejvíc je to patrné při scéně mše a při následujících událostech kolem hledání domnělého
teroristy a smrti Josky. Nutně se zde pracuje s typizací, ale vcelku jednostrannou – vesničané se slévají do
jediné zfanatizované masy se zkratovitým chováním. Scénář tím postupně graduje, ale zároveň jakoby se
překláněl trochu jinam než dosud (z hlediska pochopení pro své postavy i jistého úbytku humorného
nadhledu, který jinak zdařile uplatňuje). Zároveň je fakt, že právě v těchto situacích se může více projevit
ona absurdnost, kterou tvůrci zmiňují jako svůj inscenační záměr. Alespoň v textové rovině nicméně působí
scénář v jistých částech poněkud nesouměrně.
I s ohledem na témata, jimiž se scénář zabývá (viz dále), jde však o nadprůměrný počin, na němž se
evidentně zúročilo dlouhodobější úsilí všech zúčastněných autorů (projekt byl podpořen SFK ve fázi
vývoje).
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Aktuálně je potvrzena většina tvůrčích profesí, přičemž v obsazení štábu zaznamenáme vysokou
koncentraci debutantů na poli celovečerní tvorby. Většina z nich si ovšem v minulosti vyzkoušela
vzájemnou spolupráci na studentských filmech. Základní sestava tedy působí sympaticky sehraně a
patřičně ji doplňuje „dohled“ několika zkušenějších. Scenáristou a režisérem je Adam Koloman Rybanský,
který i v zahraničí zaujal svými studentskými pracemi, jejichž poetiku nyní rozvádí na ploše debutového
filmu. Spoluscenáristou je Lukáš Csicsely, kameramanem Matěj Piňos, střihačem Matěj Sláma. Ze
zkušenějších se na projektu podílí jako dramaturg Tomáš Pavlíček, výkonná producentka Eva Pavlíčková,
architekt J. P. Novotný nebo kostýmní výtvarník Ivan Stekla. Produkčně se projektu ujala společnost Bratři.
Pro ztvárnění postav byli v zájmu autentičnosti vybíráni herci i neherci (v hlavních rolích se objeví například
Miroslav Krobot, Lucie Polišenská nebo režisérův objev Stanislav Morávek).
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Vůbec největší přínos celého projektu shledávám v oživení žánru komedie, který je převážně smutnou
kapitolou současné české kinematografie. Přínos vidím také ve snaze o autentickou reprezentaci českého
venkova (jindy jako zdroj pseudolidovosti a/nebo hrubozrnné komiky). Souhrnně řečeno jde o zábavu s
cenným přídavkem – publikum se směje, ale zároveň mu vzápětí tuhne úsměv na rtech. Scénář řeší
významné aktuální problémy (xenofobie, rasismus, šíření poplašných zpráv a dezinformací, cílené
vyvolávání strachu) a na zvoleném fiktivním prostoru rozkrývá jejich původ a možný mechanismus
fungování. Stejně tak nastavuje zrcadlo některým nepěkným českým vlastnostem, v čemž upomíná i na
dobré tradice domácího filmu (vyžívání se v moci a s tím spojené projevování vlastní „důležitosti“,
zápecnictví, strach z neznámého atd.).
Domnívám se, že výsledné dílo by mohlo být přístupné různým segmentům publika, včetně těch diváků,

kteří se jindy baví primárně u mainstreamových českých komedií. Z hlediska „reflexe češství“ by mohl být
snímek zajímavý i pro zahraniční publikum (v plánu je mj. prezentace filmu na festivalech zaměřených na
debutovou tvorbu).
3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt je připravován jako absolventský film režiséra A. K. Rybanského na FAMU. Produkčně ho zaštiťuje
společnost Bratři, která se dlouhodoběji zaměřuje hlavně na televizní a filmové dokumentární formáty.
Projekt je nízkonákladový s celkovým rozpočtem bezmála 12 milionů Kč a kromě vlastních zdrojů žadatele
a podpory od SFK se dále počítá s koprodukcí FAMU (dohodnuto ve smyslu věcného i finančního plnění) a
České televize (v době podání žádosti stále v jednání). V žádosti je též zmiňovaná možnost podpory
lokálních filmových kanceláří (bude záviset na definitivní volbě lokací), soukromé zdroje chybí (bez bližší
specifikace se uvádí jen „spřátelená postprodukční studia“, jejichž vstup však zatím není součástí
finančního plánu). V rozpočtu jsou podstatně sníženy honoráře u prakticky všech klíčových profesí s
odůvodněním, že práce na filmu je zároveň částečně i plněním studijních povinností.
Producentský záměr v základě odpovídá charakteru projektu, i když spíš než na reálných ujednáních či
předjednáních se více zakládá na možných plánech nebo modelech. Poměrně nedostatečně byla v žádosti
a jejích přílohách představena stylová koncepce budoucího filmu (jen stručně ji komentuje v explikaci
režisér). Určitým problémem při posuzování může být i to, že nejde o zcela definitivní verzi scénáře – v
rámci produkčního záměru se např. dočteme, že v jedné scéně ze scénáře, která se nedá natočit, dojde k
úpravám. O jakou scénu ale běží?
V přílohách se lze pozastavit nad následujícími body:
Nesoulad mezi termíny uváděnými v samotné žádosti a v realizačním harmonogramu.
V realizačním harmonogramu premiéra stanovena ještě před dokončením projektu?
Nesoulad mezi výší rozpočtu uváděnou v žádosti a v samostatných přílohách týkajících se rozpočtu. V
rozpočtu není počítáno s odměnou pro dramaturga a pro hudebního skladatele. V případě hudebního
skladatele to znamená, že film doprovodí pouze archivní hudba (v žádosti není specifikováno)?
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Somewhere over the Chamtrails
3248-2019
Bratrři s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného debutu
2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
28.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Letos v dubnu byl ke čtyřem letům vězení odsouzen důchodce Jaromír Balda z Bakova nad Jizerou, který v
roce 2017 ve dvou případech pokácel stromy na železniční trať, s cílem, aby případná havárie byla připsána
na vrub islámským teroristům. To měly podpořit jím vyrobené letáky poházené v okolí, motivací bylo vyvolání
protiimigračních nálad. Odpůrce terorismu se tak sám stal teroristou, ač se později hájil, že to všechno dělal
ze strachu „o milované české písničky a české plémě, o ty naše lidičky“ a jeho rodina i sousedé o něm
hovořili výhradně jako o hodném pánovi, který každému na požádání pomohl. Okamurova SPD se od něj
distancovala, ačkoli straně pomáhal při volbách a zjevně byl indoktrinován právě jejím primitivním
populismem.
Tento konkrétní politický motiv předložený scénář správně opomíjí, jinak ale je mu Baldův případ zjevnou
inspirací, a to v obecné rovině úvahy, do jaké míry je jedinec manipulovatelný a jak snadno podléhá
nejrůznějším fámám a konspiračním teoriím, a na druhé straně do jaké míry dovedou této manipulovatelnosti
využívat nejrůznější demagogové a falešní proroci. Děj je přitom situován do prostředí asi dost typické české
vesnice, která žije svými vlastními drby, a do pouhých několika velikonočních dnů, které zápletku velmi
rychle vygradují jednak co do psychologie jednání postav a charakterů, jednak co do podobenství o
nadčasových parametrech davové psychózy i individuálních mindráků.
Při četbě scénáře se mi několikrát vybavil film Evalda Schorma Den sedmý - osmá noc (1969), který pracuje
se stejně groteskní a zároveň děsivou hysterií nenávisti a šovinismu uplatňovaného ve jménu záchrany
„tradičních křesťanských hodnot“. Když ale přijde na jejich uplatnění, chovají se aktéři zcela nekřesťansky,
uboze a anihumánně. Autorův záměr směřuje ale asi více než k drtivé schormovské apokalypse k absurdně
komediální (i když o to možná ještě vážnější) podobence české mentality, tak jak ji vtipně ukázal už ve svém
famáckém filmu Přátelské setkání nad sportem (2017).
Projekt byl už podpořen částkou 150 000 Kč na vývoj, scénář ve své 6. verzi vykazuje mimořádnou citlivost
pro významné průvodní znaky dneška i žánrovou originalitu, podporu si jednoznačně zaslouží.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty
si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze
žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

V čase záplavy bezduchých romantických komedií je úlevné zjistit, že existují ještě tvůrci, v tomto případě
vlastně teprve budoucí, které zajímá také společenská problematika a záležitosti, které skutečně hýbou
nemalou částí české populace. Autor se inspiroval naprosto aktuálním lidským příběhem, který jen náhodou
neskončil hromadným neštěstím, vyústil však v neštěstí individuální, na němž nesou svůj podíl nejrůznější
konspirační teorie. Jaký je jejich zdroj a čemu slouží, tím už se projekt nezabývá, to by byl jiný příběh.
Ukazuje však výstižně, u jakých lidských typů mohou slavit úspěch (nejistý a téměř nesvéprávný Standa),
kdo je vědomě zneužívá k šíření šovinismu a nenávisti (Bróňa), i když je svým způsobem přátelský a
obětavý, a kdo si jimi upevńuje svoje pozice (starosta).
Autor rozestavil na šachovnici svého příběhu dovedně jen pár hlavních figur (jako další třeba přirozeně
žensky realistickou Janu či na humanismus apelujícího faráře) a z jejich základních povahových vlastností
odvodil logicky i jejich další jednání v zužujícím se koridoru událostí po údajném teroristickém útoku. Tady
se zas připomene jiný Schormův film, Farářův konec (1968), v konfrontaci lokálních mocenských autorit a
demagogie se střízlivostí, hysterie s věcností. Ocitáme se v uzavřené bublině venkovské reality, která se ale
svými základními znaky stává metaforou širší problematiky společenské, se kterou je chtě nechtě v nějaké
pokroucené podobě propojena.
Logice jednání postav a vývoje příběhu se podle mého soudu zatím vymyká jen závěr, kde bych čekal
silnější zdůvodnění, proč na sebe Bróňa bere Standovu vinu za farářovu smrt. Plánované herecké obsazení
se mi zdá excelentní a pokud bude poetika filmu pokračovat v poetice Přátelského setkání se sportem,
dostane se příběh přesně do polohy na pomezí reality a absurdní frašky, jak to člověk občas prožívá při
poslechu nejnovějších zpráv.
2

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt personálně zčásti opisuje obsazení Přátelského setkání se sportem, čímž je dána kontinuita výrazu
a nakonec i obsahu, protože i připravovaný film aktualizuje téma rasismu a šovinismu a opět v
několikanásobně groteskně převráceném modu. Stabilní tým doplňují nové tváře spoluscenáristy,
kameramana, výtvarníka kostýmů a architekta, jakož i herečtí profesionálové Miroslav Krobot a Lucie
Polišenská, kteří jsou všichni dobrým předpokladem posunu látky k jejímu širšímu diváckému přijetí, ovšem
při zachování už vypracovaného uměleckého rukopisu a autorského vidu, dobře evokujícího „zacyklenost“
zobrazovaných životů. Za výbornou považuji také dramaturgickou spolupráci Tomáše Pavlíčka, plně
respektující autorskou originalitu.
3

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma rezonuje ve společnosti se vší vážností a vášnivostí už několik let, občas nabývá až obludných
rozměrů, když je volána policie na údajného teroristu a on je to procházející se příslušník sil NATO... To už
jsme ve vodách čiré hysterie, která má ale své zjevné politické podporovatele, kteří by rádi podobné
individuální jednoduchosti či přímo blbosti využili ke svým mocenským cílům. Sociální sítě a záměrně šířené
dezinformace navíc dovedou z individuálních projevů nekritického myšlení vyrobit závažný společenský jev
a důvěryhodný nástroj. Reflexe těchto manipulací, navíc v klíči groteskního živočichopisu usvědčujícího
sebe sama, je proto nanejvýš užitečná a mohla by překročit hranice nejen artových kin, ale také hranice ČR.
Režisérský styl upomíná na novou vlnu 60. let, zejména na filmy Jaroslava Papouška, je však natolik
originální a přitom srozumitelný, že by mohl výrazně posunout spíše tristní obraz kvality současného
českého filmu.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt vychází ze spojení už zkušené produkce, i když zatím zaměřené spíše na vzdělávací a
dokumentární projekty, a energie mladých filmařů soustředěných kolem absolventského filmu Adama
Kolomana Rybanského na FAMU. Takové spojení se mi zdá oboustranně nanejvýš produktivní a tomu
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odpovídá i stylizace žádosti, ze které vyčítám soudržný a jednotný tah za originální, myšlenkově nebanální a
přitom i zábavnou autorskou vizí. Jediné, co žádosti vyčítám (když už jsem to slovo použil) jako slabinu, je
malá pozornost k českému pravopisu, to ale nemění nic na tom, že jinak je vypracována se všemi
náležitostmi a s dostatečnou přesvědčivostí zejména pokud jde o scénář, režisérskou explikaci a
dramaturgické vyjádření. Rozpočet podle mého soudu odpovídá celovečernímu studentskému filmu s
distribučními ambicemi, šetří tedy tam, kde je možné finance ještě nahradit entuziasmem štábu, ale ne tam,
kde jde o základní kvalitativní parametry výrobku. Projekt považuji za plně realizovatelný.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

“Obrazy lásky”
3252-2019
Endorfilm s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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Jana Rozvaldová
26.9.2019

O podporu žádá celovečerní debut Tomasze Winski “Obrazy lásky”.
Mladý polský režisér žijící v Česku.
Dramaturgická spolupráce s Olmo Omerzu.
Film svým tématem i formou zpracování zapadá do současné “podivné” doby, kdy partnerské vztahy jsou
svým způsobem zvláštní. Přinejmenším některé.
Fází vývoje si s projektem prošla produkční společnost Pink production, dvakrát byl film podpořen Fondem
kinematografie v této části produkce, což svědčí o určitém potenciálu.
Sympatický přístup tvůrců s jasným záměrem natočit film za minimalistických finančních podmínek s cílem
dosáhnout nezávislosti s nakládáním projektu v dalších fázích.
Hlavní herečka se podílí i na scénáři - patrná chuť participovat na projektu nejen v roli “pouhého” herce.
Projekt prezentován už v předstihu na workshopech, předběžná jednání se sales agenty.
28 natáčecích dní bude náročných (při celkové stopáži 100 minut).
Rozpočet velmi úsporný, tvůrci museli slevit ze současných standardních odměn filmařů.
Záměr vytvořit crowdfundingovou kampaň ve fázi dokončování filmu, tím i zviditelnit film v této části výroby.

Harmonogram rozložený tak, aby producenti měli dostatek času projekt zafinancovat.
Projekt je dobře nastartovaný a má právoplatně své ambice.
K udělení podpory ho doporučuji.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 2

Doporučuji

Předkládaný projekt je zajímavým počinem, který má své ambice.
Téma filmu je vhodně vybrané, problém partnerských vztahů se v současné době velmi probírá. Existence
různých forem vztahů/nevztahů, nevázanosti, je přinejmenším zvláštní.
Příběh tohoto filmu bude určitě zajímavý, nejen pro generaci dospívajících, ale i pro generaci jejich rodičů,
kteří se s tímto faktem musí dříve či později smířit.
Hana Vagnerová, coby představitelka hlavní ženské role, se aktivně podílela na scénáři, což považuji za
dobrý krok. Film by pak mohl působit přesvědčivěji a opravdověji.
Tvůrci filmu jsou převážně mladí nadšenci, účast Olmo Omerzu v roli dramaturga bude také zásadní.
O projektu se dlouhodobě ví, producenti s ním od fáze vývoje objíždějí různá fóra a workshopy.
Mladý polský režisér žijící v Česku vnese do realizace svůj osobitý pohled.
Tomasz Winski má za sebou úspěšný krátký film “Jiří pes uprchlík”, který je podobně kontroverzní jako připravovaný film.
Polská koproducenta už spolupracovala na filmu “Všechno bude”, který má za sebou velmi úspěšné uvedení i ohlasy diváků i recenzistů.
Rozpočet je nízký, k navýšení nákladů by dle mého soudu nemělo dojít. Společnost je spolehlivá a zkušená.
Harmonogram projektu má dostatečné časové rezervy na zafinancování a přípravy.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Údaje v Žádosti si neodporují. Připojeny zásadní požadované dokumenty, přílohy a potvrzení.
Smlouvy se všemi participujícími scénáristy přiloženy.
Smlouva o koprodukci mezi Pink production a Endorfilmem přiložena.
Letter of Intent polského koproducenta přiložen, nicméně chybí mi jakékoli doložení o stavu Žádosti o podporu polského filmového institutu.
Finančního plánu vysvětleny nebo doloženy potvrzujícími dokumenty.
Harmonogram projektu realizovatelný. Přiložena obsáhlá část věnující se marketingovým záměrům a zacílení na diváky.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Finanční plán:
Finanční plán sestaven teoreticky reálně, bude samozřejmě záviset na dvou hlavních položkách - podpory
českého Fondu kinematografie a polského Filmového institutu.
Požadovaná částka od českého Fondu se mi jeví jako lehce vyšší, než je předpoklad, nicméně nereálná
není. Z polské strany bohužel chybí jakákoli informace o stavu Žádosti na jejich filmový fond. Těžko tedy
odhadnout, jaký stav financí bude před začátkem natáčení (duben 2020). V příloze Žádosti je pouze dopis
ze strany polského koproducenta, který slibuje 210 000,- EUR, nicméně sám vkládá do projektu cca 300
000,-Kč a zbytek je zmiňovaný polský veřejný zdroj.

Rozpočet:
Rozpočet se řadí mezi ty nízké. Plánovaných 28 natáčecích dní bude velmi náročných a dlouhých (za den
by se mělo natočit přibližně 3,5min filmu). Částky uvedené v rozpočtu za techniku jak kamerovou i světelnou jsou na přátelské úrovni. Honoráře jednotlivých štábových profesí jsou na spodní hranici současných
standardů. Některé profese zcela chybí, pochopitelně. Nicméně i přes nízkonákladovost projektu je zde určitě prostor pro úspěšnou realizaci. K navýšení nákladů by nemuselo dojít, nejedná se ani o dobový film,
ani o natáčení s dětmi, zvířaty. Na počasí také nebude až tolik záležet.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je od svého počátku dobře veden, už od fáze vývoje. Producenti o projektu dávají vědět, testují si
ho na workshopech, prezentují v předstihu společně s předešlými filmy režiséra Winski.
Dramaturgická spolupráce s Olmo Omerzu bude určitě velkou podporou.
Producenti prošli dlouho cestou vývoje. Stále je dostatek času na zafinancování projektu (začátek natáčení
v dubnu 2020). Kvituji záměr obejít se bez financí velkých televizí, tak aby zůstala tvůrčí svoboda a film se
mohl nabídnout k dalšímu finančnímu vstupu až v závěrečné fázi.
Harmonogram projektu realistický, s dostatkem času na vlastní přípravu i další fáze produkce.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Produkční společnost Endorfilm původně vznikla pod jiným názvem v roce 1999. Později dostala své současné jméno. Participuje na výrobě zejména dokumentárních snímků. Na svém kontě má výrazné dokumenty jako Nepoznaný (dokument o Richardu Müllerovi) nebo Nesvatbov Eriky Hníkové. V neposlední řadě
je Endorfilm nezapomenutelně spjatý se sérií dokumentů o výletech žlutými trabanty - Trabantem až na konec světa, Trabantem z Indie až domů. Zajímavě vybíraná témata, zajímaví tvůrci.
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Expertní analýza
Název projektu

Obrazy lásky

Evidenční číslo projektu
Název žadatele

endorfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Petr Szczepanik

Datum vyhotovení

2. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Celovečerní debut polského režiséra žijícího v Česku Tomasze Wińského (paritní česko-polská koprodukce)
má podobu tematicky odvážného a formálně vyhraněného experimentu, který naraci rozbíjí do krátkých
sekvencí, jež vesměs představují variace na intimní zpovědi a vhledy do sexuálního života dvou hlavních
postav. Scénář počítá s improvizačními vklady herců. Vizuální koncepce je založená na střídání narace ve
třetí osobě a scén stylizovaných do amatérského videa, v nichž postavy natáčejí sebe sama nebo své
partnery. Nízký rozpočet a výlučně veřejné financování bez předprodejů distribučních a vysílacích práv se
jeví jako kreativně správná a zodpovědná strategie zkušeného producenta autorských projektů Jiřího
Konečného, který tak chce snížit umělecká i ekonomická rizika a talentovanému autorovi poskytnout prostor
tvůrčí svobody, jenž je v případě takto specifického díla nezbytný.
Krátký film Tomasze Wińského Jiří pes uprchlík je v tomto případě klíčovou součástí projektové
dokumentace, která by měla hrát rozhodující roli při posuzování debutového projektu. Jedná se totiž o
neobyčejně působivou alegorii o sociopsychologických bariérách v intimních vztazích, která prokazuje
bravurní zvládnutí režijního vedení herců, a to i v těch nejbizarnějších situacích (postava předstírá, že je
pes), které si i přes krajní stylizaci zachovávají efekt přirozenosti a dramatické funkčnosti.
Experimentální pojetí díla samozřejmě přináší rizika: rozbitá narace a vizuální styl i práce se zklamaným
očekáváním (netradiční tematizace sexuálních vztahů) mohou odradit mainstreamové diváky sexuální
scény místy hraničí s pornografií, včetně maskulinní stereotypizace ženského těla a touhy (viz fantazie Hany
s náznaky znásilnění), a tuto hranici nebude snadné udržet pod kontrolou. Režisér a producent chtějí tato
rizika omezit tím, že položí důraz na vizuální stylizaci intimních zpovědí, na rovinu mluvení o sexu (spíše než
na přímé zobrazení sexuálních styků) a na zapojení herečky Hany Vagnerové, která bude zajímavá pro
mainstreamovější publikum (hlavní role i podíl na scénáři). Promyšlené explikace režiséra a producenta
dokazují, že tým je na realizaci velmi dobře připravený, což je u projektu, který počítá s prvky improvizace,
zásadní.
Projekt jednoznačně doporučuji k udělení podpory.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Tomasze Wińského na příběhu partnerů, kteří se pustí do polyamorického experimentu, jenž jim následně
přeroste přes hlavu a téměř zničí jejich vztah, nezajímá sex sám o sobě, ale spíše jako nástroj intimity,
respektive bariéra bránící jejího dosažení. Od zpovědí o sexuálních zážitcích s jinými muži a ženami si obě
hlavní postavy slibují prohloubení vztahu a jeho osvobození od předsudků, nakonec je ale dovedou
k odcizení, podezíravosti a přetvářkám. Wiński svou koncepci založil jednak na promyšlené a otevřené
práci s herci, především s představitelkou hlavní role Hanou Vagnerovou, která improvizacemi zasáhla a
nejspíš ještě zasáhne do scénáře, jednak na střídání neosobního hlediska se scénami simulujícími zpovědi
natáčené na mobil.
Výborný předchozí film Wińského, spolupráce Olma Omerzu v roli dramaturga a Jiřího Konečného jako
producenta společně vytvářejí silné záruky, že odvážný film bude realizován podle autorových představ, že
překoná rizika přílišné výlučnosti, vyhne se překročení hranic pornografie a že se z něj stane výrazné
autorské dílo s festivalovým potenciálem.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tomasz Wiński je v české kinematografii vzácným talentem, mezi debutujícími režiséry patří nepochybně
k největším nadějím českého filmu. Jiří Konečný je producent s asi nejvýraznějšími festivalovými úspěchy,
což platí také pro Olma Omerzu v oblasti režie, zde v roli dramaturga. I zbytek štábu je složen s výrazných
osobností mladší generace absolventů (nebo dokonce studentů) FAMU, v několika případech
spolupracovníků Wińského nebo Omerzu na jejich minulých filmech. Koprodukce s polským partnerem
dává smysl jednak s ohledem na původ režiséra, jednak na reciproční vtahy polské producentky s Jiřím
Konečným.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Hlavním potenciálním přínosem pro český a evropský film není téma, ale síla autorské výpovědi a příležitost
pro rozvoj autorského talentu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projektová dokumentace je připravena velmi dobře, především explikace jsou výborně zpracovány,
skromný rozpočet 13 mil. Kč odpovídá rizikům a potřebám autorského debutu, změna původního hlavního
producenta, který získal granty na vývoj (Pink Productions), je vysvětlena dostatečně.
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Expertní analýza
Název projektu

Obrazy lásky

Evidenční číslo projektu

3252-219

Název žadatele

endorfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

28.9.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Co znamená být upřímný ve vztahu? Jak se můžeme reálně nejblíže dostat k intimitě druhého
člověka? Je možné realizovat všechny svoje fantazie v rámci monogamie? Existují hranice
blízkosti a hranice upřímnosti mezi partnery, které nelze překročit?
Těmito otázkami se otevírá synopse filmu Obrazy lásky a ačkoliv by docela dobře mohly vést
téma mnoha směry, například i tradičním, spíše konzervativním způsobem vyprávění a
filmovým jazykem, debutující Tomasz Wiński následuje spíše formu provokujících,
odvážných, v něčem zdánlivě cynických tvůrců jako McQueen, Kechiche či Noe. A nemusíme
si číst ani režisérskou explikaci, abychom právě tuto chuť z textu zakusili. Obrazy lásky jsou
v mnoha místech nepříjemné, svou fyzičností, blízkostí k postavám, k jejich neschopnosti říct,
co skutečně cítí, byť se zde otevírá hra na upřímnost. Obrazy lásky jsou komorním, přesto ve
svém dopadu velkým filmem.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na
webu). Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte
jejich části. Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho
hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení
zdůvodňujte. Ne všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných
okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o
další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a
cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Nebudu zastírat, že po přečtení scénáře jsem začal vyloženě vyhlížet, až se titul zhmotní a
bude v kině. Ne snad, že by látka byla natolik nová, ne snad, že by se v dalších žádostech,
které se mi do rukou během práce pro SFK dostávaly, nenašly látky podobně silné, nebo i
lepší. Přesto mne autenticita a otevřenost, s jakou se do „konfliktu lásky“ Wiński pustil, velmi
oslovila. Nyní stojí na textu – na dialozích a zručnosti obrazy převést do slov. Sám jsem velmi
zvědavý, jak se s posunem do další fáze, začne film proměňovat, resp. sílit díky jazyku, jímž
film promlouvá. Pevně doufám, že to, co je nyní na filmu autentické, nepřehluší okázalost a
snaha o pichlavost a poselství v každém tónu, prvky mizanscény. Ne snad, že by styl měl být
konzervativní, ale i tichost umí řádně hlučit. Uvidíme, jakou cestou se režisér vydá.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Debutující projekt s dostatečně přesvědčivým personálním zázemím. Nemám poznámek.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jde o látku naprosto kosmopolitní, proto je při zdárné realizaci očekávatelné, že se bude moci
ucházet o zájem diváků za hranicemi našeho trhu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Zatím je valná většina zdrojů pouze v plánu, přičemž podpora ze strany SFK by tvořila téměř
polovinu rozpočtu.
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Expertní analýza
Název projektu

Zešílet

Evidenční číslo projektu

3253-2019

Název žadatele

D1film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného debutu

Číslo výzvy

2019-2-6-16

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

19. 9. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt má být celovečerním hraným debutem známé slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi, jejíž tvorba
je zaměřena na společensky angažovaná témata. Scénář spisovatelky Ingrid Hrubaničové, která bude hrát i
hlavní postavu, vychází z jejich reálných životních zkušeností: matka-samoživitelka se s malou dcerkou
přestěhuje do nového bytu. Brzy zjistí, že všechny nájemníky tam terorizuje vážně psychicky nemocná žena,
která bydlí přímo nad ní. Hrdinka se snaží najít způsob, jak neřešitelnou situaci vyřešit, naráží ale na
lhostejnost, byrokracii a bezmoc. Příběh je vyprávěn moderním observačním způsobem, bez umělých
dramatických schémat a klišé. Je napsaný „na tělo“ režisérovi s dokumentaristickými zkušenostmi, s jasnou
představu o vizuální stránce. Autorka scénáře s režisérkou spolupracovala už v minulosti a jejich symbióza
může přinést úspěšný výsledek. Kromě slovenského kameramana se zkušenostmi s hraným filmem jsou
další profese obsazeny českými profesionály.
Projekt přináší originální téma, které může obohatit českou i evropskou kinematografii. Podobně osobité a
inovativní je i jeho zpracování. I když je zakotven v konkrétní realitě současné Bratislavy, má univerzální
poselství a silný zahraniční přesah.
Žadatelem je etablovaná produkční společnost, orientující se prioritně na koprodukce mezi ČR a SR. Takhle
je míněný i předložený projekt, přičemž finanční strategie je postavena především na dvou grantech –
slovenském a českém. Rozpočet je ale velice nízký, ovšem obhajitelný vzhledem k charakteru filmu,
dokumentaristickému zázemí režisérky i předešlým zkušenostem žadatele s podobnými projekty.
Největším problémem je, že tak, jak je zde projekt prezentován, se jedná spíše o minoritní koprodukci,
protože majoritní podíl na projektu, 58%, má slovenský producent. Z tohoto důvodu není tedy zcela jasné,
zda projekt splňuje kritéria téhle výzvy.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má být celovečerním hraným debutem slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi. Scénář Ingrid
Hrubaničové, která bude hrát i hlavní postavu, vychází z jejich reálných životních zkušeností a má velice
originální námět: mladá rozvedená matka se s malou dcerkou po rozvodu přestěhuje do nového bytu. Brzy
zjistí, že všechny nájemníky tam terorizuje vážně psychicky nemocná žena, která bydlí přímo nad ní. Hlavní
hrdinka se snaží najít způsob, jak neřešitelnou situaci vyřešit, naráží ale na lhostejnost, byrokracii a
bezmoc. Scénář působí velice věrohodně a přesvědčivě, a to ve všech detailech, které jsou přesně
odpozorované ze života, stejně jako v přesně „odposlouchaných“ dialozích. Přesvědčivé jsou i všechny
postavy, a to včetně naprosto epizodních. Scénář má silnou a sugestivní atmosféru a umožňuje ztotožnit se
s hlavní hrdinkou, která emočně nároční situaci nezvládá a postupně se hroutí, až paradoxně ve
stylizovaném, absurdním, ale zároveň naprosto realistickém závěru zešílí sama. Příběh je vyprávěn
moderním observačním způsobem, bez umělých dramatických schémat a klišé. Je napsaný tak, že
vyloženě „sedí“ režisérovi, který je původně dokumentarista. Autorka má jasnou představu o jeho vizuální
stránce, která je ve scénáři detailně popsaná a která tvoří silnou součást příštího filmu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisérka Zuzana Piussi má na svém kontě řadu úspěšných dokumentů, které vzbudily pozornost díky
svým společensky angažovaným tématům, za což jí byla v roce 2013 také udělena Morální cena FITESu za
tvůrčí a občanskou odvahu. V té době se také přestěhovala do Prahy, kde žije se svým manželem Vítem
Janečkem, s kterým úzce spolupracuje. Autorkou námětu a scénáře je slovenská spisovatelka a herečka
Ingrid Hrubaničová, která s režisérkou spolupracovala už v minulosti na několika filmových projektech.
Jedná se o dobrou symbiózu, která může přinést úspěšný výsledek. Tvůrčí dvojici doplňuje slovenský
kameraman Tomáš Staněk, který má zkušenosti jak s dokumentárním, tak hraným filmem. Další profese
jsou obsazeny českými profesionály, dramaturgem je Martin Ryšavý, střihačem Šimon Špidla, mistrem
zvuku Jan Richtr.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt přináší originální téma, které může obohatit českou i evropskou kinematografii. Podobně osobité a
inovativní je i jeho zpracování. I když je zakotven v konkrétní realitě současné Bratislavy, má univerzální
poselství a silný zahraniční přesah. Hotový film má šanci navázat na mezinárodně úspěšné snímky
slovenských tvůrců, kteří také vycházejí z dokumentu, jako například Ivan Ostrochovský, Marko Škop, Iveta
Grófová nebo Juraj Lehotský.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je produkční společnost D1film, jako kontaktní osoba je v žádosti uveden Vít Janeček. Ten je
vlastníkem společně s režisérkou předloženého projektu Zuzanou Piussi. Do společnosti v roce 2016
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přibrali ještě producentku Wandu Kaprálovou. Ta u projektu v koprodukční smlouvě zastupuje také
slovenského koproducenta VIRUSfilm. Společnost žadatele je dobře etablovaná v oblasti filmu se
společensky relevantní tematikou, prioritou jsou koprodukce mezi ČR a SR. Takhle je míněný i předložený
projekt. Finanční strategie je poměrně jednoduchá. Vedle vkladu žadatele a slovenského koprodukčního
partnera je postavena na dvou grantech z obou zemí: na očekávaných 4 mil Kč ze slovenského fondu a
požadovaných 3,5 mil z SFK. Žádné další zdroje nejsou uváděny. V žádosti je zmíněna i druhá alternativa:
případná koprodukce s ČT a hledání zahraničních partnerů. Konkrétně jsou zmíněni dva (z Francie a
Řecka), se kterými žadatel spolupracuje na jiném svém projektu. Na druhou stranu je ale nutné
poznamenat, že se jedná o hodně low-budgetový projekt s rozpočtem vyčísleným na pouze 8,45 mil Kč. To
je na dnešní poměry velice nízká částka, je ale obhajitelná vzhledem k charakteru filmu,
dokumentaristickému zázemí režisérky i předešlým zkušenostem žadatele s podobnými projekty.
Žadatel má jasnou představu o distribuční a marketingové strategii, výběr možných festivalů pro světovou
premiéru je adekvátní. Českým i slovenským distributorem by měl být Bonton film (LOI nepřiloženo). Chybí
ovšem zmínka o cílové divácké skupině. Dobrý marketingový nápad je spolupráce s neziskovými
organizacemi, které pracují s matkami samoživitelkami. Mezinárodní marketingová kampaň by měla být
spuštěna už během příprav projektu prezentací na několika koprodukčních trzích a účastí na
producentském workshopu EAVE. World sales agent není zmíněn. Harmonogram počítá se 27 dny

natáčení od 1. 7. 2020 a s dokončením projektu 30. 1. 2021, což je adekvátní.
Největším problémem ovšem je, že tak, jak je zde projekt prezentován, se jedná spíše o minoritní
koprodukci, protože majoritní podíl na projektu, 58%, má slovenský producent. Z tohoto důvodu není tedy
zcela jasné, zda projekt splňuje kritéria téhle výzvy.
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