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Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla
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Výroba animovaného filmu 2020

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

15.04.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Projekt celovečerního animovaného filmu Websterovi navazuje na úspěšný slovensko-polský stejnojmenný
seriál byl v roce 2018 podpořen ve vývoji 1.103.000,- Kč s plánovaným vývojovým rozpočtem 3.997.416,- Kč.
V tuto chvíli tvůrci přichází v majoritní výzvě s žádostí na výrobu, projekt byl v dosavadním čase kompletně
vyvinut a podařilo se připravit i kompletní financování v slovensko-české bilaterální koprodukci (původní
součástí byly úvahy o vstupu Slovinska nebo Maďarska).
Projekt přichází z kompletně vypracovaného výtvarného řešení (Boris Šima), které konvenuje vkusu
dětského diváka, ale i obecnějšímu zaměření na rodinného diváka. Součástí vývoje je kompletní časovaný
storyboard filmu, žadatel má v tuto chvíli zajištěno i další financování ze strany českých partnerů (Česká
televize, Progressivefx) i ze strany zahraničních subjektů: RTVS, avf.sk, Fool Moon).
Žadatel má již zajištěnu ČR kino a vod distribuci (Aerofilms (sml. 26.2.2020) a Magic box (sml. 26.2.2020))
v obou případech bez minimálních distribučních garancí.
Projekt byl už vysoce hodnocen v předchozí vývojové výzvě, pouze – s ohledem na předchozí genezi projektu
je relativně menší prostor pro tvůrčí autorské profese. Za autorskou stranu se významně podílí Anna Vášová
na scénáři ve spolupráci se Zuzanou Dzurindovou a Peterem Nagym na slovenské straně a v dramaturgii
Halky Marčekové. Na druhou stranu toto vrchovatou měrou bude kompenzováno na straně štábových profesí,
zejména českých animátorů. Myslím, že předchozí nedůvěry ohledně povídkové skladby byly v průběhu
slyšení i dalšího vývoje uspokojivě zodpovězeny. Jako přínosné vidím i plánovanou distribuční nadstavbu
(besedy s dětmi, eventové předpremiéry, využití fanouškovské základny i synergie s dalšími podpůrnými prvky
(kniha, seriál)).

Projekt je připraven k realizaci, má zajištěnu koprodukční domácí i zahraniční podporu a doporučuji
jej k realizaci
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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je předložena přehledně, obsahuje nejen všechny autorské podklady (synopse, scénář, kompletní
storyboard (370 stran), vizuály) i všechny potřebné prezentace. K tomu jsou doloženy veškeré smluvní
podklady jak s koprodukčními partnery SK (Fool Moon, RTVS), tak z České strany (ČT - koprodukce TV
minisérie i Filmu), PFX), distribuční smlouvy Aerofilms, AQS.
Z celé žádosti je patrná dobrá příprava i předchozí podpora vývoje ze strany Fondu i tomu předcházející
důkladný vývoj i výroba tv série v předchozí Slovensko-polské koprodukci.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Kompletní rozpočet vč. vývoje byl stanoven na 28.909.936, - Kč a samotný výrobní rozpočet je estimován
na částku 24.322.900, - Kč. Došlo k mírným rozdílům ve výši nákladů na vývoj (který není k datu posudku
dokončen, ale bude v nejbližší době zúčtován (30.4.2020) a pak je možné tyto mírné rozdíly dovysvětlit).
-

Rozpočet je sestaven přehledně a srozumitelně, pouze u položky honorářů není zcela jasné jak
jsou honorářové odměny nastaveny (12 osob s paušální částkou 32.083,- Kč).
Nerozumím zkratce ND u části loutkové animace.
Paušální částky na ubytování štábu a ostatní cestovné v kapitole 14 2 x 150.000,- Kč?
Paušální částka gradingu na celovečerní film 512 000,- Kč, uvítal bych přesnější info jak byla tato
estimovaná?
Paušální částka za PR je počítána za stranu ČR? SK nebo pro mezinárodní? Zahrnuje paušální
částka i výrobu FOF?
Jak byl počítán paušál za právní služby 2 x 95.700,- Kč na obou stranách a co a na jak dlouho
zahrnuje?

Režijní náklady i Production fee je počítáno skromně ve výši 2,52 % (1,42% ) z přímých výrobních
nákladů.

Celkový rozpočet ve výši 24 resp 29 Mio je nastaven realisticky, důkladně využívá synergií a zkušeností
z předchozí výroby, stejně jako obdobných cenových relací v rámci CEE regionu.
Zafinancování je v tuto chvíli potvrzeno velmi dobře, zajištěno financování na straně avf.sk, rtvs, ČT,
PFX, míra veřejné podpory je 50%. Projekt využívá mezinárodní vícezdrojové finance, projekt byl ve
vývoji podpořen již v minulosti na straně Fondu i AVF SK. Pouze ani jeden distributor přes velmi nadějné
estimace výsledků budoucí distribuce (dětský rodinný film s atraktivní vizuální stránkou, podporou ČT
včetně mediální) do projektu nevkládá minimální garance, naopak lze předpokládat budoucí využití
distribuční podpory ze strany Fondu (což implikuje i předkládaná distribuční smlouva). Z pohledu
producenta není další financování nutné, a naopak lze předpokládat významné distribuční příjmy na
straně žadatele. Zajímavé budou i výsledky budoucích jednání o další zahraniční distribuci, která jsou
momentálně bohužel narušena stávajícím celosvětovým vývojem, nicméně určitě v nich bude žadatel
v budoucnosti úspěšně pokračovat.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je producentsky i distribučně velmi dobře připraven, má řadu silných faktorů, na kterých lze
budoucí šíření velmi dobře stavět (dokládá i smluvně potvrzený zájem distributorů).
Harmonogram i marketing – vzhledem k standardní době realizace – je nastaven dobře a je dost času
ho dále podrobně rozpracovávat, navíc jasně a zřetelně identifikovaná cílová skupina tuto strategii velmi
usnadňují, pouze v koprodukční smlouvě není zcela jasně definována budoucí podpora ze strany ČT.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost 13-ka je relativně mladá společnost, která ale čerpá ze zkušeností zakladatelek, rychle se
etablovala ve stávajícím prostředí animačního industry na domácí i mezinárodní scéně, cílevědomě se
zaměřuje na animovanou tvorbu jak krátkometrážní, tak filmovou a televizní. Už jejich dosavadní projekty
jsou dobrým příslibem pro celý obor domácí animace a totéž lze říci i o předloženém koprodukčním
projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Websterovi

Evidenční číslo projektu

3510-2020

Název žadatele

13ka s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

8. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Rodinné historky s poučením přenesené do fikce pavoučího světa. Prolínání pavoučího světa se
světem lidí (kombinovaná technika)
Webstrovi navazují na již vyzkoušený koncept, mají srozumitelný děj i charaktery.
Nefunkční v podobě celovečerního filmu, kinematograficky nevyužité možnosti ztvárnění světa
pavouků, nedostatečně využitý potenciál animace
Celovečerní film Websterovi jsou v zásadě seřazené epizody seriálu bez výraznějšího vývoje. Jednotící linie epizod - setkání pavoučí dívky a dívky lidské - není dostatečně propracována, charakter
lidské dívky není nijak vykreslený. Jednotlivé epizody mají podobnou atmosféru i temporytmus,
neobstojí tedy ani jako pásmo. Výtvarný koncept je ucelený, technika vyzkoušená. Vzhledem k osvědčenému týmu tvůrců, který látku již vícekrát zpracoval, je zde vysoká pravděpodobnost
zdárného dokončení projektu na slušné úrovni.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
− Rodinné historky pavouků Websterů jsou historky obyčejné lidské rodiny. Jejich pavoučí podstata se
projevuje výhradně vnějším způsobem (8 nohou, atp.), vnitřně jsou to však lidé. Jejich příběhy jsou příliš
všední na to, aby byly zapamatovatelné a zároveň postrádají silnou poetiku, která by situace, které nám
mohou být důvěrně známé, nesla. Webstrovi nejsou výběrem témat příliš originální (např. soutěž
talentů), ani jejich zpracování nepřináší nic, co by publikum 5 -7 let, které uvádí distribuční strategie, již
nevidělo v Prasátku Pepině. Také transpozice lidského světa do pavoučího je příliš obyčejná a omezuje
se na několik málo aspektů (místo rybaření chytání molů, pavoučí internet atp.) Scénář má ambici vychovávat (nástrahy internetu, spolužačka - migrant z válečné oblasti), nicméně, tato témata jsou podána
jaksi povinně, není zde patrná silnější motivace autorů. Chybí tak silnější emocionální prožitek, který by
dětské publikum provedl nástrahami pavoučího i lidského světa. Proč se například za internetovým fantomem, který vyláká z Lili bratrovu kytaru, skrývá pouze neškodný spolužák? Celkově vzato, Webstrovi
směřují spíše k televizní produkci.
− Děj je zcela srozumitelný a soudržný.
− Charaktery jsou jasně vykreslené a jejich motivace pochopitelné, nicméně postrádají osobitost a v podstatě pouze naplňují dané šablony (popletená babička, puberťák - rocker atp.)
− Osobní postoj autorů je zde málo patrný, jde spíše jen o naplnění schématu - lidská rodina v pavoučím
hávu.
− Film málo využívá možností animace, zejména animovaného gagu, záběrování je účelné, ale málo invenční. Je škoda nepracovat s pavoučí perspektivou a držet se v záběrování lidského pohledu.
− Projekt je připraven k realizaci.
− Animace je již v podstatě tohoto scénáře, je to zcela adekvátní výrazový prostředek.
− Vzhledem k tomu, že film již navazuje na již hotový seriál, je možné si představu o výtvarném pojetí
udělat víceméně přesnou.
− Projekt naplňuje kritéria výzvy pouze částečně - jedná se o mezinárodní koprodukci a žánrově jasně
vymezený film

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Tvůrčí tým je kompetentní pro realizaci projektu

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

Websterovi zapadají do evropského kulturního okruhu a v jeho rámci jsou univerzálně sdělní.
Nicméně nejedná se o příliš originální projekt, který by snesl evropskou konkurenci.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Informace v žádosti jsou dostatečné ke zhodnocení projektu.
− Projekt je realizovatelný.
− Společnost 13ka má na poli animovaných filmů plno úspěchů a je bez pochyby schopna realizovat i tento
film.
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Expertní analýza
Název projektu

Websterovi

Evidenční číslo projektu

3510-2020

Název žadatele

13ka

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Websterovi / Websterovci navazuje na vzniklých 13 epizod televizního seriálu pro děti. Předkládaný projekt
spojuje dalších 6 dílů do podoby celovečerního filmu. To samo o sobě není strategie zcela nevyužívaná,
naopak, ale skrývá mnohá úskalí, především dramaturgická, neboť vytvořit oblouk, který bude fungovat jako
vyprávění na velké ploše, a přitom zachovat strukturu a naraci typickou pro „večerníčkovský“ formát, může jít
proti sobě. Nebo významně jedno či druhé oslabovat. Po přečtení scénáře nemůžu říct, že by jako celek
Websterovi nefungovali, přesto je znát, že se „recept“, kterak ze seriálu udělat film, promítl na výsledku.
Epizodicky strukturované vyprávění samo o sobě nemusí vadit, ostatně, dětem to může i připadat v lecčems
poutavé, z mého pohledu ale převaha jednotlivostí propojených do celku jde cítit až přespříliš. Neznamená
to, že bych tím chtěl projekt „odsoudit“, rád jej navrhuji k podpoře, už proto, že seriál jako takový – a i
předložená látka – má osobitý rukopis, vychází z tradic toho, co nám v rámci dětské tvorby fungovalo, aniž
by rezignovaly na zohlednění i aktuálních trendů. Projekt – jeho žádost je navíc dobře připravený.

Udělení podpory

Strana 1

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)
Vítám inovaci v propojení skutečného/reálného světa se světem našich hrdinů, pavouků, i dramaturgické
řešení, když se pomocí bližšího-postupnéh seznamování Lily s lidskou holčičkou nejen propojují epizody,
ale především utváří ucelený dramatický oblouk vhodný pro celovečerní film. Přesto, jak jsem psal
v úvodu, vnímám víc „okaté“ propojení těch dvou forem, televizní seriálové, s filmovou celovečerní, a to
spíše v možný neprospěch – ale dost možná to bude takto působit jen na dospělého diváka. A možná že
jen na mě.
V rámci posunu na plátna kin je ale třeba udělat změny i v technologickém řešení a postprodukci, což
ostatně žadatelé i zmiňují. Například compositing, texturování, render, ale i filmová řeč by měla přeci jen
zohlednit fakt, že se dílo bude promítat v kině, resp. že nesmí působit jen jako (a teď to nechci pojmout
jako něco negativního) levnější televizní produkce.
Díváme-li se totiž na ukázky z hotových dílů, je jasné, že takto technicky zpracovaná 3D CGI animace, a
to včetně záběrování a pohybu figur, by větší plochu neunesla. Řešením je tedy projekt dostatečně dobře
zafinancovat, a to tedy – doufejme – i ze strany SFK.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tým je vyprofilovaný již spoluprací na seriálu, do projektu vstupují další zkušení „hráči“, je předpoklad
dobrého výsledku.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Animovaná tvorba pro děti, která notabene nemá v úmyslu jen klást jeden gag za druhým, ale ve druhém
plánu i diváka vychovává a obohacuje, je vítaná nejen pro naši, ale i světovou kinematografii.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je dobře připravený, rozpočet se mi ale zdá dosti nízký.
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Expertní analýza
Název projektu

Fichtleberg

Evidenční číslo projektu

3519-2020

Název žadatele

Cineart Tv Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Fichtelberg je hora na německé straně Krušných hor,kde se odehrává v polovině 16.století dobrodružný
hororový příběh ,jehož faktickou podstatou je podvodná a tajná výroba falešného porcelánu
.Napodobeniny se dociluje tím, že se do sklářského kmene přidá prach z rozemletých kostí a vzniká tzv.
mléčné sklo. Výrobu ovládají záporné postavy příběhu, zloduši, kteří unášejí lidi z podhorské malé vsi, aby
měli otrocké dělníky ,rabují hřbitovy ,aby získali hrůzný materiál, a děsí celý kraj rafinovanými ďábelskými
znameními.
V čele zápasu s těmito temnými silami stojí osmnáctiletý rytíř Petr Pětipeský,kterého do tohoto německého
koutu země zavál nepříznivý osud. Smyslem akční a napínavé historie je Petrův iniciační přeod, v němž se
vymaní z přetrvávajícího vlivu svého nedávno popravného otce( r.1547za účast v první stavovské vzpouře
proti císaři),nahlédne, kde je pravda a kde byl jen.sobecký účel. Prostě dospěje, zocelen dech beroucími
souboji na život a na smrt, vyrovnán se zklamáním své lásky k dívce Almě, bohatší o přátelství s mladým
Gianim, synem vlašského skláře ,který byl mozkem celého podvodu, a ovšem také bohatší o drahokamy,
které vyrýžoval Giani v místní horské bystřině.Oba mladí muži zvítězili nad zlem i nad sebou a odcházejí do
přívětivějších krajin.
Romantická a strašidelná historie potěší jistě rodiče(příznivce fantasy historií) i jejich náctileté děti a je
příspěvkem do pestřejší škály českého filmu.
Co je podmanivé,jsou výtvarné návrhy tohoto kombinovaného filmu, tj. stylizoavné dekorace a exteriéry,
v nichž se budou pohybovat skuteční herci. Celá bohatá a komplikovaná story je trochu prázdná, jak už to
u akčních filmů bývá, ale ta představa, že budou moci diváci sledovat do sytosti překvapivý sled krásných
fantaskních obrazů ,je pro mne dominantním kladem filmu.

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)
Ústřední myšlenka filmu je originální ve všem všudy.Jde vlastně o pohádku se strašidelnými prvky, ale
přitom autor dodržuje historický rámec příběhu a reálie odpovídají poměrům v počínajícím novověku. Děj je
srozumitelný a drží pohromadě, jen je na můj vkus příliš bohatý, v druhé polovině by mohlo být šavlovaček
o něco méně. Charaktery odpovídají žánru, do příběhu zapadají. Osobní a osobitý zároveň je autorův
přístup k látce ,což je vidět především z výtvarné stylizace, která není popisná, ale povýšená romantickým
étosem, tajemnou atmosférou a vnitřním napětím.
Projekt naplňuje kritéria výzvy, protože má čitelnou a správnou morálku, je vynalézavý ,napínavý, má
reálný rámec, a dá se předpokládat, že bude i divácký.
Z technického hlediska půjde o vícevrstvou animovanou kompozici kombinovanou s hereckou akcí.
Podrobný popis postupu je součástí producentské explikace, ale přesahuje mé technické znalosti.
Je třeba se zmínit i o hereckém obsazení:režisér počítá s předními herci jako jsou
F.Němec,K.Dobrý,V.Kratina, J.Mádl, N.Boudová,J.Krestchmerová a s mladými tvářemi: Terezie
Hájková,Otakar Hes a Nikolas Natanalidis
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Šimon Kudela vystudoval režii multimediální tvorby a animace a celoživotně se svému oboru věnoval.
Kromě toho natáčel dokumenty pro Febio a ČT (Sága rodu Strettiů, Stalking, Buriánův den žen, České
milování. ) Je autorem trikové animace pro balet ND-Louskáčka a pro Laternu magiku Malý Princ. Podílí se
průběžně na řadě přímých televizních přenosů.Jeho krátkometrážní film Robinson se promítal na
festivalech v Bilbau,NY,Varšavě.
Š.Kudela si vybral tým zkušených spolupracovníků, jako je Boris Masník, supervizor výtvarných trikových
postupů , v současnosti pracuje v UPP a.s.,ale má za sebou na Barrandově nejméně stovku českých filmů,
Dalším členem tvůrčího štábu je Jan Baset Střítežský, známý kameraman, který pracoval s režiséry např.
A.Sedláčkovou, V.Kadrnkoui, T.Pavlíčkem, M.Najbretem, M.Krobotem.
Hudbu složí J.P.Muchow.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Film rozšíří žánrovou paletu české kinematogarfie a domnívám se, že díky své vizuální stránce může mít
úspěch i v kinematografii evropské. Neuvěřitelně pracná animace má základ v krásném výtvarném pojetí
příběhu a určitě dílo uspěje i na některém mezinárodním festivalu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, i když technická kouzla jsou mimo mé chápání. Čemu
rozumím je, že celý projekt bude něco stát, v rozpočtu je to přes čřtyřicet milionů. Ovšem firma Cineart,
kterou vede léta producent Viktor Schwarcz, má spolehlivý kredit ,patří u nás k nejlepším a vyrábí
hodnotná filmová díla. Jejich odhadu je třeba věřit a jsem přesvědčená, že film natočí. (Pokud
nezasáhne nepříznivá pandemická situace.)
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu

FICHTELBERG
3519 - 2020

Název žadatele

CINEART TV Prague s,r.o. Viktor Schvarcz

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020 – 2 – 4 - 14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
17.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Film scenáristy a režiséra Šimona Koudely je dobrodružný historický film,
realizovaný kombinovanou technologií v atraktivních českých lokacích. Jde o
dobrodružné putování mladého rytíře Petra ze 16 století.
Neobvyklá technologie filmu – vícevrstvá animované kompozice kombinovaná s živou
hereckou akcí.
Rozpočet filmu 47,124.200 Kč Požadavek na podporu Fondu – 18 mil.Kč
V období vývoje byl již film 2x podpořen Fondem / 140 a 650 tisíc Kč./.
Natáčení – 60FD+5FD pozadí a PP – má být ukončeno 30.12.2023
.Premiéra 2.2.2024
Koprodukce – ČR,Slovensko a Německo .
Relativně vyšší rozpočet je reálně zafinancovatelný. Film je velmi dobře připraven.
Dlouholetý producent Viktor Swarcz má vysoký profesní kredit. a jeho filmová
společnost b\la založena již v roce 1991.
DOPORUČUJI Fondu přidělit požadovanou podporu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Obsáhlá žádost je pečlivě sestavena a obsahuje všechny požadované přílohy.
Všechny informace jsou srozumitelné a poskytují dostatek podkladů pro její
zhodnocení
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je transparentní, je pečlivě zpracován ve standardní skladbě a cenách.
Celkové náklady 48,144.145 Kč.Přímé náklady 41,644.000Kč.Navýšení oproti
standardu 16,8369.000 Kč – zejména náklady na výrobu loutek a stop motión
animace . Podpora Fondu 18 milionů Kč- je adekvátní k celkovým nákladům.
Zafinancování projektu je reálně nastaveno. / ČT 5 mil.Kč + 1,2 mil.Kč věcné plnění,
Eurimage 4,5 mil.Kč.,pobídka Fondu 7,2 mil,Kč.,zahraniční koproducenti 9,6
mil.Kč.,český koproducent 1 mil.Kč MFF Karlova Vary 500.000Kč a vlastní
vklad124.000Kč
.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Strategie,marketingové a distribuční úvahy producenta jsou rozsáhle a smysluplně
popsány. Časový harmonogram je uvážený a možný. Premiera 2.2.2024
Uvedení na širokém filmovém domácím trhu – po 4 měsících VOD platformy,
projekce v zemích koopartnerů a MF festivalech.

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

Filmovou společnost CINEART založil již v roce 1991 producent Viktor Schvarcz
Úspěšná spolupráce na cca 90 ti filmových projektech mnohdy oceněných na
filmových festivalech.V současné době cca 16 filmů v různé rozpracovanosti.
Společnost má vysoký profesní i společenský kredit.
Režisér Šimon Koudelka – MgA-absolvent FAMU – autorská tvorba
filmových,trikových a animovaných filmů a tv projektů. 1999 krátké filmy Ze života
hmyzu, 2000 K moři, 2003 tv série Poprask a Pandurango, Musikblok a další.
Na filmu dále spolupracují – dramaturg Milada Těšitelová,kamera Jan Bezet
Střítěský,architekt Jan Vlček Hudeb.skladatel Jan P,Muchov,zvuk Richard Miller,střih
Jan Daňhel a triková spolupráce Boris Masník
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Expertní analýza
Název projektu

Fichtelberg

Evidenční číslo projektu

3519-2020

Název žadatele

CINEART TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

24. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Dobrodružný historický film vznikající kombinovanou technikou se z náročného, dlouhého a
úspěšného vývoje posouvá do fáze výroby. Jde o první celovečerní autorský projekt
výjimečného českého filmaře Šimona Koudely (který své kvality osvědčil mezinárodně
ceněným krátkometrážním snímkem Trosečník / 2019). Inovativně využitá kombinovaná
technika dovoluje autorovi vytvořit divácky atraktivní žánrové dílo, které po vizuální stránce
upomíná na legendárního Karla Zemana, využívá však nejmodernějších technologií i zázemí
kvalitního scénáře, inteligentně zorientovaného ve vypravěčských možnostech a pravidlech
žánru, v historických reáliích, psychologii postav i myšlenkovém zázemí příběhu (iniciační
cesta k dospělosti, konec středověkého myšlení a nástup renesance).
Průvodcem diváka v příběhu odehrávajícím se v Čechách 16. století je mladičký rytíř Petr
Pětipeský, který prožívá na cestě k dospělosti dobrodružství v divokém pohraničí – dnes
německé části Krušných hor, kde odhalí vražednický komplot spojený s výrobou opálového
skla a titulní horou.
Pečlivě a bohatě vybavená žádost poskytuje jasnou představu jak o žánru, příběhu a způsobu
vyprávění, tak o hereckém obsazení (které se ještě může trochu obměnit vzhledem k možné
koprodukci s Německem). Především však poskytuje detailní informace o způsobu natáčení a
postprodukci (vícevrstvá animovaná kompozice kombinovaná s živou hereckou akcí). Podle
výtvarných návrhů, storyboardu a ukázek je zřejmé, že Šimon Koudela má nejen jasnou
uměleckou vizi, ale i realistickou představu o tom, jak ji s týmem zkušených profesionálů
naplnit. Žadatel – producent Viktor Schwacz ze společnosti Cineart TV Prague – neméně
přesvědčivě dokazuje, že má na základě svých dosavadních zkušeností s náročnými projekty
reálnou šanci provést projekt úspěšně všemi fázemi výroby a postarat se o jeho řádné uvedení
do distribuce. Film má zjevný festivalový potenciál, ale současně je mnohovrstevným,
mezinárodně sdělným diváckým dílem.
Fond projekt podpořil ve vývoji už dvakrát – částkami 140 000 a 650 000 Kč. To považuji za
rozvážně investované prostředky, které přispěly ke zdařilému výsledku. Další, kontinuální
podpora projektu je podle mého názoru žádoucí a vřele ji doporučuji.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Fichtelberg je nejvyšším vrcholem německé části Krušných hor a současně tajemnou a
nebezpečnou horou, k níž se upíná příběh Petra Pětipeského - mladičkého rytíře, který se po
otcově smrti z Prahy 16. století dostává do divoké pohraniční krajiny. Nadčasová iniciační
cesta k dospělosti předpokládá setkání s první láskou, souboj s vlastním stínem a závislosti na
otcově obrazu, odvahu přežít, najít pravdu a odhalit zlo a klam. To je příběh, který byl a bude
srozumitelný všude. Dobrodružný film přibližuje historické realitě přesná datace v rámci
domácích dějin, i evropský kontext (historicko-kulturní proměna Evropy 16. století, kde
mizely pozůstatky středověkého tmářství a formovala se představa moderního člověka, který
se řídí racionalitou a má svůj osud ve vlastních rukou). Zajímavým detailem je výroba
opálového skla, do kterého se skutečně přidávaly rozemleté kosti.
Romantizující, výtvarně pojaté, emocemi nabité obrazy velkého vyprávění tak mají jasný
smysl a řád (a je zjevné, jak poučný byl boj Šimona Koudely o zřetelnou výpověď u jeho
předchozího filmu – krátkometrážního Trosečníka). Přidanou hodnotou jsou životné a
nejednoznačné charaktery, které procházejí vývojem, bojují se svými temnými stránkami a
vstupují do konfliktů, které nejsou banální ani prvoplánové. Završení příběhu není pohádkově
jednoznačné, což přispívá k atraktivitě vyprávění pro kritického diváka.
Fichtelberg prošel dlouhým vývojem scénáře i specifikací formálních a technologických
postupů skládajících dohromady náročnou, animačně-trikovou koncepci. Nyní představuje
projekt, který je unikátní nejen v české kinematografii, ale vzhledem ke své umělecké
komplexnosti je výjimečný i v mezinárodním kontextu. Daná práce s obrazem má oporu ve
slavné domácí historii (filmy Karla Zemana) i v dílech světových režisérských solitérů
pracujících více či méně klasickými technologiemi či jejich kombinací s digitálními
technikami (Terry Gilliam, Wes Anderson, Tim Burton).
Projekt je dobře připraven k realizaci díky obrovskému nasazení jeho autora, který se obklopil
spolehlivými a kreativními spolupracovníky, a dlouhodobě koncepčnímu přístupu žadateleproducenta. Díky tomu má Fichtelberg šanci víc než uspokojivě naplnit kritéria a cíle dané
výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Šimon Koudela (nar. 1974) je výjimečným, všestranným a ambiciózním tvůrcem, který
dokáže prosadit svou celistvou uměleckou vizi. To přesvědčivě – i na mezinárodní úrovni dokázal svými předchozími autorskými snímky – filmy Této noci procitnu (2013) a zvláště
Trosečníkem (2019), který se zformoval z kratšího tvaru nazvaného Robinson (2015).
Už na dramaturgickém vývoji projektu se podílela řada zkušených osobností (např. Alena
Müllerová z ČT, Anita Voorham a Gyula Gazdag z workshopu Dramaturgický inkubátor
Fénix I, současná dramaturgyně Milada Těšitelová), což se významně odrazilo ve
výsledných kvalitách předkládaného scénáře.
Koudelovu vizi velmi pravděpodobně dokáže v rámci výroby naplnit profesionální tým –
kameraman Jan Baset Střítezský, architekt Jan Vlček, kostýmní výtvarnice Sylva Zimula
Hanáková, hudební skladatel Jan P. Muchow, mistr zvuku Richard Muller a střihač Jan
Daňhel. S řadou z nich Koudela už spolupracoval. Také herecké obsazení s Oskarem
Hesem v čele může napomoci atraktivnímu výsledku. Velmi důležité je angažmá zkušeného
Borise Masníka jako supervizora výsledné trikové / vizuální stránky filmu. Významný bude
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dlouhý a náročný proces postprodukce, jenž je plánován na cca dva roky a jehož součástí
bude nejen precizně připravená obrazová, ale také i zvuková stránka vyprávění.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
V české kinematografii se objevuje jen velmi málo projektů, které by od samého počátku
vykazovaly parametry „evropského“ díla. I Fichtelberg si musel projít během vývoje
scénáře fází, kdy se zbavoval zajímavých, nicméně lokálních historických konotací a
pozvolna se otevíral představě o mezinárodnímu publiku jako sdělný, mnohovrstevný,
vizuálně podmanivý a emocionálně i myšlenkově podnětný příběh. Nyní se zdá, že jeho
autor, Šimon Koudela, dospěl k originálnímu, a přitom vyváženému tvaru, ve kterém
zharmonizoval své ambice vypravěče a technologického inovátora provádějícího ve jménu
své vize komplexní syntézu nejrůznějších postupů.
Věřím tomu, že Fichtelberg má velkou šanci stát se výjimečným filmovým dílem, které
vzdává poctu tradici velkých příběhů a posouvá hranice filmové imaginace jak v rámci
domácí, tak evropské tvorby.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost podle mého názoru
neobsahuje rozpory či protichůdné informace. Poskytuje díky bohatým přílohám dobrou
představu jak o výsledné podobě díla, tak o náročných a složitých postupech, kterými jí
chce Šimon Koudela a jeho spolupracovníci dosáhnout. (Cenné jsou i odkazy na
videoukázky.) To vše mi, jak věřím, umožnilo žádost správně posoudit.
Daný projekt je na realizaci i ekonomicky velmi náročný, a to i v oblasti postprodukce.
Díky důkladným přípravám technické a technologické stránky i díky zodpovědné práci na
scénáři je však pravděpodobné, že bude realizován v rámci předloženého rozpočtu a uveden
do distribuce v souladu s danou marketingovou a distribuční strategií. Zjevná je žadatelova
snaha poskytnou filmu prostor jako dílu s artovým přesahem, které může uspět na
mezinárodních festivalech, i jako diváckému snímku s nepřehlédnutelným komerčním
potenciálem.
Pokud jde o společnost Cineart TV Prague, má na svém kontě řadu uměleckých i diváckých
úspěchů. Protože Fichtelberg je pro žadatele co do náročnosti vývoje i výroby velkou
výzvou, představuje dobrou cestu k realizaci filmu spojení právě se spolehlivými, silnými
koproducenty.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Perla

Evidenční číslo projektu

3520-2020

Název žadatele

ROLLING PICTURES spol. s r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

5.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost s masívním počtem příloh (k 60 položkám, některé se tudíž právem jeví
zbytně) se týká podpory výroby koprodukčního celovečerního (95 min.) animovaného filmu v
3D technologii resp. dnes univerzálně užívanou Computer Generated Imagery (CGI) ve třech
jazykových verzích (anglické, české, španělské).
Projektu byla pro fázi vývoje v rámci výzvy č. 2018-1-7-29 udělena podpora ve výši 1 100
000 Kč (celá požadovaná suma). Úspěšná žádost o podporu vývoje byla podána napodruhé,
aniž by byl zmíněn první pokus v rámci výzvy č. 2018-1-3-13.
Dle nyní předloženého Rozpočtu a Žádosti činí kalkulace celého projektu 152 452 769 Kč
resp. 153 552 769 Kč, požadovaná podpora Fondu 15 000 000 Kč. Dle Finančního plánu jde
celkem o něco nižší částku 152 415 000 Kč, sic tedy s marginálním, ale zbytečným rozdílem.
V ujednáních s koproducenty bývá uváděn rozpočet 6 000 000 €, což je vzhledem ke
značnému kurzovému výkyvu (v době podání žádosti cca. 155 000 000, dnes přes
165 000 000 Kč) určující částka.
Podle specifikace dotačního okruhu výzvy č, 2020-2-4-14 jde o české kinematografické dílo,
na jehož výrobě se koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na
území České republiky podílí společně s koproducentem nebo koproducenty, kteří mají místo
podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo mimo území České republiky, a pak platí, že u
třístranné a vícestranné koprodukce musí být podíl české finanční účasti na celkových
výrobních nákladech projektu 30 % nebo vyšší. Tomuto ustanovení však – viz níže v kap.
Rozpočet a finanční plán – vyhovuje žadatel jen stěží.
Zejména s ohledem na naposledy zmíněný zásadní parametr výzvy nelze udělení podpory
doporučit, neboť z Finančního plánu a mnoha příloh – viz níže – vyplývá pravidlům
neodpovídající skladba zdrojů a jejich původu.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Nedoporučuji

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Celková alokace podpory této výzvy činí 36 000 000 Kč, požadovaných 15 000 000 Kč pro
tento projekt znamená více než 40 % objemu.
Jak již výše zmíněno, žádost obsahuje veliké množství (i nadbytečných) příloh, ale obsah
těch zásadních (Finanční plán – viz níže, Finanční zajištění projektu, Komentář k rozpočtu
aj.) se vzájemně nedoplňují. Největší rozpory vycházejí z obsahu LOI či MOU zahraničních
koprodukčních partnerů a Finančního plánu i producentské explikace.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Údaje ve Finančním plánu tudíž neodpovídají (nepovinně) přiloženým dokladům (distribuční
resp. licenční smlouvy či. LOI)
Některé důležité položky uvedené ve Finančním plánu pak doloženy nejsou vůbec (pol. 3.4
TV Nova, pol. 6.1 Sponzoring či i pol. 7 Vlastní zdroje žadatele). Jediným „českým“
doloženým příjmem (Distribuční smlouvou) je minimální garance od firmy Cinemart a.s. (pol.
6.2).
Veškeré domácí (z ČR) zdroje však v součtu podílu plnění na celkových nákladech projektu
dosahují sotva 20,2 %, nikoli nejméně nutných 30 % (i kdyby se zcela nesystémově

přičetla částka z pol. 8)!

Při součtu částek figurujících v dokumentech od zahraničních partnerů (ve Finančním
plánu jsou nepřehledně uvedeny některé odlišné a nedoložené částky od jiných institucí,
např. pol. 4.4, 4.5 a 4.6), a to v LOI od kolínské Little Dream Entertainment GmbH 2 000 000
€, v podobném LOI od též německé MARK STUDIOS GmbH 2 000 000 €, ve smlouvě s
důležitým španělským koproducentem ROKYN ANIMATION S.L. 33 % rozpočtu, tj. cca též
minimálně 2 000 000 €, ve smlouvě o minimální garanci sales-agenta SOLA MEDIA GmbH
500 000 €, se součet plnění zahraničních koproducentů na celkových nákladech projektu
dostává dokonce nad 100 % rozpočtovaných nákladů. Tedy i částečné naplnění výše
sumarizovaných koprodukčních příslibů vylučuje žadatele z nároku na podporu Fondu.
Vlastní Rozpočet je konstruován velkoryse, takříkajíc ve španělských a německých cenách.
Mnoho položek volá po explikaci (např. agregovaná pol. 9 ve výši přes 68 000 000 Kč či pol.
14-03 letenky za takřka 2 000 000 Kč), ale takový požadavek by měl smysl při
14-04 odpovídajícím zásadním českém vstupu.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Žadatel vidí cílovou skupinu ve starších „dětech“ ve věku od 8 až 12 let a jejich rodičích.
Pro domácí i světovou distribuci již zvolil a smluvně zajistil partnery (viz výše).
Ti chystají i prezentaci filmu na těch nejdůležitějších světových akcích (Cannes, Berlinale,
na American Fillm Market či na MIFA v Annecy.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Firma ROLLING PICTURES spol. s r.o. byla založena již v roce 1994 Jiřím Kratěnou. Po
jeho odchodu se společníky stali Martin Kotík, Martin Merta, Jana Korábiková a Bystrík
Denkocy a ROLLING PICTURES Entertainment Group, s. r. o. Martina Kotíka a Petra
Nepovíma (scénáristy projektu Perla).
Martin Kotík má za sebou několik divácky úspěšných filmů (např. „Hurvínek a kouzelné
museum“) jako režisér i producent, podílel se i na výrobě pro televizní vysílatele.
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Expertní analýza
Název projektu

Perla

Evidenční číslo projektu

3520-2020

Název žadatele

Rolling Pictures

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Výroba animovaného filmu
2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

29. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný celovečerní počítačově animovaný film Perla je rozhodně ambiciózní projekt. Příběh o hledání
svého místa na světě, o odvaze, o důležitosti znalosti historie našich rodin i historie našich zemí (případně
našich druhů :) a především o přátelství. Odehrává se v efektním podvodním světě a balancuje na hraně
fantasy.
Cílí na rodinné publikum, úžeji se zaměřuje na prepubertální věk, což je věk, který je dost specifický ve
svých nárocích (děti se cítí velké na pohádky, ale většina “dospělých” filmů je pro ně ještě buď nevhodná
nebo ne zcela srozumitelná). Autoři své publikum znají a jdou mu naproti. Příběh dívky Perly a kluka
Olivera, kteří se oba ve svých světech odlišují a jaksi nezapadají. Perla je dcera podvodního krále, odvážná,
zvídavá, vyčnívá mezi vrstevníky, kteří se vyznačují ustrašeností (strachu z lidí), ke kterému jsou
vychováváni. Oliver, zástupce lidí, se snaží být oblíbený alespoň na síti. Oliverova youtuberská videa mají
úspěch a pomáhají dodat postavě lesk, přesto nejde jen o prvoplánově efektní a módní volbu koníčka, ale o
dovednost postavy zúročenou funkčně a opakovaně v ději. Navíc s Oliverovými videi producent předvídavě
počítá při propagaci filmu, což se zdá jako výborný nápad, jak netradičně, chytlavě a velmi cíleně oslovit
předpokládané diváky.
Vzhledem k tomu, že termín oficiálního spuštění “natáčení” je až za několik měsíců, a celý tým pilně pracuje,
drobné otazníky, které jsou ještě patrné v předložené verzi scénáře a animatiku už jsou možná v tuto chvíli
dořešeny. Navíc jde o živý materiál, takže se vyvíjí a mění stále, za pochodu.
Projekt je na české poměry opravdy velký (a drahý), proto od začátku zamýšlený jako mezinárodní
koprodukce. Z dodaných podkladů vyplývá, že je to na dobré cestě - o projekt je opravdu zájem a zkušený
producent Martin Kotík jej bude schopen realizovat v deklarované podobě.
Částka, o kterou producent fond žádá, není pro realizovatelnost projektu zdánlivě životně rozhodující, ale
pro výrobu je pochopitelně velmi podstatná a v rámci podpory fungující mezinárodní spolupráce je zásadní.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Základní myšlenka příběhu, že existuje svět vodníků - vodních bytostí, které žijí nedaleko nás, aniž bychom
o nich věděli, přesto se cítí námi, myšleno lidmi, ohroženi, je originální. Svět pod vodou je velmi přitažlivý a
fotogenický, i když pro animaci jde o jedno z nejkomplikovanějších prostředí, což je zároveň pochopitelně
výzva. Z ukázky je zřejmý způsob, jak se k prostředí pod vodou autoři postavili. Zvolili vlastní cestu,
zachovali dynamiku pohybů postav, jak by se pohybovaly na suchu, ale v kombinaci s všudypřítomnou
vodou, která se připomíná realističtěji se pohybujícími rybičkami, planktonem a bublinkami, na to divák
rychle přistoupí.
Výtvarno působí povědomě. Není nijak objevné, ale je líbivé, což je u dětského-rodinného filmu v pořádku.
Postavy jsou čitelné a srozumitelné.
Celkově je výtvarné řešení nekonfliktní. Spousta hezkých detailů a nápadů.
Trochu mě ruší, že postavy z vodní říše se od lidí odlišují jen minimálně - samozřejmě působí pohádkověji,
efektněji v maskách a kostýmech, ale pořád mají klasické lidské proporce. Myslím, že příběhu a jeho
věrohodnosti by větší odlišení pomohlo.
Příběh není sice jednoduchý, ale všechny klíčové informace jsou podané tak, že by se dětský divák neměl
ztratit. A je myšleno i na diváka-rodiče.
V závěrečné třetině příběhu se očekávaný konflikt vyhrocuje do boje, který by mohl být vnímaný jako
zbytečně agresivní, ale myslím si, že kromě toho, že je dětský divák už vytrénovaný, zde se zapojí do boje
(a tedy i pomoci) rodiče obou hlavních postav a posílí tím sblížení a vzájemné pochopení. Jde o jasný boj
dobra a zla.
Když shrnu mé dojmy hodně stručně: nejde o superoriginální dílo, ale o hravě vyprávěný příběh, který se
snaží mezinárodně srozumitelnou formou dětem předat myšlenky citlivě a ve vkusném balení.

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

Spolupráce s dramaturgem Robertem Lencem příběhu jistě pomohla a ještě pomůže.
Rozhodnutí o spolupráci s Manuelem Sicílou v pozici co-režiséra je pro výrobu zásadní a správný tah, když
jde mezinárodní zahraniční výrobu, protože přece jen režírování na dálku má svá omezení.
Kromě kompaktní dlouhodobé a zastřešující práce hlavního výtvarníka zapojil producent do projektu ve fázi
hledání přesné výtvarné podoby i několik mladých českých výtvarníků_animátorů-autorů,za což jsem ráda,
i když z přiložených smluv to působí, že jde jen o drobnou výpomoc, ale to může být jen dojem a
spolupráce se mohla v průběhu prohloubit (viz například zmínka o spolupráci na scénáři u Mikoláše
Fišera).

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Základní témata, které se v příběhu řeší, jsou blízké dětem po celém světě: pravda, strach, odvaha, přátelství,
komunita… Tím, že jde o fantasy připomínající hrdinské příběhy, nastavuje určitá morální pravidla či limity.
Spíš než o výraznou originalitu jde o řemeslně kvalitní dílo, které by mohlo být, když se povede, stálicí mezi
oblíbenými rodinnými filmy.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Martin Kotík je zkušený producent, který své projekty dotahuje.
Mezinárodní podpora projektu je už sama o sobě známkou kvality a prověřené připravenosti projektu.
Nepochybuji o úspěšném dokončení dle plánu.
Rozpočet je vysoký, ale nijak překvapivě. Rozvrstvení financí bych v některých položkách čekala trochu
jiné, ale v tomto oboru neexistují přesné tabulky a každý projekt se v nárocích i způsobu výroby liší, což se
logicky odrazí i v rozpočtu.
Zarazila jsem se u položky storyboard, kde částka 1 200 tis není smluvně v přiložených smlouvách
naplněna ani z poloviny, ale to má jistě jednoduché vysvětlení, například že během práce na stb došlo k
přehodnocení objemu práce a její hodnoty a zpětného navýšení honoráře některého ze tří autorů
storybordu (podle smluv), či spoluprací s dalšími, či dalšími koly smluv s těmi třemi… případně další
příprava stb byla vnímána více jako výrobní a méně autorská, proto k ní není přiložena další autorská
smlouva.
Přišel mi dost vysoký honorář obou hlavních spoluscénáristů, i když absolutně nerozporuji, že jde o práci
dlohodobou, mnohakolovou a víceúrovňovou (netuším, zda kromě klasického literárního scénáře rozepisují
i podrobně jednotlivé situace pro animátory, což by se u filmu s tímto rozsahem dalo předpokládat) a v
celkové částce je tedy i tento rozměr zohledněn.
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Expertní analýza
Název projektu

Perla

Evidenční číslo projektu

3520-2020

Název žadatele

Rolling Pictures spol s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Daňhel

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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Námět filmu vychází z generacemi vyzkoušené pohádkové matrice o dětských
hrdinech, kteří, když selžou dospělí, berou na sebe heroickou roli zachránců světa.
Zde vodnická princezna Perla a youtuber Oliver zachraňují společnými silami říši
vodníků, zároveň však morálně zčišťují svět pozemský.
Autoři film definují jako dobrodružnou komedii pro děti a jejich rodiče. Prostředí v
němž se film odehrává je zcela současné, plné dramaticky použitých audiovizuálních
technologií (youtube, monitory, velkoplošné projekce a mobily), ale pod současným
světem se skrývá ve vodních hlubinách také vrstva mytická. Tato vrstva je však
pokřivena ztrátou a přepsáním kolektivní paměti vodníků a jiné vodní havěti. Je
ovládána a manipulována proradným rádcem a hlavním antagonistou Aquatusem,
jenž slouží zatím ne zcela emočně ani dramaticky uchopeným Temným. Není zcela
jasné, kdo tito Temní jsou, jak se vztahují k říši lidí. Jisté je, že však generují ve vodní
říši strach a nenávist k suchozemcům.
Perla a Oliver však na sebe vezmou roli Strážců a rozhodnou se proti Temným
bojovat. Posléze zjišťují, že k tomuto boji byli vlastně již dříve předurčeni.
Silnou stránkou projektu je bezesporu dramatická mytologická vrstva, která bublá pod
zcela přítomným a až jakýmsi přehnaným “cool” zevnějškem. Právě napětí mezi
profánním a mytickým dodává dobrodružnému příběhu charakter pohádky - mýtu.
Zde se jedná o reflexi “Mýtu o věčném návratu” do éry Zlatého věku, kde všechny
protikladnosti žily vedle sebe v harmonii. Perla reprezentuje živel Vody, s veškerou
její všeobjímající a penetrativní silou - princip ženský, Oliver svojí aktivitou zastupuje
živel Ohně - princip mužský. Jde o archetypální dvojici vyskytující se v mytologiích
napříč kulturami a rozvinuté zejména jako ústřední dramatické pnutí ve středověké
alchymické ikonografii. Ve splynutí protikladů se tak obnovuje ztracená rovnováha
pokřiveného světa.
Slabinou, alespoň pro mne, je vizuální řešení postav. Jde o zaměnitelnost s celou linií
filmů (např. Hledá se Nemo, Dory a jiných filmů společnosti Pixar), která nevytváří
originální a jedinečný vizuál. Na druhou stranu mi je jasné, že ona již mnohokrát
vyzkoušená typizace, zaměnitelnost a nepůvodnost cílí na větší trh, ale je to trochu
promarněná šance.
Z přiložených materiálů vyplývá, že zejména v dramaturgické linii došlo k motivické a
dramatotvorné precizaci a projekt je tak plně připraven k realizaci.

Udělení podpory

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

Samotná ústřední myšlenka o návratu pokřiveného a disharmonického světa k
důvěře a jednotě až tak původní není, objevuje se v mnoha pohádkách a mýtech.
Což je spíše dobré znamení, že jde o silný a aktivní mýtus, který se na bedrech tisíců
vypravěčů přenesl napříč až do současnosti. Co považuji za přínos, je přesazení
tohoto archetypálního dramatu do současného, byť fikčního světa a skrze živlovost
dramatu protikladů - Oheň a Voda - jeho organické zapuštění do postav Perly a
Olivera.
Děti zachraňují svět, což je přeneseně i možné východisko z krize naší civilizace.
Nemohu se však ubránit dojmu, že se autoři snažili nashromáždit veškerá palčivá
temata světa dnešního - ekologii, media, xenofobii, vůdce a politiku, multikulti
východiska, ztrátu historické paměti, developing a tyto linky smíchali do poněkud
nakynuté, všeobjímající a moralizující “bramboračky”. Méně totiž bývá v mýtech a
pohádkách často více. Tato snaha vyhovět všem, je ale naštěstí stmelena
základními archetypálními modely - silná dívčí hrdinka, strach, jeho skrývání a
odkrývání, boj za spravedlnost a obnovení důvěry mezi živlovými postavami a lidmi
či touha po kamarádství časem možná přerůstající v lásku.
Otázkou pro mě zůstává, kdo jsou Temní. Proč napadají zrovna svět vody a ne již
tak svět pozemský. Jsou-li živeni strachem, potravy by měli na zemi dost. Kvůli své
neukotvenosti tak trochu “šustí papírem”.
Velmi podnětně vnímám dramaturgicé vedení zkušeného praktika Roberta Lence,
především v liniích, které si dovolím citovat: “Upozornil jsem je na nutnost správného
a jasného nastavení pravidel použití magie v příběhu a také na nutnost, aby tato
pravidla zůstávala po celou dobu konstantní. Stále cítím, že musíme pracovat na
tom, jak oba hlavní hrdinové objeví své magické schopnosti, a na jejich následných
reakcích na toto zjištění. Také je třeba lépe vyjasnit základní nastavení vztahů mezi
lidským a vodnickým světem, proč se jeden druhého bojí a jaká je historie jejich
antagonismu.”
Podstatným a divácky zpřítomňujícím motivem, je jak paralelně s procesem nápravy
rozbitých světů postavy pronikají i do své mentální morfologie a objevují vlastní
zasutou intimní rodinnou paměť a skrze ní se dotýkají i nevědomé složky a paměti
kolektivní.
Je jen trochu škoda, že ve výtvarné stránce autoři podlehli unifikaci “realistického”
vizuálu animovaných blockbusterů 90. let a nepřišli s autonomnější a pro diváky i ve
své jedinečnosti emočně lépe zpracovatelnou a zapamatovatelnou vizualitou.
Zůstává tak pachuť již několikrát viděného.

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

HUSA

Evidenční číslo projektu

3525-2020

Název žadatele

Animation people

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

21. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Dětský svět pro dětského diváka, jednoduchý příběh, minimum postav, jedno prostředí, výchovný
aspekt
Jednoduchost, promyšlená filmová řeč a animační technika, připravenost, zkušený tým, nadčasové
sdělení
Nesporně zajímavá a náročná animační technika nemusí mít v konečném důsledku pro příběh
zásadní význam
Konečné hodnocení
Husa je skutečně filmem pro děti, což je třeba vyzdvihnout jako jeho hlavní přednost. Je
dostatečně srozumitelná jak dějově, tak výtvarně, zároveň ukazuje svět v jeho poezii i krutosti.
Animační technika je v podstatě modernizovanou loutkovou animací a jak vyplývá z
prezentace, je realizačním štábem zcela zvládnutá. Otázkou je, zda se jedná o oživení
počítačové animace, nebo o digitální znecitlivění klasické loutky. Scénář jen propracovaný a
autoři jsou si plně vědomi zákonitostí animovaného filmu. Je zřejmé, že na přípravách filmu
bylo uděláno již mnoho práce a lze předpokládat jeho bezproblémovou realizaci na vysoké
úrovni.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

− Husa má svůj osobitý styl, který je založen na minimalismu, který se projevuje jak jednoduchým
prostředím ve kterém se příběh odehrává, tak ve výtvarném pojetí (například barevnost je uměřená,
barvy vystupují z bílé plochy). Výsledkem je vizuální přehlednost, která je důležitá zejména pro dětského
diváka. Děj je vyprávěn pro děti zcela srozumitelně, zároveň však nepostrádá hravost v detailech,
pracuje s gagy. Postavy mají jednoznačné role a jsou prosty hlubší psychologie, což je v souladu jak s
žánrem loutkového filmu, tak i s krátkou stopáží. Motivy jsou smysluplně dohrané (hrdina svůj oblíbený
míč přetvoří na maketu husy, aby naučil housata plout a pod.) Příběh vede děti k poznání, že svět je
složitější, a že naše činy mají své následky ke kterým je třeba se postavit. Film se nevyhýbá zobrazení
smrti, ta je zde prezentována jako integrální součástí venkovského prostředí a také umocňuje tíhu viny,
kterou malý hrdina prožívá - smrt je nevratná. Příběh Husy je očištěn od atributů současnosti, vyjma
odkazu na fotbalistu Messiho. To zaručuje, že film bude sdělný po mnoho let. Projekt Husa naplňuje cíle
výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Husu realizuje zkušený tým. Je vysoce pravděpodobné, že výsledek bude odpovídat záměru.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Téma je z hlediska dětského obecenstva významné a je univerzální jak z geografického tak i z časového
hlediska - film jen tak nezestárne. Film pracuje s poetikou českého venkova, což je způsob kulturního
exportu jakými je například britská Ovečka Shaun či ruská Máša a medvěd.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Informace v žádosti jsou postačující k rozhodnutí. Rozpočet i ukušenosti žadatele umožňují
bezproblémovou realizaci.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Husa

Evidenční číslo projektu

3525 - 2020

Název žadatele

Animation people

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

18.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost projektu HUSA představuje spolupráci tří subjektů, které přispívají do
celkového pojetí přípravy a realizace tohoto projektu rozdílnými způsoby věcného plnění,
specifickými pro jednotlivé společnosti, které však jako celek dávají ucelenou představu o
způsobu přípravy a předpokládané realizaci.
Pozitivem je postavení francouzského koprodukčního partnera, který, kromě věcného plnění,
deklaruje připravenost vzít na sebe roli celosvětového prodejce práv.
Žadatel má vypořádány smluvní vazby nutné pro zahájení výroby projektu.
Projekt je připraven k realizaci, a v přílohách je ukázána jeho zamýšlená podoba, která
vzhledem k představenému stavu příprav a zkušenostem koprodukčních partnerů bude
realizována.

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Společnost Animation People působí v oblasti animované tvorby již řadu let, což se odráží na
kvalitě předložených materiálů.
Samotná žádost je srozumitelná a její přílohy dávají představu o způsobu realizace.
Přiložené explikace detailně popisují důvody, proč koprodukční partneři mají zájem se podílet
na společném vzniku díla a podrobně popisují technologii vzniku a příspěvky jednotlivých
partnerů.
Žádost v přílohách představuje celkový tvůrčí pohled na příběh a jeho výtvarné pojetí.
V souběhu s tímto jsou osvětleny technologické postupy a účast na těchto postupech v rámci
věcného plnění jednotlivých koprodukčních partnerů.
Došlo zde k propojení informací od námětu přes storyboard k harmonogramu výroby. To samé
lze říci o rozpočtu a finančním plánu.
Veškeré materiály jsou přehledné a umožnily posoudit žádost.
–
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet odpovídá svými náklady předloženému scénáři, a hlavně podrobnému storyboardu.
Je v souladu s předloženým harmonogramem výroby.
Je absolutně transparentní a toto konstatování lze zvýraznit faktem, že k nákladovým
položkám věcného plnění je přiřazeno označení místa vzniku u jednotlivých koprodukčních
partnerů.
Tyto položky jsou v souladu s LOI jednotlivých partnerů a s charakterizací zdrojů ve
finančním plánu.
Jeho transparentnost je dotažena na samý vrchol možnosti, kdy některé položky jsou
jednicovány ve vteřinách.
Takto postavený rozpočet dává přehled o očekávaných nákladech a ukazuje jistotu žadatele
v oblasti realizace animované tvorby.
Finanční plán je postaven na koprodukční spolupráci třech subjektů a částky sumarizované
v položkách jednotlivých koproducentů jsou podrobně vyjádřeny v rozpočtu a komentáře ve
všech explikacích představují a zastřešují jednotný pohled na zajištění realizace.
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Celkové náklady odpovídají představené technologii výroby, se kterou nás seznamují
explikace.
Výše požadované podpory odpovídá charakteru projektu a jeho očekávaným nákladům.
Budoucí koprodukční spolupráce partnerů je doložena LOI, které závazně vyjadřují
připravenost se podílet na společné výrobě. V těchto LOI nejsou uvedeny konkrétní částky,
ale v textu jsou charakterizovány oblasti, které budou předmětem věcného plnění. Tyto
oblasti jsou podrobně rozpracovány a označeny v rozpočtu a jejich součet odpovídá
očekávané spolupráci. Je tedy možné předpokládat, že tyto podrobnosti se stanou součástí
budoucích koprodukčních smluv.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Celá oblast příloh, explikací a komentářů představuje realizační strategii, která je
uchopitelná, realizovatelná a má pevný základ v kvalitách koprodukčních partnerů. Jsou to
společnosti, které již realizovaly a v současnosti realizují řadu projektů. Tento projekt plně
zapadá do portfolia činnosti koprodukčních partnerů.
Součástí této koncepce je zajištěný celosvětový prodejce práv, který má zkušenosti s realizací
práv animované tvorby.
Současná situace staví otazník nad harmonogramem výroby. Jeho zahájení na 1.8.2020 a jeho
další postup je však již dostatečně daleko a předpokládám, že již nebudou platit omezení,
které by mohli bránit výrobě.

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

Předkladatel je zkušená společnost v oblasti animované tvorby a spojení s dalšími dvěma
špičkovými pracovišti, jako koprodukčními partnery, je zárukou kvalitní přípravy a výroby
projektu, který se stane možností propagace české animované tvorby ve světě.
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Expertní analýza
Název projektu

Husa

Evidenční číslo projektu

3525-2020

Název žadatele

Animation people

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Do života malého chlapce vstoupí nečekaná překážka. Na dvorku se zabydlí nová „spolubydlící“ – husa. Jak
se záhy ukáže, ačkoliv drobnější než náš hrdina, dokáže vzbudit nejen respekt, ale především strach. A
k tomu všemu brání chlapci si pořádně užít hru s fotbalovým míčem…
Krátkometrážní Husa na malé ploše otevírá dětskému divákovi hned několik podstatných témat, s nimiž se
musí děti v cílové skupině (cca 5-8 let) popasovat. Ať už je to sžití s novým „příslušníkem rodiny“, naučení se
rozpoznávání hranic, tak i vypořádání se s vlastním vztekem a především pak pocitem viny. Ačkoliv by
takový výčet mohl navádět k hlubokomyslné a až „ztěžklé“ filmové podívané, Jan Mika vše předkládá
v odlehčenější formě, adekvátní stylizaci. Předložená látka vyniká subtilností ve výrazu i vyprávění, a to aniž
by postrádala silné poselství.

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)
Jak se dočteme v předložených materiálech, projekt se předkládá opakovaně, a to přesto, že byl
v minulých výzvách kladně ohodnocen. Zkrátka se na něj nakonec finančně nedostalo. Ačkoliv jsem já
sám měl ve svém předchozím posudku pár konkrétních připomínek, se stávající podobou
scénáře/storyboardu jsem coby divák spokojený – a vše, co autor i dramaturgyně uvádějí, nejen
respektuji, ale vnímám jako prospěšné (např. role babičky, fakt, že právě chlapec usmrtí prakem husu…).
Myslím, že Husa je opravdu dobře připravený projekt a že si zaslouží nejen vzniknout, ale také získat
k tomuto zrodu finanční podporu ze strany SFK. Má citlivě uchopené téma, poměrně závažné, které se
nenaklání k moralitě. Navíc jde o dílo výtvarně hezky stylizované a má vzniknout ve (v tomto případě
funkčně propojených) třech animačních technikách.
Nebojím se napsat, že by mě mrzelo, kdyby i tentokrát Husa přišla zkrátka. Nezaslouží si to.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Do projektu je zapojena řada zkušených osobností z (nejen českého) animačního průmyslu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Husa bude krátkým filmem, který může být dobře čitelným pro děti různých zemí, tematizuje to, co se jich
bezprostředně týká – včetně naštvanosti, pocitu ukřivděnosti, ale také následného vypořádávání se
s pocitem viny, pokud dojde ona naštvanost až příliš daleko.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Oceňuji vícezdrojové financování projektu, rozpočet je promyšlený a nemám k němu připomínek.
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Expertní analýza
Název projektu

Křišťáloví únosci

Evidenční číslo projektu

3530-2020

Název žadatele

Alkay Animation Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

24. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Společnost Alkay Animation Prague žádá o veřejnou podporu animované fantasy určené
primárně dětem, a to v koprodukční shodě Česko – Chorvatsko – Belgie - Slovensko. Projekt
vzniká podle dávného námětu Dušana Vukotiće (zemřel v roce 1998), jehož se ujal chorvatský
realizační tým a na němž se nyní podílí i česká strana.
Jde o příběh dvanáctileté dívky Rey, která se po matčině smrti ocitá v novém domově – na
lidmi osídlené planetě, kde její otec dostal práci v recyklační továrně. Rea získává nového
kamaráda Andyho a názornou „zelenou“ lekci v podobě setkání s místními tvory, které
neekologické chování lidských přistěhovalců zahnalo do podzemí. Dobro nakonec - a podle
očekávání - zvítězí.
I díky dramaturgické intervenci spolehlivého Martina Daniela zde nyní existuje profesionálně
fungující příběh. Projekt však působí povrchně, líbivě a nepřekvapivě, a to jak po výtvarné, tak
po obsahové stránce (která je ovšem vykalkulována jako po všech stránkách plně „korektní“).
Představa diváckých požadavků současného jedenáctiletého dítěte (horní hranice cílové
skupiny) či dokonce jeho rodičovského doprovodu se myslím neslučuje s přímočarou
koncepcí, která může silněji zarezonovat nejspíš jen u nejmenších dětí. Bohužel právě autory
zmiňovaná americká „komerční“ produkce, vůči které se rozhodli vyhranit, vykazuje
v současnosti větší výtvarnou i obsahovou invenci, hravost a vnitřní soudržnost. Zvláště
udivuje nesourodý a nelogický koncept mimozemských tvorů. Není totiž pravda, že žánr sci-fi
a fantasy snese všechno - stejně jako není pravda, že dětský divák snese cokoli.
Cílem dané výzvy je podporovat stylovou, žánrovou a tematickou diverzitu projektů a o jejich
originalitu. Těmto požadavkům Křišťáloví únosci z mého pohledu nevyhovují - a to nikoli
z hlediska dílčích problémů, ale z hlediska základní výtvarné a obsahové koncepce předurčené
chorvatskou stranou. (Žadatel má za sebou přitom např. divácky úspěšné, originální
Lichožrouty, a nyní dokončuje např. film Michaely Pavlátové Moje slunce Maad, Křišťáloví
únosci však mají blíže k jeho mainstreamově vykalkulovaným filmům o Čtyřlístku.)
Doporučuji každopádně zamyslet se nad českým titulem filmu.
Projekt už obdržel podporu 846 000 korun na vývoj, což samozřejmě vybízí k jeho podpoře i
v rámci výroby. Vzhledem k omezeným prostředkům Fondu a momentální situaci českého
filmu i s ohledem na jiné, originálnější celovečerní animované projekty zviditelněné v této
výzvě doporučuji projekt nepodpořit, nebo ho podpořit jen výrazně menší částkou.
Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Společenská hodnota příběhu o holčičce jménem Rea, která s pomocí nových přátel v novém
domově zvrátí ekologickou i vztahovou nerovnováhu, je samozřejmě velká ve smyslu
mechanicky uplatněné „politické korektnosti“. Projekt disponuje módní, silnou ženskou
hrdinkou, je zde generačně, genderově i názorově rozvrstvená skupina hrdinů (nový kamarád
Andy, názorově procitnuvší otec hrdinky, Andyho ekologicky uvědomělá matka), která se
spojí ve jménu zjevně dobré věci. Zlo, kterému je podle tradičních pohádkových pravidel
třeba aktivně čelit, nabývá konkrétní lidské podoby v chamtivém kouzelníkovi a zvláště pak
nebezpečném monstru, zrozeném vinou toxického odpadu. Pro zpestření tu jsou mimozemští
obyvatelé planety - dinosauří Gorgoni, krystaličtí Kristoni, pterodaktylí Zlobci -, ale zřejmě
jen nejmenší diváci se nad tou nesourodou a zcela vnitřně nelogickou směsí nebudou
pozastavovat. Není totiž pravda, že žánr sci-fi a fantasy snese všechno, stejně jako není
pravda, že všechno snese dětský divák.
Mnohokrát osvědčené prvky poskládané do řemeslně fungujícího příběhu nedávají
dohromady originální, hravý a fantazijní výsledek, ale zcela předvídatelný tvar, čemuž
bohužel ještě napomáhá až nepříjemně líbivé výtvarné řešení. Technologie animace je
soudobá (3D). Ocenit lze výrobu textur ručně kreslených na tabletu.
Výtvarné návrhy, storyboardy i ukázky animace přiložené k žádosti pak napovídají, že po
řemeslné stránce je projekt dobře připraven. Žadatel je jistě zkušený, a to jak v realizaci
umělecky průměrnějších animovaných titulů (Čtyřlístek ve službách krále, Velké
dobrodružství Čtyřlístku), tak i originálnějších děl (Lichožrouti), takže nepochybuji o tom, že
Křišťálové únosce dokáže provést všemi úskalími výroby.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt vzniká jako pomyslné pokračování díla jugoslávského tvůrce Dušana Vukotiće
(Monstrum z galaxie Arkana, zemřel před více než dvaceti lety), který osobně zažil spolupráci
Jugoslávců a Čechů v 80. letech na Barrandově. Podle Vukotićova dávného námětu napsali
scénář Aleksandar Žiljak a Arsen Ostojić (který je současně režisérem chystaného díla).
Autorem výtvarné koncepce je Stjepan Mihaljević. Nápad se konkretizoval od roku 2011,
koprodukce se intenzivně připravuje od roku 2018, kdy projekt posunuli k realizaci Ostojić,
dramaturgyně Kateřina Krejčí a producent Petr Horák. Další cenný pohled na projekt poskytl
americký script doctor českého původu Martin Daniel.
Máme tak před sebou konzistentní vývoj projektu, na němž se ve shodě podílejí
profesionálové z Chorvatska i Česka, a to na základě předchozí spolupráce a svých
předchozích zkušeností. Může tak vzniknout mainstreamový animovaný film, který se ovšem
bohužel do historie české či evropské animované tvorby velmi pravděpodobně nijak nezapíše.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
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Žánr filmů pro děti (nyní nazývaných také „rodinné filmy“) patřil k úspěchům klasické
československé kinematografie, a to i v mezinárodní sféře. V éře dominance (vesměs
inteligentní a technicky vyspělé) americké rodinné produkce je těžké působit
konkurenceschopně - prakticky jedinou možností je asi výroba tematicky i formálně
originálních děl, sdělných mezinárodně, ale současně nezbavených národního charakteru.
Nutné je přitom bojovat o pozornost publika, formovaného právě zmíněnou americkou
produkcí. Cílová skupina prepubertální děti (7-11 let) je pak možná vůbec nejtěžším
oříškem. Filmů, kteří na evropské úrovni konvenovaly právě tomuto publiku a současně
nerezignovaly na umělecké hodnoty, skutečně není mnoho. Proto nejspíš můžeme
předpokládat, že právě Křišťáloví únosci nevnesou do daného stavu žádnou výraznou
změnu. Mohou představovat řemeslně kvalitní a obsahově korektní zábavu pro danou
cílovou skupinu.
Pro českou animovanou tvorbu nemůže film být velkým kvalitativním přínosem už kvůli
většinově „chorvatskému“ charakteru týmu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory
či protichůdné informace, což mi – jak doufám – umožnilo ji posoudit tak nejlépe, jak jen
umím.
Daný projekt je velmi nákladný vzhledem k charakteru zvoleného žánru, ale s ohledem na
daný rozpočet a předloženou strategii je realizovatelný. Profesionální provedení zajišťuje i
žadatelův tým a střih bude realizován v jeho střižně, takže zřejmě při realizaci nevzniknou
technologické problémy.
Chorvatská společnost Filmosarus Rex patří ve své oblasti rovněž ze zkušeným subjektům.
Mnohonásobně osvědčený je i belgický tým studia Fridge, který se postará o obrazovou
postprodukci. O zvukovou postprodukci se podělí i Česká televize a některé z domácích
zvukových studií.
Profil žadatele odpovídá charakteru projektu: je zkušeným realizátorem celovečerních
animovaných filmů. Logické je spojení s pravidelnými koprodukčními partnery (Bfilm,
Fridge – dva filmy o Čtyřlístku, Lichožrouti, série televizních Večerníčků), s nimiž nyní
realizuje i koprodukční 3D celovečerní animovaný film Srdce Věže.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Křišťáloví únosci

Evidenční číslo projektu

3530-2020

Název žadatele

Alkay Animation Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

30. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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3D počítačově animovaný (CGI) celovečerní rodinný scifi film o dvou dětech zachraňujících svého zvířecího
kamaráda v prostředí cizí planety vzniká dle námětu významného chorvatského tvůrce animovaných filmů
Dušana Vukotiče v pevné spolupráci chorvatských a českých tvůrců. Na chorvatské straně leží umělecký
základ - kořeny projektu - původní námět, současný scénář, výtvarné návrhy, hudba a chorvatský je i
režisér, scénárista a iniciátor projektu Arsen A. Ostojić. Česká strana se do projektu zapojila později, ale
producent Petr Horák a jeho studio Alkay Animation Prague se ujali výroby a Petr Horák se po dohodě stal
producentem celého projektu. Jde tedy o koprodukční chorvatsko-český projekt s poznámkou, že váha
výroby se přesunula na českou stranu.
Námět filmu vznikl sice v minulém století, ale protože jde o žánr sci-fi, téma je stále funční, jen autoři přidali
důraz na aktuálně silné téma ekologie a posunuli děj na vzdálenou planetu, což posiluje výtvarnost filmu a
příklon ke sci-fi, aniž by to výrazněji zasáhlo do děje.
Film určený rodinnému publiku nepodléhá regionálním omezením a měl by být svou tématikou srozumitelný
celosvětově.
Mezi tvůrci i výrobou panuje shoda v úsilí vytvořit citlivý rodinný žánrový scifi film, který chce především
vyprávět příběh, upoutat diváky napříč generacemi, ale nejde jim o to konkurovat současné americké
produkci, chtějí navázat na kvalitní výrobu a tradiční spolupráci evropských tvůrců animovaných filmů.
Projekt oficiálně prošel vývojem (dostal na něj i finanční podporu), jak po stránce příběhové, tak výtvarné a
technologické. Má hotový storybord, proběhly technologické a animační zkoušky, jsou hotové ukázky, ze
kterých je čitelná kvalita animace i přístup k výtvarně-animačnímu řešení. Hlavní lidské postavy příběhu jsou
vizuálně definovány a animačně ověřeny.
S pokračující technickou přípravou se ještě dopřesňují “obalové” výtvarné návrhy, zejména prostředí na
nové planetě, míra posunu oproti klasicky “zemskému” prostředí, ale obrazová a technická příprava vrcholí
a v zásadě je připraveno. Jediné, co mi v dodaných podkladech vážících se k obrazu a výrobě výrazněji
chybělo byla ukázka animační práce s postavami Krystonů.
Bohužel ale ještě není zcela hotový scénář. Už je z něj dobře patrná hlavní myšlenka, linka příběhu i
charaktery postav, ale jednotlivé situace působí trochu přibližným dojmem a dialogy zatím na mnoha
místech nefungují. Některé jsou nadbytečné, jinde chybí informace. U animovaného filmu a ještě více u
animovaného filmu s dialogy není možné přistoupit k výrobě bez zcela fungujícího scénáře. Nedostatky ve
scénáři už nejdou zpetně dohonit, nejde to nechat na natáčení nebo do střižny.
Je mi jasné, že případné nepodpoření fondem, dokud nebude scénář dopracován, projekt zbrzdí, ale
nemůžu ho s čistým svědomím v této fázi před dokončením vývoje doporučit jako zcela připravený.
Udělení podpory

Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Zatím nepovažuji scénář za hotový.
Základní téma i dějová linka funguje, ale jednotlivé situace jsou zatím na mnoha místech vnitřně trošku
banální, občas dlouhé, někdy nadbytečné (šlo by krátit).
Vnímám i další nesrovnalosti a nedotaženosti, které vyvolávají otázky, uvedu několik příkladů:
Některé reakce postav nejsou uvěřitelné (například pasáž, kdy se rodiče účastní poměrně dlouhé smuteční
obřadní scény, když by měli šílet ze zmizení svých dětí, není dovysvětlená reakce otce při nočním incidentu
v autě, kdy navrhuje, aby to nikomu neříkali, nevíme proč), děti nechodí do školy (není nijak vysvětleno),
jsou celé dny samy doma, když jsou rodiče v práci, o postavě příšery se najednou mluví jménem, přestože
o ní až do té chvíle nikdo nevěděl, že existuje…
Zásadní výhradu mám ke kvalitě dialogů, což v této verzi předpokládám souvisí s překladem, ale určitě je to
oblast, která ještě potřebuje výrazně dotáhnout. Tvůrci to vědí a i dramturg projektu to ve své explikaci
zmiňuje. Pokud se film točí v angličtině, je na českou verzi relativně ještě čas, ale neposoudím, jak znějí
repliky v originální verzi a je otázkou, zda dvojjazyčný dramaturg nemyslel právě anglickou verzi, pak by byl
problém větší a závaznější. Což souvisí i s dalším bodem.
Jediné na co jsem v podkladech nenarazila (je možné, že jsem přehlédla), je právě informace o řešení
jazykových verzí filmu. Protože jde o mezinárodní koprodukci s očekávaným dalším světovým prodejem
předpokládám, že bude film vznikat v anglické verzi a do všech ostatních jazyků se bude dabovat (neboť
jde o dětský-rodinný film, titulky tedy nepřichází kromě festivalových uvedení v úvahu). Ve filmu se mluví
hodně a z animační ukázky je zřejmé, že bude používaný lipsynk. Kvalitní překlad s přihlédnutím k motorice
rtů bude tedy zásadní.
Doporučuji ještě zauvažovat nad názvem filmu, který je pravděpodobně původní a pochází už z prvního
námětu, ale je pravděpodobné, že se příběh mezitím mírně proměnil a přenesl se důraz na jiné postavy.
Alespoň mně titul Křišťáloví únosci s dějem filmu nekoresponduje. Slovo “křišťál” se dokonce ve scénáři
vůbec neobjevuje a za hlavní únos ve filmu považuji odcizení malého Burgyho zlým Excelsiorem, což
spouští akci jeho záchrany.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Námět z pozůstalosti Dušana Vukotiče funguje jako známka kvality či alespoň impulz zájmu pro filmové
fanoušky.
Scénáristy filmu jsou režisér, iniciátor a koproducent projektu Arsen A. Ostojić a zavedený autor sci-fi
Aleksandar Žiljak, který je sám i výtvarník a ilustrátor se zaměřením na přírodovědná témata, oběma je
téma velmi blízké a jsou si v něm jistí.
Dramaturg Martin Daniel je dalším garantem toho, že scénář směřuje k úspěšné finální verzi.
Výtvarník Stjepan Mihaljević je autorem návrhů postav i prostředí. Na finálních počítačových verzích už
logicky spolupracuje studio Alkay.
Autora hudby Mate Matišiće (v Chorvatsku známý a oceňovaný autor filmové hudby) spojuje s režisérem
už několik spoluprací, včetně té na Lichožroutech (které vyrábělo studio Alkay a produkční společnost
Filmosaurus Rex je koprodukovala).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Z informací dodaných producentem i režisérem je patrné, že projekt vzniká i jako určitá pocta legendě
animovaného filmu, znovunavázal na dříve tradiční česko-chorvatskou spolupráci, ale s čerstvým pohledem na
svět i aktuální možnosti animovaných technologií.
Téma je obecně srozumitelné, originální v nových postavách a dostatečně dobrodružné, aby rodinné publikum
zaujal.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Křišťáloví únosci

Evidenční číslo projektu

3530-2020

Název žadatele

Alkay Animation Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

24.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
projekt podpořen v rámci vývoje Fondem, projektem MEDIA a chorvatským filmovým fondem
celovečerní animovaný film pro děti v žánru sci-fi
reálný finanční plán
mezinárodní koprodukce
Hlavní slabé stránky
ukázky neodpovídají standartu animovaného filmu dnešní doby
příliš podceněný rozpočet v některých položkách
Zkušený producent celovečerních animovaných filmů pro děti se rozhodl pro koprodukci 4 zemí pro vznik
filmu chorvatského režiséra a scénáristy. Projekt má českou majoritu. Během vývoje vzniklo několik ukázek,
které jsou připojeny k žádosti. Doufám, že předvedené záběry ještě nejsou konečnou verzí, na precizaci
vizuálu je třeba ještě zapracovat. Ačkoli je celkový rozpočet vysoký, jednotlivé položky se pohybují na
spodní hranici odměn. Požadovaná dotace je adekvátním podílem na nákladech. Finanční plán je reálný.
Cílová skupina je jasně určena. Distribuční strategie pečlivě propracovaná, cílové skupině odpovídá.
Marketingová strategie také odpovídá projektu. Harmonogram projektu umožňuje jeho úspěšnou realizaci.

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná, pečlivě vypracovaná. Obsahuje zmiňovaná LOI, smlouvy, chybí mi jen
dokument dokládající zájem České televize o projekt, která má být koproducentem s výrazným podílem
na financování.
Projekt je mezinárodní koprodukcí 4 zemí (ČR, Chorvatsko, Slovensko, Belgie), česká strana má
v projektu majoritu.
Projekt byl fondem podpořen ve fázi vývoje, stejně jako chorvatskými filmovým fondem a evropským
fondem MEDIA.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet je na české poměry vysoký, ale vzhledem k mezinárodní spolupráci a délce produkce
a postprodukce je jeho cena obvyklá v našich poměrech (pro mezinárodní spolupráci jde spíš o nižší
položky). Celková požadovaná dotace je též vysoká, ale její podíl na nákladech je adekvátní.
K jednotlivým položkám: honorář producenta je za dané časové období příliš nízký, honorář
koproducenta je rozpočtován pouze jeden (ostatní koproducenti budou bez honoráře?). Ostatní položky
se pohybují na spodní hranici odměn v oboru (především vzhledem k časové náročnosti projektu –
vedoucí produkce 300.000,-Kč, supervize výroby 150.000,-Kč při plánované produkci 2 roky). Režijní
náklady a production fee je naopak na nejvyšší možné částce (tedy 7% rozpočtu), což v tomto případě
znamená cca 9 milionů Kč. Byla bych pro to navýšit předchozí položky v rozpočtu, především dorovnání
některých honorářů, a snížit tyto paušální neidentifikovatelné položky.
Finanční plán počítá s mnoha zdroji financování z ČR i zahraničí Ačkoli je nutné zajistit značně vysoký
rozpočet, finanční plán se jeví jako reálný a projekt realizovatelný.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Celovečerní animovaný sci-fi film pro děti je jistě dobrá volba. Producent má s celovečerními
animovanými filmy zkušenosti, do projektu hodlá zapojit i ověřené mezinárodní spolupracovníky a
společnosti, se kterými již spolupracoval nebo právě spolupracuje. Ačkoli jde o projekt chorvatského
režiséra i scénáristy, podařilo se producentovi získat v projektu majoritu. Mezinárodní koprodukce
nahrává i mezinárodní distribuci, projekt má mezinárodní potenciál.
Během období vývoje (podpořeného Fondem a MEDIA) vznikla mimo jiné 3-minutová ukázka
definitivního výtvarného pojetí a animovaného zpracování. To je bohužel největší slabina celého
projektu, animace v ukázce připomíná projekty vznikající ve světě před 10 lety. Stejně jako animační
testy chůzí a běhu nepovažuji za příliš zdařilé. Věřím, že nejde o poslední výtvarné a animační pojetí
projektu, je důsledkem časového tlaku a zkušený producent bude trvat na vizuálu hodného kvality
současného animovaného filmu.
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Film má jasně a správně určenou cílovou skupinu a propracovanou distribuční strategii, jak místní, tak
mezinárodní. Producent má jasný plán, jak s projektem naložit. Poměrně jasná je i marketingová
strategie, která odpovídá projektu, pro její detailní realizaci předpokládá producent oslovit ověřeného
odborníka.
Není mi zcela jasné, v jakém jazyce bude film vznikat. Ukázka finální scény je v angličtině, ale
s pracovním dialogem. V rozpočtu se uvádí jedna jazyková mutace (pokud správně klíčuji rozpočet) a
titulky (doufám, že s titulky se počítá pouze pro propagační videa a teasery, titulky nejsou pro zvolenou
cílovou skupinu vhodné). Prosím o upřesnění, v jaké prvotní jazykové mutaci projekt bude vznikat (které
bude odpovídat i lipsync postav).
Harmonogram projektu jeho potřebám odpovídá.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Mezinárodní tým má dostatek zkušeností pro úspěšnou realizaci projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

O čertovi

Evidenční číslo projektu

3559-2020

Název žadatele

Silent Cartoons

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

24.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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O podporu žádá opětovně film společnosti Silent Cartoons“ O čertovi".
Animovaný krátký film na základě literární předlohy Pavla Čecha.
Poutavě připravený minutový teaser, dobře vybraní herci/dabéři.
Realizace posunuta na produkci během letošního a příštího roku. První natáčecí den má proběhnout na začátku července 2020, otázka je, jestli k tomu vzhledem k situaci s koronavirem dojde. To ale nezáleží na
tvůrcích.
Projekt podpořen již ve fázi Vývoje. V minulé žádosti jsem komentovala nepřipravenost producentů k realizaci. Nyní musím konstatovat, že došlo k posunu v oblasti příprav a zajištění realizace. Producenti už mají v
ruce konkrétní dohodu s Českou televizí, potažmo s dalšími koproducenty nebo sponzory.
Rozpočet upraven, sporné položky z první Žádosti v podstatě dobře zrevidovány.
Producent žádá Fond o podporu ve výši cca 50% celkových výrobních nákladů. Je to skromnější položka
než v minulé Žádosti, tudíž realističtější a dosažitelnější.
Ostatní položky Finančního plánu také realističtější, jediná položka ne úplně vyjasněná jsou sponzoringy.
Ale vzhledem k současné situaci a možnému dalšímu posunutí realizace mohou tento čas producenti využít
na dofinancování projektu.
Po zvážení všech pro a proti vzhledem k minulé a současné podané Žádosti, musím konstatovat, že projekt
je v tuto chvíli na dobré cestě k úspěšné realizaci.

Udělení podpory

Strana 2

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Předkládaný projekt se z mého pohledu od minulého roku posunul co do propracování příprav, zajištění
projektu po finanční stránce a přepracování rozpočtu.
Záměr producenta je v pořádku. Určitě dalo mnoho práce přesvědčit pana Čecha, aby dal svolení k realizaci jeho literární předlohy. Film dostal finanční podporu na vývoj, což také naznačuje, že projekt je nadějný. Spolupráce s Bontonfilmem a Českou televizí je také o lecčems vypovídající. Česká televize potvrdila svůj zájem do projektu vstoupit i s konkrétní finanční nabídkou.
Začátek natáčení by měl teoreticky začít v červenci 2020, kdyby se vládní opatření uvolnily a mohlo by
opravdu dojít k realizaci, bude tvůrčí tým připraven.
Rozpočet je přepracovaný správným směrem, zajištěné peníze se blíží realistickému odhadu.
Producenti žádají 3.500 000,- což je stále částka poměrně vysoká, nicméně už by se mohla blížit určité
výši, za kterou by tvůrci byli schopni projekt zrealizovat (když Fond projekt nepodpoří v plné výši).
Harmonogram tohoto je bohužel spjat s Vánoci, tedy jeho uvedení se uskuteční buď 2021 nebo až za další
rok. Což jsou úskalí těchto žánrů.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh.
Smlouva na literární předlohu uzavřena, všechna práva vyřízena. Přiloženy autorské smlouvy.
Harmonogram projektu přiložen, začátek realizace v současné chvíli nejistý, ale to nezáleží na tvůrcích a
jejich týmu, ale na rozhodnutí vlády ČR.
K rozpočtu přiložen komentář, který pečlivě vysvětluje jednotlivé položky budgetu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Expertní analýza
Název projektu

O Čertovi

Evidenční číslo projektu

3559-2020

Název žadatele

Silent Cartoons

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba českého animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

23.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Čert Hugo krásně zle škodil lidem, zejména komeníkům, až ho kominický mistr převeze ,Hugo se zatrvrdil a
už nechce na světě být. Lucifeir posílá místo něho benjamínka Florimóna, kterému se z vyhřátého pekla
nechce. Ale služba je služba, a tak se ambiciózní ale nešikovné čertisko ocitá v bizarním světě střech
brněnského starého města. ,aby svedlo svou válku s kominickcým mistrem a jeho žáky i s nastávající
zimou.. Následuje milý příběh, v němž se Florimónova přirozená škodolibost a čertovské uličnictví mění na
vstřícný vztah k lidem, soucit se slabšími a posléze dojde i na nezištnou pomoc. Příčinou změny je láska
k němé kominické učnici Tradamile ,která se tu učí řemeslu , ale také na střechách přebývá , v takovém
domku nalepeném na ostatní zdi.. Ujme se opuštěného čertíka , vyléčí ho z nastydnutí a pohostí ho.
Brněnské střechy jsou vynalézavou a útulnou kulisou pro vtipný příběh, plný nápaditých gagů, i pro
romantiku čertí lásky. Jsou vánoce, za rozsvícenými okny slaví lidé Štědrý den a Florimón taje před
nezištností a laskavostí Tradamilina srdce, přejímá intuitivně její pohled na svět a nakonec ji vrátí pomocí
pekelného kouzla řeč. V průběhu této změny se mu zmenšují rohy a stopa kopýtka ve sněhu se pomalu
mění na stopu lidské nohy. Příběh má ještě ironickou pointu:jakmile Tradamila začne mluvit,je těžké ji
zastavit…
Hlavním výtvarníkem je Petr Čech, autor a ilustrátor knižního příběhu.

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)

Ústřední myšlenka příběhu úplně nová není, zamilovaných čertů je v českých pohádkách dost. Naposledy
Bočanova pohádka Láska rohatá, filmy Troškovy.Originální je prostředí, kde se příběh odehrává, a jeho
„střešní“ poezie. Je to pohádka pro malé děti, srozumitelná a jímavá, porozumí ji i těsní předškoláci.
Upoutá i nepřeberná řada laskavých gagů ,smát se myslím musí i dospělí.
Výtvarná stránka je půvabná, kresebná zkratka není popisná ,čerti jsou směšní a pyšní zároveň. Tradamila
je neefektní hodné děvče, vlastně obyčejné ,takové, do něhož se může osamělý čert, mrznoucí na střeše,
zamilovat.
Takže představa o vizuálním pojetí filmu je zřejmá a svou etikou naplňuje projekt kritéria a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Petr Čech,jehož výtvarné návrhy jsou základem stylizace filmu, je několikrát vyznamenaný ilustrátor a autor
dětských knih či komiksú. Obdržel cenu Murriel za nejlepší původní český komiks (2010), Magnesii Literu
za knihu pro děti a mládež a Zlatou stuhu za komiks pro děti a mládež (2014). Od r. 2010 píše přibližně
ročně jednu knihu pro děti předškolního a nižšího školního věku. Zfilmování čertovsko -kominické historie
je záslužný počin,který bude mít jistě úspěch. Režii bude mít jeden z nejpovolanějích tvůrců animovaného
filmu a Art Direktor studia Silent Cartoons Miroslav Zachariáš. Scénář napsala Eva Papoušková, známá
scénáristka ( např.seriál Pojišťovna štětstí (Nova),aurorka pohádek (Řád saténových mašlí ČT)či knížek
pro děti. Dramaturgem je Kateřina Krejčí ,dlouholetá šéfka skupiny pro dětskou tvorbu ČT, a jeden z nej plodnějších a nejúspěšnějších dramaturgů tvorby pro mládež v České televizi.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Pohádka má sdělný scénář, vtipný a eticky platný příběh, krásné výtvarné pojetí.Odehrává se ve vánočním
čase, je doprovázena mimo jiné písní po střechách pochodujícíh kominíků,která vzdáleně evokuje pochod
trpaslíků ve Sněhurce a může být pro pohádku stejně dominantní.
Pohádka O čertovi má všechny předpoklady,aby zaujala publikum nejen v Čechách, ale i v celé Evropě a získala
i nějaké ceny na festivalech animovaného filmu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a mohla jsem si udělat podle nich relelvantní úsudek.
Společnost Silent Cartoons film spolehlivě zrealizuje. Od svých dědičných začátků Bratrů v triku získala po
dnešní dny nepřeberné množství zkušeností uměleckých i producentských.
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Expertní analýza
Název projektu

O čertovi

Evidenční číslo projektu

3559

Název žadatele

Silent cartoons s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Daňhel

Datum vyhotovení

15.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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Námět filmu vychází z drobné, ale výtvarně krásně vypravené autorské knihy Pavla
Čecha O čertovi. Právě výtvarné návrhy samorostlého a imaginativně ustrojeného
Pavla Čecha inspirovaly autory k přípravě filmu o zrodu lásky mezi čertem
Florimonem a hluchoněmou kominicí Tradamilou.
Příběh vychází ze specifického pojetí postavy čerta v české kultuře, kde minimálně
od obrozenců jde o stvoření spíše přitroublé. I zde Čert, jako vyslanec ďábla či
Lucifera, přestože je antagonistou, je bytost spíše komická, a i když se snaží škodit,
je skrze své outsiderství pro děti postavou sympatickou. s kterou se skrze svoji
zkušenost s vlastními drobnými neplechami jsou schopny identifikovat. Cílovou
skupinou jsou prioritně děti ve věku od 4 do 10 let, film má však potenciál stát se
rodinným snímkem a oslovit tak širší diváckou obec.
Silnou stránkou projektu je specifická výtvarná kvalita Čechových ilustrací, které v
sobě mají prostorovou hloubku barokního luminismu. Přestože jsou nejen figurálně,
ale především i prostorově imaginativní, chovají se přesto realisticky. Již v přiloženém
teaseru a animatiku jsou naznačeny silné hudební motivy na rozhraní hudby lidové a
artificielní. Funkční je i prostorově dramatický efekt, který následuje hlavní postava
Florimona z hlubin pekla nejblíže k nebi, tedy na střechu.
Přestože jde o 2D počítačovou animaci, faktura malby a zamýšlený olejový “filtr”,
který však ještě není součástí předloženého teaseru, animaci protepluje a polidšťuje
a přibližuje výtvarné faktuře předloh.
Drobnou slabinou je scénář a vůbec narativ, který drobnou knížku nafukuje do 28
minutového filmu a spíše než na proměnu postav se soustředí na odstředivou
košatost postav vedlejších a atraktivní prostředí měststkých střech. Postrádám
například větší rozehrání “hluchoněmosti” Tradamily v situacích či opět situačnější
procesu postupného zamilovávání čerta Florimona. To je však vnímání dospělého.
Dětské vnímání motivace tolik nepotřebuje, je daleko více asociativní.

Udělení podpory

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)
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Film režiséra Miroslava Zachariáše O čertovi vychází z imaginativní stejnojmenné
knížky výtvarníka Pavla Čecha, který je soliterním a svérázným, ale přesto líbivým
výtvarným autodidaktem. Jeho knižní ilustrace navazují na prostorovost obrázků
Jiřího Trnky či v případě čertů na ilustrace Karla Franty. Vykazují se až jakousi emocí
roztomilé strašidelnosti. Struktura není nijak původní, pohádek o mladých čertech,
kteří se ve světě zamilují je mnoho, ale původnost u pohádek není zrovna důležitá.
Jde především o interakci archetypů či situací, z kterých plyne poučení, jak se v
tomto světě zachovat v mezních situacích.
Film O čertovi je asi nejoriginálnější v dramatickém přemístění pekelníka z pekla k
nebi, na střechy po kterých pobíhají kominíci. Čerti jim mají škodit, protože kominíci
prý přinášejí štěstí. To je bohužel jen teze, není to nikterak rozehrané a přinášení
štěstí se tak plně nestává motivem, který je součástí dramatického světa.
Florimon je z pekla vyslán vzhůru na svět, kde se zamiluje do hluchoněmé kominice
Tradamily. Skrze jeho nevinné a nešikovné škození a sympatické outsiderovství
dochází k mnoha humorným situacím, které jsou bohužel spíše rozptylné a přestože
nepostrádají hravost, nezacilují se tematicky.
Není zcela přesvědčivě rozehrán emoční proud a vzájemná aktivita mezi dvěmi
hlavními postavami. Hluchoněmost, jejíž odstranění vede k vyústění příběhu
vedoucímu ke klíčovému vyslovení přání Florimona, také není dostatečně situačně
podepřená, kromě jedné situace se o ní jen mluví a Florimon není ve vztahu
narůstající lásky k Tradamile také nijak více motivován. To je spíše dobrá rada ke
zpevnění emoční struktury filmu, zvláště měl-li by zasáhnout i starší diváky, dětský
divák je nastaven více asociativně a nezabývá se tolik, byť dramatickou, logikou.
Projekt je přes výše řečené drobné výtky k realizaci dobře připraven a i v animatiku
nastavená hudební složka bude jistě vstřícným usnadněním vstupu do příběhu a
postav, tam, kde dílčí chyby vytvářejí drobné překážky.

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

Autorem literární a výtvarné předlohy je Pavel Čech, režisérem a kameramanem je
Miroslav Zachariáš, autorem scénáře je Eva Papoušková, skladatelem je Basil
Hogios, střihačem je Tomáš Doruška a dramaturgyní Kateřina Krejčí.
Jde o zkušené tvůrce, kteří zaručují zdárné završení projektu.

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

Světla

Evidenční číslo projektu

3560-2020

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

9. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Animovaná alegorie beze slov o svobodě a jejích hranicích, přechodový rituál z dětství do
dospělosti
Ucelený výtvarný koncept, silná symbolika
Nedotažený scénář, nedostatečně exponované postavy, rozporuplné vyznění
Konečné hodnocení
Světla pracují s výtvarnem a animací v čisté podobě, beze slov. Skrze obrazy uvažují nad klasickým existenciálním tématem svobody jednotlivce ve společnosti. Tento způsob vyprávění se
ukazuje pro tuto látku nanejvýše vhodný. Scénář však vykazuje nedostatky. Postrádá jednoznačnou expozici zobrazovaného světa a hlavních postav, zejména postava matky je značně
nejasná. Fikční svět, který scénář vykresluje, ne vždy zcela jasně zrcadlí svět náš, například
není zřejmé, jakou společnost mají reprezentovat "zlé žárovky", jak je pojmenovává autorka
scénáře. Ze záměru tvůrců vyplývá, že má jít o svět dospělých, ale vzniká spíše dojem jakési
totalitní společnosti. V neposlední řadě rozřešení otázky svobody jednotlivce ve společnosti,
které film předkládá, je sporné, neboť nám říká, že svobodni smíme být pouze tajně, v
soukromí. Film Světla je v mnoha ohledech slibný a navazuje na klasická díla české animace,
jmenujme například Trnkovu Ruku, nicméně scénář ještě není v podobě, která by umožňovala
vytvořit myšlenkově ucelené dílo.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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)
− Otázka, kterou si Světla kladou sice není originální, zato je ale ve lidské společnosti vždy přítomná.
Zpracování je ryze autorské a zdá se nepochybné, že téma je pro režisérku - výtvarnici osobní.
− Děj není zcela srozumitelný, vstupujeme přímo do prostřed děje (rituál dospělosti) bez toho, aniž bychom
byli postupně seznámeni s pro nás zcela novým fikčním světem a s hlavními postavami (Ohníčkem a
jeho matkou). Ne vždy lze pochopit jednání postav, tak jak jej popisují tvůrci ve scénáři: například, když
se matka Ohníčka "chytá za baňku" máme z toho vyvodit, že si ji chystá sundat a nasadit Ohníčkovi. Z
viděného však není, jak to poznat. Ohníček zapaluje město, nicméně tato katastrofa není dále v ději reflektována ani jeho obyvateli žárovkami ani Ohníčkem a jeho matkou. Spálení lesa za branou města má
na hrdinu dopad, ale nedojde k jeho prozření, nenasadí si baňku sám, aby se zachránil před deštěm, ale
je zachráněn a disciplinován matkou. Tvůrci nám tak spíše než přerod dítěte v dospělého předvádějí
prosté potlačení svobody a místo smíření se světem odevzdanost.
− Výtvarné návrhy jsou zdařilé, práce s teplými a studenými tóny funkční a významotvorná.
Pokud by se podařilo dopracovat scénář, byl by film připravený k realizaci.
− Projekt naplňuje kritéria výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Projekt je autorský studentský film, tedy je personálně zajištěn.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Téma je kulturně univerzální, dá se předpokládat, že při zdařilé realizaci osloví mezinárodní publikum.
Výtvarná stránka má osobitou poetiku, která má potenciál zaujmout i v zahraničí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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− Rozpočet a časový harmonogram Světel budí některé otázky, například náklady na klíčové tvůrčí profese
jakými jsou například zvuk a střih (ten je v rozpočtu prakticky zdarma) jsou značně podhodnocené. Budou realizovány studenty? Celkový čas na postprodukci (1 měsíc) je nerealistický, vzhledem ke koordinaci jednotlivých složek, kterou postprodukce animovaného filmu vyžaduje (hudba, ruchy a střih se u
animovaného filmu částečně překrývají, což generuje velké prostoje). Pokud by byly tyto terminy dodrženy, mohlo by to veškeré předchozí práci uškodit.
− Pokud není možné využít zvukové a ruchové studio FAMU, proč je částka na externí kapacity tak nízká
(ruchy 2500 Kč) a míchací hala v rozpočtu chybí?
− Nadační fond Zlín talent dotaci zatím neudělil, bude producent schopen v případě neudělení dotace doplnit rozpočet ze svých zdrojů?
− Na základě historie společnosti Analog vision se dá usuzovat, že společnost je schopna projekt realizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Světla

Evidenční číslo projektu

3560-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Hovorka

Datum vyhotovení

23.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
„Světla“ jsou bakalářským filmem Jitky Skálové, studentky 3. ročníku KAT FAMU. Mladá a perspektivní
společnost Analog Vision se rozhodla vznik tohoto filmu podpořit. Pokusit se pro autorku vytvořit co nejlepší
podmínky pro realizaci. To je rozhodně chválihodné. Do budoucna může být tato spolupráce přínosem pro
obě strany.
Dílo je po literární stránce k realizaci připraveno dobře.
Námět díla je zcela jasný, univerzální a mezinárodně pochopitelný. Příběh mladého jedince, který se vzbouří
proti zavedeným konvencím společnosti může rezonovat ve všech národech a kulturách.
I výtvarná příprava díla je poměrně zdařilá. Bohužel zde zůstává stále pár otázek otevřených. Například
jakým způsobem budou hlavní dvě postavy jasně rozeznatelné od postav ostatních, nebo jakým způsobem
budou v projektu použité 3D elementy, o kterých se píše v producentské explikaci. Věřím ale, že tyto
nesrovnalosti bude možné vysvětlit a upřesnit. Nepokládám je za zásadní nedostatek.
Z odstavce výše by se mohlo zdát, že je projekt připraven téměř bezchybně.
Bohužel tomu tak není.
Nejvíce nesrovnalostí nacházím v rozpočtu.
Ten mi přijde nejen částečně zmatečný, ale na bakalářský film, tedy školní cvičení, které je vyráběno
poměrně standardní a levnější animační technologií, nepřiměřeně vysoký. Tento fakt přikládám nepříliš
velké zkušenosti producenta s výrobou animovaného filmu. Jeho doménou jsou zejména dokumenty a hrané
filmy.
Zcela postrádám náznak řešení, pakliže projekt nebude podpořen, případně bude podpořen jen částečně.
Jsou v jednání ještě alternativní koproducenti, investoři?
Producent žádá prostředky na výrobu. Tudíž by se mělo jednat o projekt, u kterého je již scénář uzavřený. A
to i s ohledem na fakt, že součástí žádosti je i vyrobený animatik. Pak je poměrně nepochopitelná
rozpočtovaná položka spoluautora scénáře. Jestliže by ale spoluautor scénáře existoval, v žádosti by
naopak chybělo zajištění licence od tohoto spoluautora.
I právní podchycení výtvarné složky je poměrně překvapivé. Doložená smlouva hovoří o celkové částce za
vytvoření a licenci k poskytnutí výtvarna v jiné, nižší výši, než je následně uvedeno ve smlouvě.
Nachází se zde položky za práce, které se u filmu bez dialogů nedají očekávat (výroba cizojazyčných
podtitulků), některé položky jsou neadekvátně vysoké.
Neodpovídá ani počet rozpočtovaných člověkodní uvedených pro animaci v producentské explikaci a naproti
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tomu v rozpočtu.
U jiných položek je uvedená cena naopak nereálně nízká, někdy dokonce v rozpočtu určité položky zcela
chybí.
Ze štábu spolupracovníků vyčnívají zejména dvě jména.
Matador české 2D animace Pavel Koutský a dramaturgyně projektu, taktéž pedagožka na FAMU, Lucía
Kajánková.
I jméno producentky Veroniky Kührové není neznámé. Přestože teprve čeká na absolování SZZ na FAMU,
má za sebou již celou řadu úspěšně zrealizovaných projektů. Ty již posbíraly několik cen na mezinárodních
festivalech hraného a dokumentárního filmu. Společnost Analog Vision založila společně s producentem
Michalem Kráčmerem a již po 2 letech existence této společnosti byla jejich produkce přijata mezi řádné
členy APA.
Jak jsem již psal výše, oba producenti se ve své dosavadní tvorbě soustředili zejména na hranou a
dokumentární tvorbu. Tento fakt a rozpory které jsou popsány v mém posudku výše ve mne vzbuzují mírné
obavy, zda producenti opravdu vědí, jak následná tvorba tohoto animovaného projektu bude probíhat.
Po delší úvaze bych se asi rozhodl tomuto projektu, i vzhledem k dalším členům štábu, kteří jsou pro mne
jistým garantem zdařilosti projektu, film podpořit. Rozhodně bych ale uvažoval o částce zásadně nižší.

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)
Z předložené žádosti je zřejmé, že producenti se v oblasti realizace filmů a v oblasti grantové politiky velmi
dobře orientují. Celá žádost je srozumitelná, obsahuje všechny požadované přílohy, které jsou pro správné
posouzení žádosti potřebné.
Jak jsem již psal v obecném hodnocení, dochází k rozporům mezi producentskou explikací a tím, co je
zachyceno v rozpočtu projektu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet projektu je jednoduchý a poměrně jasně sestavený. Bohužel i v takto jednoduchém rozpočtu
spatřuji několik zásadních nesrovnalostí:
01-05 – spoluautor scénáře – 5000 Kč // spoluator scénáře není, případně s ním není uzavřena
smlouva
02-03 – chybí zde položka za vytvoření storyboardu, z kterého se následně vytvořil boardmatic
02-04 – ve fázi developmentu zcela chybí položka za výtvarníka. jeho fee je pouze ve výrobě
projektu a v rozpočtu je uvedena v položce 06-01 částka 30000,-. To ale neodpovídá podepsané
licenční smlouvě, kde je uvedena částka pouze 10000,02-05 – hlavní animátor – je na projektu uveden pouze ve fázi developmentu a v období výroby již
s ním počítáno není.
08-01 – v producentské explikaci je uvedeno že se hlavní animace bude realizovat 3-4 měsíce a
v rozpočtu je uvedeno 15 dní (jestliže je key aniátor současně i hlavní animátor, pak předcházející
bod neplatí)
08-02 – v producentské explikaci se hovoří o 2-3 animátorech na 2 měsíce, což by v přepočtu na
člověko-dny dalo dohromady 100 dní ((20+20+10)*2), ale v rozpočtu je uvedených poze dní 60.
08-05 – naopak kolorování je v rozpočtu vyšší položka než jsou náklady na samotnou animaci
11-10 – vzhledem k nejasnosti počtu osob pracujících na projektu je tato částka jen těžko ověřitelná
a pro dobré pochopení by měla být rozepsána, vysvětlena
19-02 – výroba cizojazyčných podtitulků je u filmu bez VO nepochopitelná.
Výše požadované podpory mi přijde vzhledem k charakteru projektu neúměrně vysoká.
Stávající zdroje financování – FAMU a vklad producentů je doložen a je uvěřitelný. Projekt by měl být
financován z 67,42 % z SFK a tento více než 2/3 vstup do projektu mi přijde příliš vysoký. I vzhledem k výše
vyjmenovaným nedostatkům bych případnou podporu držel maximálně do částky 100 000,- Kč
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Časový harmonogram je zvládnutelný a realistický. I producentská strategie, která je postavena zejména
na festivalové prezentaci projektu a případném začlenění projektu do pásma krátkometrážních filmů je
správná a u tohoto typu projektu i asi jediná možná.
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Expertní analýza
Název projektu

Světla

Evidenční číslo projektu

3560-2020

Název žadatele

Analog vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Ve městě žárovek se pořádá oslava pro malé plamínky, kteří tím dospějí a mohou se stát členem systému,
který je ochrání a mohou tak svítit věčně. Jeden plamínek si však rád hraje s ohněm a systému se vzbouří.
Tak zní ve zkrácené podobě synopse bakalářského animovaného filmu Jitky Skálové. I když by hnidopich
mohl namítnout, že obdobně koncipovaných protisystémových titulů tu už bylo až až, honba za originalitou
se může snadno státi pastí. Pokud bychom se dívali na chystaný film „pouze“ jako na bakalářský film, díky
kterému se má studentka leccos naučit, odzkoušet, řemeslně povyrůst, pak mi stávající příprava přijde
dostatečná. Jestliže mám však Světla posuzovat v kontextu této výzvy, a tedy i dalších konkurenčních
projektů, pak jsem se nakonec přiklonil k nedoporučení. Přeci jen vykazuje více znaků první větší školní
práce, sbírání zkušeností, a to i za cenu jisté vágnosti v uchopení tématu. A ne moc jasně představeného
způsobu převedení do řeči animovaného filmu – přítomnost animačních testů či přímo ukázkových záběrů
by se zde vyloženě nabízela, protože Světla pravděpodobně budou moci zaujmout právě tím.

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)
Z dramaturgického hlediska, nejsem si tak jistý čitelností pravidel fikčního světa, který nám Jitka Skálová
představuje. Ano, lze vypozorovat, že přerod plamínku do podoby žárovky je jakousi ztrátou osobitosti,
svobody, ale proč? Resp. to opravdu každý musí projít takovým rituálem? To opravdu společnost
s každým jedincem dělá? A jakou přesně roli hrají svíčky na dortu? Proč dort (je to tedy rituál
dospělosti?) a proč se svíčky „udusí“? – jde o explicitní důkaz toho, že rituál je negativní.
Proč náš hlavní hrdina zapaluje vše okolo sebe, když prchá? Není najednou něčím destruktivním? To má
na svůj věk (pravděpodobně je totiž mladý/malý) tak ohromnou sílu, aby tohle dokázal?
V čem vidí autorka východisko v závěru filmu? Co přesně matka chce svému synovi nabídnout? Není to
hra na pokrytectví? Přetvářku?
A co žárovky? Nebyly i ony kdysi plamínky? Proč se chovají najednou takto? Nevidí negaci ve svém
vlastním počínání/bytí?
Uvědomuji si, že možná svými otázkami už spíše „šťourám“, ale úmyslně provokuji. Ne abych dílo
shazoval, ale abych se ptal po smyslu. Abych ilustroval diváka, který se zkrátka nespokojí jen s faktem,
že tu máme film o problému, že společnost a systém může jedince jako takového do jisté míry
(de)formovat, svazovat. Ale jestliže chceme kritizovat systém, měli bychom znát jeho pravidla, to na čem
funguje. Já nerozklíčoval svět Světla, nevím, proč bych měl fandit plamínkovi, nevím, v čem je svět
žárovek zlý a proč jej žárovky tedy udržují.
Jak jsem na první straně uvedl, vlastně bych toto vše dokázal jaksi „odpustit“, pokud bych měl vnímat
projekt jako animační cvičení, díky kterému se může autorka mnohému z řemesla animace naučit, či si
své dosavadní zkušenosti potvrdit. Ale Jitka Skálová se rozhodla zažádat SFK o 450 000 Kč, je nutné se
na projekt dívat jako na jakýkoliv jiný v této výzvě.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Film bude vznikat jako školní práce FAMU.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zatím nelze moc předvídat…

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Opět zde narážím na problém, který mám s faktem, kdy se jedná o školní film a přitom si autor nechá za
svou práci na něm odvedenou platit. Jak za scénář, tak za práci režiséra a pravděpodobně i část u
animace (celkově jde o několik desítek tisíc korun). Nepřijde mi to korektní, neboť bakalářská práce je
nutnou součástí úspěšného absolvování studia – toto studium je na veřejné škole, placeno z veřejných
zdrojů. Proč by měl SFK dávat studentce další dotaci za to, že toto studium plní?
Trošku zarážející je i fakt, že se musí dokupovat licence na animační software, který by měl být
nezbytnou součástí výbavy katedry animace na FAMU, ale natolik do interních záležitostí školy nevidím.
Celkově vzato: finanční plán a rozpočet mi nepřijde vůbec adekvátní k tomu, že se jedná o školní
bakalářský film. Můžu být v tomto názoru osamocen, ale ve svém posuzování to nehodlám obejít.
Vždyť celá řada jiných školních projektů (a právě i z FAMU) má plán a rozpočet sestaven v souladu
s faktem, že jde o práci na školním filmu. A nehodlá získávat „dvojí dotaci“ na studium autora/autorky.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Dagon
3561-2020
Analog vision
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Žofia Bosáková
28.4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Na základe dodaných materiálov som si mohla urobiť čiastočnú predstavu o charaktere projektu,
nezrozumiteľnejšie časti uvedené v príslušných hodnotiacich kritériách, by bolo potrebné ozrejmiť. Projekt
sa teda javí, že sa nachádza na úrovni finalizujúceho vývoja s menšími zárukami ako sú žiaduce na
pozitívne odporučenie do realizácie. Umelecká kvalita je štandardná, žánrová hybridizácia a kombinovaná
technológia nepôsobí v kontexte českej kinematografie tak objavne, ako je deklamované. Projekt má
náročnejší distribučný potenciál mimo online platforiem, realizačná stránka a podrobný rozpočet sú
spracované menej presvedčivo.

Udělení podpory

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
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1 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žiadosť obsahuje štandardne spracované materiály - explikácie tvorcov,storyboard, pár sekundovú ukážku
vizuálneho stvárnenia, zmluvu na scenár a výtvarné návrhy, potvrdenie o finančnom a vlastnom vklade
(animačné štúdio).
K primeranejšiemu posúdeniu vstupu projektu do fázy (pre)produkcie by prospeli LOI od partnerov, s
ktorými je žiadateľ podľa finančného plánu v jednaní - Česká televízia (vecný a finančný vklad), slovenský
koproducent Artichoke (plánovaná dotácia z AVF na jeseň 2020 a animačné štúdio) a záujemcovia o presale. Na základe súčasného stavu žiadosti sa domnievam, že projekt sa nachádza medzi vývojom a
preprodukciou.
2 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Finančný plán sa dominantne opiera o zdroje zo SFK, ktoré majú tvoriť 62% z rozpočtu, potvrdené vlastné
vstupy 14%, ďalej o finančné a vecné zdroje Českej televízie 5%, slovenského producenta 10%,
crowdfunding 10%.
Rozpočet obsahuje primerané položky, no ich výška je menej transparentná, keďže dominantné položky sú
nakalkulované paušálne. Na reálne posúdenie oprávnenosti a transparentnosti výroby by najrozsiahlejšie
položky, činnosti v 2D a 3D štábe potrebovali byť nakalkulované nie na dni, ale na osobohodiny, ďalej
vyjadriť, čo všetko zahŕňa paušálna položka prenájom štúdia (vecný vklad), podobne položky kostýmy,
rekvizity, ktoré nie sú vysoké, no poukázali by na detailnejšie predstavenú fázu produkcie. Obrazová
postprodukcia je tiež vykalkulovaná cez paušály, pričom sadzby sa odvíjajú od sekundáže a náročnosti
práce.
3 Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizačná stratégia je nastavená tak, aby čo najlepšie prepojila kombinovanú techniku natáčania živej
akcie s hercami a postprodukčnými úpravami. Rámcová a zásadná otázka je, ako takáto tvorivá
kombinácia prispeje k estetickej hodnote diela. Tvrdenia o jedinečnosti žánrovej hybridizácie sú
preceňované. Z hľadiska zjednodušenia výroby je odpoveď jednoznačná.
Súčasťou vývoja by mal byť teaser alebo/a plnohodnotný test, ktorý by ozrejmil zmysluplnosť danej
technológie v kontexte súčasnej českej žánrovej kinematografie a uľahči ajl komunikáciu smerom k
externému prostrediu, partnerom a podporovateľom.
Distribučná stratégia je predstavená detailne, ponúka alternatívy distribúcie v domácom aj zahraničnom
prostredí, no vyznieva viac ako výživný draft potenciálnych možností, než jedna premyslená realizačná
cesta.. Problematickým zostáva minutáž filmu, ako aj sám žiadateľ uvádza - skoro 30-minútová metráž je
nevďačná ako predfilm, takisto ako aj súčasť filmového pásma na festivaloch. Reálne vyznieva rozdelenie
na 3 časti vrámci online platforiem.
Zoznam želaného hereckého obsadenia podľa podnadpisu ho nabáda hodnotiť ako wishlist, bez
spresňujúcich informácii ohľadom angažovania. Film sa profiluje v oblasti profesií ako autorský (1 rola pre
režiséra, scenáristu, výtvarníka), čo predstavuje väčšie riziko pri kombinovej výrobe.
4 Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Spoločnosť sa zaoberá produkciou prevažne inovatívnych dokumentárnych diel, mladšej a strednej
generácie tvorcov, má bohaté skúsenosti s koprodukciami a filmovými workshopmi. Nemá výraznejšie
skúsenosti s animovanou produkciou, čo môže byť pre kombinovaný strednometrážny debut náročnejšie v
zmysle organizácie technologickej línie (post)produkcie.
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Expertní analýza
Název projektu

Dagon

Evidenční číslo projektu

3561-2020

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

24.4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Společnost Analog Vision je žadatelem o veřejný příspěvek na krátký film Dagon (cca 25 minut), který je volně
inspirovaný povídkou klasika žánru weird fiction, H. P. Lovecrafta. Kombinovaný (hraný a 2D/3D digitálně
animovaný) film jako na cílovou skupinu nemůže samozřejmě spoléhat na velmi minoritní komunitu lovecraftovských
fanoušků v Česku, projekt lze nicméně vnímat ve vztahu ke komunitě mezinárodní, a obecněji zájemcům o průniky
subžánrů noir / fantasy / horor. (O tom, že Lovecraftovy vize jsou stále inspirativní, svědčí mimo jiné i Mooreův
grafický román Providence.)
Autor projektu, Prokop Wilhelm, posílil při vývoji scénáře motivy válečného traumatu, do nějž se při pátrání po
minulosti zavražděného námořníka zaplétá postava Detektiva ze San Franciska 30. let, jejíž příběh je nakonec
rozkrýván a vyprávěn. Tak získává příběh hodnotu obecnějšího poselství. Do popředí se vedle protiválečného apelu
dostává i hra s oblíbeným žánrem filmu noir, ovšem bohužel bez emocionálně kontaktní a tedy pochopitelné hlavní
postavy.
Wilhelmovy předchozí krátké práce dokazují autorovu zálibu v žánrových příbězích zabývajících se otřesy lidského
nitra. Dagon vychází ze zaujetí Lovecraftem i dobovými souvislostmi, šíře rešerší a intelektuálních konotací je
obdivuhodná. Koncept i herecké obsazení vyhlížejí atraktivně, storyboard v zásadě funguje, ale samotný scénář zatím
působí těžkopádně, využívá popisné dialogy, ztrácí tak rytmus - a nenaplňuje tak představu inspirativní předlohy pro
animovaný (kombinovaný) film spoléhající na vizualitu. U technologicky tak náročného, a tedy i nákladného projektu
to považuji za problém.
Krátké animované filmy pro dospělé si nicméně získávají i u nás oblibu a žadatel dobře reflektuje možné způsoby jejich
distribuce. Cizelovaně kosmopolitní ráz nám dovoluje vnímat Dagon jako pokračovatele svébytné tradice
československých / českých filmů pracujících s anglofonními vzory.
Ambiciózní projekt by mohl mít zjevný mezinárodní přesah v rámci specializovaných festivalů a fanouškovských
komunit - a mohl by mít i širší uplatnění, kdyby byl vstřícnější k divákovi neznalému souvislostí a prostě vyprávěl
příběh postavy.
Dagon už získal na vývoj podporu 361 000 Kč. Jeho další podpora bude podle mého názoru více žádoucí až po
dopracování scénáře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1.

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

Práva na zfilmování děl některých klasiků moderních žánrů jsou už volná, což umožňuje návrat ke kořenům a jejich
kulturním i historickým kontextům, a zvláště pokusy o různé aktualizace. Dílo H. P. Lovecrafta tak může ožít i
v kombinovaném (hraném a 2D/3D animovaném) půlhodinovém filmu inspirovaném spisovatelovou povídkou Dagon.
Poprvé vyšla v roce 1919 – rok po skončení 1. světové války, byla však napsána dva roky předtím. Nápad zvýraznit
právě motiv traumatu válečného veterána považuji v projektu Prokopa Wilhelma za dobrý, stejně jako řadu dalších
posunů, často těch žánrových - film noir se překlápí v horor, navíc s psychoanalytickou vsuvkou.
Nápad subjektivní noirové vyprávění (s tradičním komentářem – vnitřním monologem) prolnout do „objektivního“
vyprávění je zajímavý, divák tak nicméně ztrácí kontakt s hrdinou jako průvodcem příběhem, což považuji za
problematické. Divák se sice zorientuje v typických žánrových postavách (tomu napomáhá už důvtipné herecké
obsazení), na rozdíl od explikace, jež je součástí žádosti, se však domnívám, že půlhodinový tvar už vyžaduje
emocionální kontakt diváka s hrdinou, aby se celý film nestal jen intelektuálně vycizelovanou výkladní skříní ambicí
svých tvůrců. Je cítit, že autoři vědí o daných žánrech i dané době opravdu hodně a šíře jejich zájmů i rešerší je
obdivuhodná, nyní je však třeba vrátit se k představě „naivního“ diváka, který má rád příběhy a emoce. Průvodcem do
světa lovecraftovského šílenství by tak podle mého názoru měl být nejspíš sympatický, lidsky čitelný hrdina Detektiv. Jde o známý problém práce s filmem noir (viz producentská verze Blade Runnera s komentářem, která je
umělecky méněcenná, ale divácky pochopitelnější – autoři jistě vědí, o čem mluvím).
Domnívám se, že posílení funkce vnitřního monologu (který by rozhodně měl být vtipnější, sarkastičtější) by mohlo
provázet zkrácení rozměrných, popisných – a zhola zbytečných - dialogových pasáží. Animovaný (kombinovaný)
film by měl vyprávět především obrazem, vizuální zkratkou. Scénář Dagona se bohužel zatím příliš neliší od
scénáře hraného filmu (naopak storyboard už docela funguje!). Hádám, že tvůrci zvažovali nejrůznější možnosti a
k danému tvaru se dopracovali vědomě, nicméně zvážení jiného přístupu by podle mého názoru projektu pomohlo.
2.

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

Autor filmu, Prokop Wilhelm, se spojil se scenáristou Martinem Toulem, ale podíl na současné podobě scenáristické
stránky projektu má i rázná dramaturgyně Lucia Kajánková. Důležitou osobností v projektu je ovšem především
zkušený Ivo Trajkov, který tvůrcům pomáhá ve finálním stadiu (storyboard, střih) soustředit pozornost na úspornost
a rytmus. To je rozhodně dobrá cesta. Wilhelm má nad filmem komplexní supervizi nejen obsahovou, ale i
výtvarnou, přičemž svou vizi sdílí s kameramanem Filipem Rejčem.
Máme tak před sebou projekt nesený společným nadšením tvůrčího a producentského týmu pro vysněný výsledek.
Považuji proto za pravděpodobné, že další práce na scénáři už povede k dobrému výsledku a náročný, nákladný
projekt může být realizován.
3.

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

Klasická žánrová literatura i kinematografie jsou živou a inspirativní součástí kulturního dědictví a současná populární
kultura s nimi živě komunikuje. Hraná adaptace Dagona z roku 2001 jistě není uspokojivou odpovědí na
znepokojivé Lovecraftovy koncepty, a také většina adaptací spisovatelových děl sklouzává do „béčkové“ sféry.
Poskytnout Lovecraftovi historizující, intelektualizovaný kontext a zanořit ho do vědomí souvislostí je užitečný
nápad, který se může setkat u fanouškovské části publika s živou odezvou (a to i mezinárodní). Aby však daný
snímek vykročil ze sféry fanouškovských minorit, musí fungovat nejen na pozadí tohoto vědomí souvislostí, ale
rovněž sám o sobě - jako čitelně emocionálně konzistentní a divákovi tak více otevřené autorské dílo. Pak by se
mohl Dagon stát přínosem jak pro českou, tak snad i evropskou kinematografii.
4.

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Informace obsažené v žádosti jsou úplné, srozumitelné a nerozporuplné. (Jen odkaz na Wilhelmův Absolventský film
už nefunguje.)
To mi umožnilo žádost, jak doufám, správně posoudit. Uvítala bych víc materiálů, které by na konkrétních, byť jen
rozpracovaných příkladech názorně představovaly zvolenou technologii a přesvědčily mně, že právě ona je pro
tento scénář ta nejvhodnější.
Pokud jde o rozpočet na výrobu, žadatel sám přiznává, že může působit předimenzovaně, poměrně přesvědčivě však
vysvětluje, co ho k částce 6 100 00 Kč vedlo. Nejsem ovšem schopna posoudit, zda větší počet natočených
(hraných) záběrů skutečně nějak významně ulehčí a zlevní postprodukci.
Žadatel rovněž popisuje možnost koprodukce se slovenskou stranou (společnost Artychok) a plán dofinancovat
koprodukcí s ČT (ateliéry), vkladem vlastních prostředků a pomocí crowdfundingové kampaně v ČR i v zahraničí.
Tato stránka projektu se mi zatím zdá ještě ne zcela přesvědčivě posunutá do reality.
Pokud se žadateli povede skutečně dokončit vývoj scénáře a projekt uspokojivě zajistit finančně, mohl by být ozdobou
jeho rychle se rozvíjejícího, zatím ne zcela tematicky konkrétně zacíleného produkčního portfolia.
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Expertní analýza
Název projektu

Dagon

Evidenční číslo projektu

3561-2020

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba českého animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

18.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt je přepisem povídky H.P.Lovencrafta, amerického spisovatele prvn půlky 20.století,následovníka
Poeova, průkopníka hororu a sci-fi. Jde o animovaný film s hereckou akcí živých interprertů(v hlavní roli
Karel Dobrý.)., Hrdinou je Detektiv,který vyšetřuje smrt muže na mořském břehu v přístavní čtvrti. Postupem
času se ukáže ,že mrtvý muž (Jonathan Reid, jediný přeživnší námořník z útoku německé ponorky na
americkou loď v první světové válce) sdílí tytéž běsy jako Detektiv, který v zákopech první světové války
zase ztratil své druhy po útoku německého plynu.Hlavním běsem je Dagon, příšera dávného kultu, ovšem
v přeneseném slova smyslu představuje hrůzy první světové války. Scénář se odehrává v mnoha rovinách
,jednou z nich je realita, v níž Detektiv vyšetřuje Jonathanovu smrt, druhou je jakási hrůzná krajina plná
močálů a bizarních zjevení, třetí je realita válečných zákopů ,další je vize podle Jonathanova deníku, dále
přízračná skutečnost přístavních bloků, kde Jonathan bydlel a kde Detektiv l jeho deník našel…atd.
Jednotlivé roviny přecházejí zcela nekauzálně jedna v druhou, jde spíš o koláž bizarních dějů,jak nejsoíš
napovídá literární předloha. Autor nezohlednil ani detektivní vyšetřování, které by asi mělo být v prvním
plánu, je zmatené a fakta si protiřečí.( Viz rozhovory s paní Riedovou.) Vyšetřování je záměrně ledabylé,
protože o ně ve skutečnosti nejde, jde o vnitřní stavy mysli zůčastněných. Jenže pak je velice těžké
se v jednotlivých obrazech orientovat, vyprávění je nepřehledné ,pravděpodobně záměrně, aby byl docílen
odcizující i iracionální efekt) Děj místy provází vysvětlující komentář Detektiva a popisné neobratné dialogy
(„jak bylo v práci ,drahý“).Postrádám jednotný a klíčový pohled, který by vyprávění ospravedlnil, předvídal
smysluplný střih a budoval linii příběhu. Zdá se mi, že jsou autoři scénáře zcela ve vleku předlohy, staví
scény, jak přicházejí ,aniž by se starali o příčinné napětí, a dokonce aniž by bylo jasné, proč to vše vypráví.
Příšera Dagon,suplující hrůzy války, myslím dnes nikoho nepoděsí..

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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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
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
I když obvykle při posudcích respektuji pestrost žánrů, aby byla paleta českých filmů co možná
různorodá, a nedám se často ovlivnit osobním vkusem, v tomto případě mám s tímto hlediskem potíž. I
když je Lovencraftova povídka originální(musím se ovšem přiznat, že ji neznám a vycházím jen z jejího
tvaru ve scénáři,) nepřesvědčil mě projekt o tom, že by mohl získat dostatečný počet diváků. (I
v minoritních poměrech.) Je jen plný záhadných jevů, nevzbuzuje ani strach ani napětí, protože autor
nevybudoval příčinou linii ,a jestli jde právě o to, že takové filmové vyprávění žádnou pevnou linku nemá a
jsou to jen fantaskní obrazy, pak to je důvod, proč o projektu smýšlím negativně. Děj není příliš
srozumitelný ,a to ne proto, že tam vystupuje Dagon. Ale nepletu-li se, nejen Detektiv,ale i Ried skončil
sebevraždou, a to není jen tak, musí existovat pádný důvod-např. u Detektiva je snad zřejmější, že jeho
kamarádi zahynuli a on se smrti vyhnul,u Rieda je to asi děs z Dagona,v přeneseném slova smyslu, jinak
trauma ze zničené lodi Providence. Ale jasné to není. Scény u psychiatra jsou jen dalším prostorem, který,
zdá se mi,má vysvětlovat, ale spíš plete.
Projekt využívá originální stylistické prostředky, ale řekla bych, že jsou samoúčelné. Ty obrazy,vize a
představy jsou zajisté i v povídce, ale o to právě jde, literatura není dramatické filmové vyprávění. Mám
jednu marginální otázku: Ve storyboardu je zahrnut obraz nočního baru od E,Hoppera a ptám se, jestli
tomu mám rozumět, jako že j to citát nebo nepřiznaná výpůjčka.
Myslím si, že téma možná naplňuje v obecné rovině zadání výzvy, ale výsledek málo citově diváka
angažuje, dokonce ho ani právě proto hororově neděsí. Postavy jsou nám spíše lhostejné, než abychom se
o ně nebo s nimi báli.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisérem je absolvent animované tvorby FAMO v Písku i pražské Famu, Prokop Wilhelm, výtvarník ,
storyboardista. Pracoval např. na 2.řadě Pražských legend a pověstí, jako mate-painter na filmu Cesta do
nemožna N,Dražiaka, na animovaných filmech M.Pavlátové, P.Budínského a na dánském filmu Srdce hada.
Spoluautorem scénáře je Martin Toul, je vystudovaný drtg na FAMU,ale jje to ve své podstatě básník.
Publikoval v Hostu, Tvaru ,v almanachu Nejlepší české básně 2014. a v Českém rozhlase. Dramatrurgicky
pracoval na školních absolventských filmech,zaměstnán byl na kanále Kino Barrandov i na Primě. V současné
době je třetím rokem promoproducerem FTV Prima.
Kameramanem bude nebo by byl Filip Rječ, natočil během studií na Famu 25 krátkých filmů.Jeho film se
režisérkou Annou Lyubynetskou vyhrál studentského Českého lva v r. 2017( Kijev-Moskva).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Z mých výše zmíněných soudů plyne,,že si myslím, že přínosem pro českou natož evropskou filmografii
projekt nebude.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
O Grant SFK žádá známá společnost Analog Vision,jejíž filmy získaly řadu ocenění.Zaměřuje se na tvorbu
mladých autorů, vývoj nových forem, podporu videoher. Z celovečerních filmů má ve vývoji film Jana
Bušty Krvavá pomlázka, velmi zdařilé dílo; společnost participovala i na filmu I.Pavláskové Pražské
orgie. Oceněné jsou i krátké filmy Kiruna , překrásný nový svět,. Můj neznámý vojín či David.Zamýšlený
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projekt Dagon by byla společnost schopná natočit. Informace jsou v žádosti jasné a mohla jsem podle
nich dospět ke svému rozhodnutí.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Hurikán
3562-2020
Maur film
Výroba českého kinematografického díla
Výroba animovaného filmu
2020-2-4-14

Žofia Bosáková
23.04.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Hurikán je umelecky kvalitný projekt s vysokým potenciálom uspieť na prestížnych
medzinárodných podujatiach a pokračovať v rozvoji brandu súčasného
krátkometrážneho animovaného filmu so zdanlivo subverzívnou témou.
Predchádzajúce kredity tvorivo-realizačného tímu sú predpokladom naplnenia
ambícií.
Producentská a distribučná stratégia sú profesionálne spracované. Drobným
výhradám sa venujem v príslučných hodnotiach kritériách.

Udělení podpory

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
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1

Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Formálna stránka žiadosti je vypracovaná zrozumiteľne a takmer úplne, jej súčasťou
sú požadované literárne a výtvarné materiály, animatik, tvorivé explikácie, dohoda o
plnej moci od spoločnosti MAUR film pre producentku a jej čestné prehlásenie o
nadobudnutí práv k literárnemu scenáru. Kreatívne prílohy sú napísané fundovane,
z predložených materiálov sa dá jednoznačne usúdiť, že ide o kvalitne pripravený
projekt vstupujúci do (pre)produkcie.
V žiadosti nie sú priložené zmluvy na scenár a réžiu v zmysle podania
umeleckého/tvorivého výkonu, podstúpenie licenčných práv k výkonu a jeho
záznamu, potvrdenie o zaistených finančných vstupoch podľa finančného plánu a
memo deal (alebo obdobný dokument) s francúzskym koprodukčným partnerom.

1

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

Dielo Hurikán súhlasne so žiadateľom považujem za kultúrne náročný projekt, keďže
ide o krátkometrážny film pre dospelého diváka, ktorý vzniká v krajine s malým
kinematografickým trhom a súčasne sa vymedzuje voči prevaládajúcej 3D
technológii.Film nemôže vzniknúť bez rozhodujúcej podpory Fondu.
Komplexne je rozpočet adekvátny zvolenej esteticko-technologickej podobe,
profesionálnemu tvorivému tímu, plánovanému harmonogramu workflowu a
medzinárodnej distribúcii. Explikácia finančnej stratégie a podrobný rozpočet sú
transparentné. Ak nadštandardné položky (autorské honoráre, náklady na štáb)
hodnotíme cez perspektívu pandémie a jej zvýšenej priaznivosti pre animovanú
výrobu v porovnaní s hranou a dokumentárnou, je ich výška odôvodniteľná.
Finančný plán dominantne vychádza z českých verejných zdrojov (60%) a
francúzskych - CNC (25%) , o ktoré bude žiadať koproducent. 15% tvoria vlastné
zdroje žiadateľa a očakávaný sponzoring. Takto nastavené finančné krytie je
vzhľadom k charakteru diela a tvorivého tímu s vysokuou pravdepodobnosťou
realizovateľné.
2

Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizačná stratégia je odprezentovaná vierohodne, spolupráca s francúzskym
koproducentom a potenciálnymi distribútormi vytvára predpoklady nadviazať na
úspešnú (festivalovú ) exploatáciu autorovho predchádzajúceho diela Happy End
(2015). Adekvátny popis technologického postupu a vytvorený animatik objasňujú
ako budú produkcia i postprodukcia prebiehať.
Keďže projekt bol od začiatku realizovaný s cieľom medzinárodnej distribúcie a
prešiel vo vývoji sieťou workshopov plánované uvedenie na najvýznamnejších
podujatiach (Cannes, Annecy) je vysoko pravdepodobné. Informácie o domácej
distribúcii by sa žiadali uviesť aspoň so základnými parametrami.
Marketingová stratégia je predstavená rámcovo, mieri na očakávanú primárnu
cieľovú skupinu. Plán realizácie v rozsahu 240 natáčacích dní je štandardný pri
ideálnom prísune finančných zdrojov. V prípade neudelenia dotácií v požadovanej
výške sa časové potreby môžu navýšiť.
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3

Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Som presvedčená, že spojenie medzinárodne etablovanej spoločnosti MAUR film a
producentky s relevantnými skúsenosťami povedie k vytvoreniu kvalitného
produkčného zázemia na úspešnú realizáciu
diela podľa, tu v žiadosti,
predstaveného plánu.
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Expertní analýza
Název projektu

HURIKÁN

Evidenční číslo projektu

3562-2020

Název žadatele

Maur film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

Výroba animovaného filmu
2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

30. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Až dojemný příběh jednoho dne typického “antihrdiny”, aneb co se všechno může stát, když ve vašem
oblíbeném výčepu dojde pivo. Český národ je oficiálně národ pivařů, ale tento příběh pochopí a spoluprožijí i
ti, kteří pivo nikdy neochutnali. Hlavním pozitivem projektu je citlivý způsob vyprávění autorsky
nepřehlédnutelného Jana Sasky, který o svém smyslu pro rytmus filmového vyprávění přesvědčil diváky po
celém světě už studentským filmem HAPPY END.
Hurikán je (bude) autorský, velmi výtvarný žánrový film, který bude patřit do toho šuplíku filmů, o kterých jste
nevědeli, jak moc je potřebujete, a jak moc je budete mít rádi, dokud je neuvidíte. Zdánlivě malé
přehlédnutelné téma obyčejného chlápka, co má rád pivo, a přesto mu celou dobu fandíte, soucítíte s ním a
především se bavíte.
Producentka filmu v přiloženém dopise vysvětluje vyšší rozpočet. Já ho považuji za zcela přiměřený a
adekvátní zvolené technice a nárokům výroby.
Oceňuji úsilí, které vývoji celý tým věnoval od první veřejné prezentace v květnu 2017, na které už bylo
patrné, že půjde o projekt mimořádný, i když byl z dnešního pohledu tehdy opravdu jen nahozený.
Teď jde o projekt připravený do výroby.
Přesně takové filmy mají smysl a přesně tento film potřebuje a zaslouží si naši podporu, aby vůbec byl.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Dalo by se říci “film o lůzrovi, kterého budete mít rádi”.
Vedle zvládnutého příběhu, jasných postav a opravdu zajímavého filmového záběrování a rytmu (které je
patrné z animatiku), je další výraznou stránkou filmu vývarné řešení: černobílost a až grafické podoba. Ve
výtvarné stylizaci se podařilo najít cestu od realistické kresby ke grafičtější podobě, ale se zachováním
proporčních pravidel. Baví mě právě tato kombinace jednoduchosti a zároveň absolutní preciznosti v
pohybu a “objemu” postav. V poctivém hledání ideálního “looku” filmu se autor sám přiznaně odkazuje k
japonským a francouzským inspiračním zdrojům, které ale vsazeny do kulis Žižkova dělají z filmu velmi
originální záležitost. Za zmínku stojí ještě samotná technika 2D kreslené animace, která si bere 3D modely
postav a prostředí na pomoc k dotažení právě perspektivy a celkové prostorové uvěřitelnosti, která
výsledku přináší (paradoxně) lehkost.
Ano, přiznávám, že já jsem už teď fanynkou tohoto vznikajícího filmu :-)

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Na filmu pracuje dlouhodobě sehraný tým, kde se opravdu jednotlivý tvůrci ideálně doplňují.
Marek Pokorný je výborný animátor, výtvarník a ilustrátor, jehož pečlivost je i mezi animátory
nadstandartní. Vojtěch Kiss je také výrazná osobnost a další člen TRUE LOVERS.
Kamila Dohnalová je příkladem producenta, který bere projekty za své, vnímám ji proto jako nedílnou
součást tvůrčího týmu.
Zvukař Jiří Gráf se dlouhodobě a úspěšně věnuje animovanému filmu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
I s mezinárodní koprodukcí a jakýmikoli vlivy je tento chystaný film Jana Sasky natolik autorský, že
rozhodně bude vidět a slyšet. Určitá retro nostalgie, kterou máme v Evropě rádi, může nově zaujmout i
mladší generaci, terá proti ní byla imunní, neb už nezažila ani její dozvuky (pokud tedy nebydlí na
ŽIžkově,či v podobné lokalitě, kde to prostě pořád ještě místy je).

Připadá mi důležité a vlastně odvážné, chystat film o tak “obyčejném” příbehu. A právě v jeho
jednoduchosti a zdánlivé nevýznamnosti v běhu světa je jeho největší síla, protože naše životy
jsou z 90% o tomhle.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Mladá, ale zkušená a velmi akční producentka Kamila Dohnalová se pro výrobu Hurikána spojila se
zavedeným producentem Martinem Vandasem (MAUR FILM) a společně jsou naprostou zárukou
ohlídaného nepodceněného projektu.
Oceňuji připravenost projektu. Naprosto dostatečné a přehledné dodané materiály, rozpočet, harmonogram
prací, ukázky, výtvarné návrhy, rozepsané postupy tvorby, a upřímně podané záměry.
Jsem si jistá, že Hurikána žadatel zvládne realizovat, i když je jasné, že to bude náročný a pracný proces.
Držím palce.
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Expertní analýza
Název projektu

Hurikán

Evidenční číslo projektu

3562

Název žadatele

2020-2-4-14

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Daňhel

Datum vyhotovení

21.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
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“Vepřová hlava, džíska, tílko, cíga v ledvince a šutry v ledvině.” Tak představuje Jan
Saska postavu Hurikána, ze stejnojmeného připravovaného filmu. “Svět friťáků,
březňáků, šusťáků, gothajů, gulášů, langošů, turků, smažáků…” tak popisuje
autonomní svět, který byl inspirován jeho autorským stejnojmenným komiksem z roku
2012.
Hlavní hrdina Hurikán, humanoid v “prestižích” a s vepřovou hlavou, se stánkařce
Báře nabídne, že spojí a zharmonizuje hlubinnou alkoholickou touhu s dobrým
skutkem. Došlo pivo, a že tedy přivalí nový sud. Toto klíčové rozhodnutí, jež je
zároveň spouštěčem lability strmého pádu toužící postavy analogizuje prostorový
sešup strmých ulic žižkovského Bronxu. Mentální a fyzické tak tvoří monádu. Zdá se
však, že není pro svou misi dostatečně disponován. Pud chlastat zvítězí, je již jedno u
kterého stánku, hlavně že mu sud narazí. Urbánní žižkovská květinka lásky
nerozkvete, stánkařka Bára se sudu nedočká, Hurikán se zřídí u jiného stánku.
Autoři žánr filmu označují jako “friťákovou romanci” a již ze scénáře jde cítit
synestetickou pachovou stopu, která tak ráda dráždí naše paměťové vrstvy. V
Hurikánovi se daří revokovat mizející bufáčový svět počátku devadesátých let, kdy
doznívala umakartová poetika let osmdesátých. Již v animatiku je načrtnuta výrazně
stylotvorná hudební vrstva (Muchomůrky bílé Bondyho a Mejly Hlavsy, která však již
vrže synťákovými devadesátkami či labilitu podpořující “utíkající” rytmus písně
Pražákům, těm je hej Pražského výběru). Tím osamělé outsiderství Hurikána
zobecňuje a zpřístupňuje universu kolektivní paměti.
Po vizuální stránce je projekt v českém kontextu zcela originální a výrazný. Přes
inspiraci Miyazakim či francouskou školou je dostatečně autonomní a skoro až s
kulturně antropologickým zaujetím přenáší paměť, dnes již bohužel zcela mizejících
rituálů lumpenproletárních vesmírů.
Velmi oceňuji také myšlenkovou naladěnost a kreativní propojenost celého štábu a
uchopení Hurikánova vnitřního modelu. Zvláště převědčivá byla suveréní a zároveň
empatická producentská explikace producentky Kamily Dohnalové.
Tito autoři velmi dobře vědí co, jak a proč dělají!

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 2

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)
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Animace jedna báseň

Evidenční číslo projektu

3563-2020

Název žadatele

Maur film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

MgA. Petr Babinec, Ph.D.

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Animovaný krátkometrážní film Animace jedna báseň má dobře promyšlenou distribuční strategii zaměřenou
na Českou republiku a využívá v plném rozsahu svůj formát 52 krátkých filmů.
Finanční plán je postaven na koprodukci s Českou televizí, kde vidím největší slabinu projektu. Projekt není
určen k mezinárodním koprodukcím a je odkázán především na financování ze Státního fondu kinematografie
a ČT. Producent si riziko uvědomuje. Nastavený rozpočet celého projektu je lehce podfinancovaný, hlavně
v nákladech na producenty a produkci 52 krátkých samostatných filmů.
Zkušený realizační tým si je vědom svých slabých míst v podobě nastaveného financování. Distribuční
strategie a šíření poezie nejen klasickou distribuční cestou, ale i alternativní online distribucí do škol ukazuje
na promyšlený záměr k zpřístupnění českého kulturního bohatství pomocí umělecky náročných animací pro
širší veřejnost. Specifický projekt Animace jedna báseň doporučuji podpořit.

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 žádosti jsou dostačující. Doporučil bych na slyšení přinést potvrzení o řešení koprodukce s Českou
televizí. To platí i o scénářích k jednotlivým filmům. K žádosti byl přiložen pouze jeden scénář a další jsou
zatím v podobě básní. Jak scénáře, tak technologie výroby filmů (kromě jednoho) jsou nejasné. Bez
podrobnějšího rozboru (popisu) se těžko odhaduje nastavení rozpočtu.
Žádost je napsaná srozumitelně.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet nelze zdůvodnit, protože technologie některých filmů není jasně popsána. Vzhledem k této
skutečnosti se musí vycházet z průměru nákladů na jeden film.
Při přepočtu rozpočtu na jeden minutový animovaný film je částka na hranici realizovatelnosti. Je potřeba si
srovnat, že u předkládaného projektu nejde jen o minutu animace, ale o nové animované dílo, u kterého nelze
využít již vytvořených podkladů, modelů, model sheetů atd. Producent si takové riziko uvědomuje, a proto se
snaží i v postprodukční fázi profese minimalizovat a práci na dílech spojovat do větších celků.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie je zvolená velmi dobře. Producent reaguje na úskalí distribuce krátkometrážního
formátu a chce pracovat i s jednotlivými filmy. Oceňuji široké možnosti a plány distribuce. V rozpočtu mi
schází bližší rozvedení finančních nákladů na vytvoření často citované online distribuce pro školy a ZUŠ.
Aby byl projekt jasně a jednoduše čitelný, měla by se pro něj vytvořit samostatná platforma. Také možnost
crowdfundingu vidím spíše jako propagační nástroj než zdroj financování.
Pokud se podaří vytvořit naznačenou distribuční strategii, bude se jednat o přínosné kulturní dílo, které
zasáhne širokou veřejnost a dodá divákům vhled do české kultury. Distribuce je zaměřena transmediálně
a má velký distribuční potenciál, i když se jedná o krátkometrážní dílo, které se může v České republice
setkat s distribučními problémy.
Podle harmonogramu není ještě ukončený vývoj filmu. Ten nekončí ani začátkem produkce 1.10.2020,
ale až 30.6. 2021. Z toho a z nedodání finálních scénářů soudím, že vývoj některých filmů bude teprve
následovat a bude financován z finančních prostředků na realizaci. Nastavení je pochopitelné, jelikož se
jedná o 52 krátkých samostatných filmů. A lze tak odůvodnit i dlouhou preprodukci, realizaci a
postprodukční fázi projektu.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Produkční společnost Maur film je zkušená společnost zabývající se výrobou animovaného obsahu. To
dokazuje i jejich koprodukovaný snímek Dcera, který získal studentského Oskara a na Oskara byl nominován.
Cílem a zázemím pro výrobu krátkometrážního filmu splňují veškeré požadavky. Obsazení týmu odpovídá
ambicím projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Animace jedna báseň

Evidenční číslo projektu

3563-2020

Název žadatele

Maur film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

24. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Soubor české poezie, 51 animovaných interpretací 51 básní,
Silný koncept, promyšlený výběr básní
Je možné a žádoucí angažovat 51 tvůrců? Dosud nejsou známi. Krátká stopáž jednotlivých filmů.
Konečné hodnocení
Animace jedna báseň je z hlediska státní podpory silným kandidátem - vynáší na světlo českou
poezii a komerční potenciál zde není žádným měřítkem. Výběr básní je koncipován s erudicí a
jasným záměrem. Animovaný film se jako interpretační médium zdá být pro poezii schůdnou
volbou (na rozdíl třeba od hrané tvorby). Autoři nemají ambici vytvořit ucelený
jedenapadesátiminutový tvar, ale jedenapadesát minutových filmů, což docela odpovídá
povaze sborníku poezie. Ten také obvykle nečteme jedním dechem. Bylo by dobré, pokud by
se, podobně jako je tomu u poezie, mohl divák ke svým oblíbeným filmům/básním vracet,
například ve VOD distribuci. Vážnější pochyby vzbuzují dvě témata: najde se 51 schopných
tvůrců a pokud ano bude to přínosem? Menší počet tvůrců by mohl znamenat hlubší ponor do
problematiky interpretace poezie a také výběr schopnějších autorů filmů. Vybrané autory
animací ani jejich koncepty dosud neznáme a hrozí tak nevyrovnaná kvalita jednotlivých dílů.
Druhá otázka zní: je minutová stopáž dostatečná? Filmové médium je samo osobě polyfonické
a vnímat text poesie a audiovizuální proud zároveň může být v mnohých případech nad síly
publika.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Neoporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Autoři projektu Animace jedna báseň přistupují ke svému záměru přísně konceptuálně: 51 básní - 51 filmů 51 autorů - minuta až minuta a půl na jeden film. U takovéhoto druhu díla je to přístup velmi žádoucí, jasně
vymezené hranice jsou z tvůrčího hlediska inspirativní a navíc je to v podstatě jediný způsob, jak udržet
alespoň nějakou jednotu v tak různorodém společenství autorů. Nicméně i tento přístup má svá omezení.
Tím hlavním je v tomto případě dynamická povaha filmu. Percepce poezie je nesmírně náročný
intelektuální výkon, který vyžaduje silnou imaginaci. Přidejme do rovnice proud obrazů a zvuků a vyjde nám
významně delší plocha, než kterou poskytuje recitace básně (většinu vybraných básní trvá odrecitovat za
cca 30s). Zkrátka žádaná synergie textu a filmu potřebuje čas. Vnucení žánru minutového filmu každé
jednotlivé básni, by pro poezii znamenalo pověstné Prokrustovo lože. Domnívám se, že jinak zcela
srozumitelný a pevný koncept převodem z literární podoby do dynamického média filmu v tomto narazí a
bude třeba měnit plány za pochodu. Jinými slovy u mnohých básní bude třeba rozvolnit kritérium maximální
stopáže.
Angažování 51 autorů je také ambice, která vypadá v literární podobě schůdnější, než se dá předpokládat v
realitě. Z mnoha hledisek se to zdá být to příliš vysoká hra. Máme zde tolik schopných tvůrců? Je možné je
koordinovat tak, aby za tři roky byl výsledek? Podstatné snížení počtu tvůrců by mohlo mít pozitivní vliv na
výslednou kvalitu díla. Navíc, pokud bude každý z nich pracovat na více básních, může dojít k hlubšímu
pohledu na téma poezie ve filmu.
Z hlediska přínosu českému publiku a české kinematografii vůbec je Animace jedna báseň velmi nadějným
projektem a bezezbytku naplňuje smysl státní podpory kinematografii a kultuře vůbec. Umělecky tančí na
hraně ostří, kdy na jedné straně je umrtvující popisnost a na druhé zaměnitelná abstrakce. Nakonec se
může také ukázat, že poezie a film nejsou slučitelné. Výsledek není předem znám, což lze považovat za
důvod, proč toto dílo podpořit. Ani zdařilá koncepce ale ještě není zárukou zdaru, neboť vyjma jedné básně
nevíme, kdo a jakým způsobem se interpretace české poezie zhostí. Pro rozhodnutí o udělení podpory to
může být klíčové.
Přístup k výběru poezie je poučený a také (nutně) osobní.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Konečné personální zajištění není dosud zcela známo a tím pádem neexistují ani koncepty jejich filmů.
Autoři celkové koncepce jsou dostatečně zkušení a k tématu přistupují s plnou vážností.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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− Téma je podstatné pro českou kulturu, potenciál pro zahraniční publikum je zřejmě mizivý. Limitující je
překlad a přemluvení do cizího jazyka znamenající změnu timingu. Podtitulky by znamenali další
mentální operaci pro již tak zaměstnaného diváka.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Informace v žádosti jsou dostatečně srozumitelmné a nerozporné. Projekt je společností Maur film
realizovatelný.
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Expertní analýza
Název projektu

Animace jedna báseň

Evidenční číslo projektu

3563-2020

Název žadatele

MAUR film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

20.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Cyklus (přibližně) minutových animací, které budou divákům představovat skrze bytostně autorskou
intepretaci pestrou paletu českých básní, je ve svém úmyslu záslužný. Dá se s ním pracovat nejen na TV
obrazovce, ale i mohou zafungovat jakožto krátké předfilmy v kinech, především tedy v nabídce filmových
klubů. Jistě se s nimi dá dále pracovat i ve školách nebo při propagaci české kultury v zahraničí. V rámci
výzvy pro výrobu mě však zaráží stav, v jakém je nám projekt aktuálně předkládán. Ačkoliv si prošel už fází
vývoje (navíc finančně podpořenou 400 000 Kč ze strany SFK), k ruce máme jenom jeden jediný díl – jeden
scénář, jedny výtvarné návrhy. A k celku jako takovému, který by měl být nyní od SFK zafinancován částkou
5 200 000 Kč, se nám kromě rozpočtu a jmennému seznamu básníků nedostává nic. V tomto směru mi
přijde pouhý dobrý úmysl jako nedostatečný k tomu, abych mohl s klidným svědomím do svého posudku
napsat Doporučuji.

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)
Osobně mám velký problém se psaním tohoto posudku. Mám totiž hodnotit něco, co de facto neexistuje.
Jak lze komentovat dramaturgickou a výrobní připravenost projektu, když nemám v ruce žádný materiál?
Opravdu mi má stačit pro posouzení celého cyklu jeden jediný scénář a animatik k prvnímu (z celkového
počtu 52) dílu? Jak můžu nahlédnout do „útrob“ dramaturgické koncepce celého cyklu, když nemám
k dispozici nic víc než jmenný seznam básníků? Tedy ani ne zamýšlených básní? Natož aby k rukou byly
scénáře. Nebo… nebo alespoň stručně napsané režijní/autorské explikace.
Skutečně je možné dát souhlas s podporou ve výši přesahující 5 milionů korun jen na základě důvěry?
Že vše bude zajímavé, funkční? Ano, já tak nějak tiše věřím. Ale pokud bych vsadil jen na pocit, zachoval
bych se dost nespravedlivě vůči všem ostatním předloženým projektům, které vstupují do výzvy na
výrobu díla připravené. A i když třeba osobně nemusím s nimi všemi souznít z hlediska posouzení
smysluplnosti, alespoň je mám na základě čeho hodnotit. Animace jedna báseň má vzletně popsaný
úmysl z pera dramaturgyně, ale nemám jej s čím konfrontovat. Pilotní díl mě bohužel dokonce ani
nepřesvědčuje, že by to byla intepretace zrovna osobitá a nosná. Ale nemá cenu se pouštět do
hodnocení jednoho dílku, když naprosto schází zbylý celek.
Projekt byl podpořen ze strany SFK 400 000 Kč na vývoj. Ačkoliv – jak tedy uvádí rozpočet – se 104 000
Kč dalo za licence k dílům, uniká mi výsledek zbylé dotace. Celkem 208 000 si vzali odborní konzultanti a
dramaturgové, jejich práce ale na materiálu, který se nyní předkládá pro to, aby se mohl projekt posunout
do výroby, není patrná. Mohl bych tleskat tomu, že producent nepodcenil finanční ohodnocení
dramaturgie a konzultací, aby látky byly připravené. Ale před potleskem mě zastavuje skutečnost, že
kromě tabulky rozpočtu výsledek takové práce (vývoje) nikde nevidím. Snad existuje, nechci nikoho
z ničeho zlého podezírat. Ale nemohl být součástí žádosti o podporu výroby? Ano, nejen mohl, ale měl
být. Copak lze posuzovat tak velký projekt, když z 52 částí mám k dispozici pouze jednu jedinou?
V materiálu se uvádí, že proběhla fáze rešerší, výběru básní, ale ani ty neznáme. Domluvené autory,
kteří se mají do projektu zapojit, žadatel jen tak mimoděk zmíní v popisu, přičemž nalézám 9 jmen (prý
jsou potvrzení „a další“, ale koho si pod těmi dalšími máme domyslet a jestli existuje nějaké hmatatelné
potvrzení, to je také ve hvězdách).
Možná že doručí Radě žadatel více podkladů, ale za stávající konstelace nemůžu vnímat tuto žádost
jinak než jako nedostatečnou.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Seznam zapojených tvůrců se zatím omezuje na (neoficiálně) potvrzených 9 jmen z celkových 52.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorské animační intepretace české poezie mohou být přínosné pro naši i evropskou kinematografii, ale
zatím nemám podle čeho soudit, zda tento projekt k tomu směřuje.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Za rozpočet na výrobu lze jistojistě odvést profesionální práci, není podfinancovaný, počítá nicméně
s paušálními částkami na díl, nezohledňuje možnou rozličnou náročnost při výrobě toho kterého dílu. Což
pravděpodobně souvisí s absencí konkrétního plánu výroby a přístupu k jednotlivým dílům.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Vlny

Evidenční číslo projektu

3564-2020

Název žadatele

Artcam films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

14.4.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Michael Carrington je zkušený animátor, pedagog KAT pražské FAMU a pro svůj autorský krátký animovaný
film si vybral v Čechách ne zcela tradiční techniku pískové animace (v roce 2014 ji představil např. Ferenc
Cakó na Anifilmu).
Jak už ve vývoji konstatovala Andrea Slováková, jde o výjimečný projekt propojením tématu, asociativním
vyprávěním i vyhraněnou poetikou.
To ukazuje, že celkový rozpočet v sobě zahrnuje již jednou náklady vynaložené, navíc ze strany žadatele
těžko vyúčtovatelné. Na druhé straně jsou ale zahrnuty ve finančním plánu (v částce poskytnuté podpory –
jak toto bude žadatel zpracovávat ve vyúčtování?).
V expertní analýze vývoje Aurel Klimt zdůrazňoval, že náročnost výtvarného zpracování ovlivní „celkovou
úroveň projektu“. Přesto se žadatel spolu s autorem nakonec rozhodli jít cestou ryze autorského filmu
s vlastním výtvarným řešením.

Projekt je po autorské stránce dobře připraven k realizaci, Michael Carrington zpracoval animační testy i
kompletní načasovaný animatik, který ale může i dle dramaturgické explikace doznat ještě drobné změny.
Po stránce producentské projekt vykazuje promyšlenou strategii budoucího uvádění, ohledně financování a
struktury rozpočtu jsou v žádosti nejasnosti a místy nepůsobí zcela srozumitelně. Doporučuji žadateli
ozřejmit písemně před slyšením, aby Rada mohla správně tyto skutečnosti potřebné pro rozhodování
posoudit.
Vzhledem k autorskému charakteru filmu, festivalovému potenciálu a formálnímu obohacení české animace
projekt přes dílčí výhrady doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s výhradou

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Projekt byl původně vyvíjen společností Artnok film, která v roce 2017 získala podporu ve 212 000 CZK
(plánovaný rozpočet vývoje byl 459 900 CZK, dle informací v žádosti byla Fondu vrácena částka 17 186
CZK, která indikuje snížení celkových nákladů na vývoj na částku cca 270 000 CZK?). Přesto předkládaný
rozpočet na výrobu uvádí stejnou výši nákladů v rozpočtu výrobním a v rozpočtu kompletním, ačkoli žadatel
od původního producenta získal veškerá licenční oprávnění i další výstupy předchozího vývoje. - licenční
smlouva mezi Artnok a Artcam obsahuje deklarovanou přílohu smlouvy i písemný souhlas autora
s postoupením licence. Naopak uváděné přílohy LOI nebyly přiloženy.
Nejméně srozumitelná je konstrukce deklarované mezinárodní spolupráce. V žádosti jsou uváděny země
Německo a Turecko bez přesnější autorské i koprodukční specifikace, částečně v rozporu se záměrem
projekt prezentovat v rámci pitchingu v Annecy nebo CEE Animation za účelem dalšího hledání partnerů.
Nesprávně je podle mne nastavena konstrukce finančního plánu - viz. níže i rozpočtu (neodlišení vývoje a
výroby), v obou případech by bylo vhodné důkladné zdůvodnění, případně úprava obou předkládaných
materiálů.
V nastálé situaci vzniká pro společnost Artcam films komplikovaná situace, kdy jediným vlastníkem a
jediným jednatelem společnosti PHILIPPE OLIVIER LUC BENKEMOUN (Artemio Benki) a společnost bude
pravděpodobně procházet dědickým řízením. Petra Oplatková, uváděná ve smlouvě o postoupení licence,
by měla jednat na základě plné moci, ovšem tato v tuto chvíli není u smlouvy doložena. Doporučuji tak
učinit, aby se předešlo případným komplikacím v rozhodování Rady.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Pro uváděný rozpočet bych uvítal několik dílčích informací – estimativní odhad denního animačního
výstupu animátora, kdy je uváděn odhad 8 měsíců resp. 150 natáčecích dní. Předkládaný animatik je
v tuto chvíli včetně titulků 5:48 (vychází z mé zkušenosti s ohledem na zvolenou technologii a míru
připravenosti relativně nízký denní výstup cca 2,4 vteřiny za den). Nakolik bylo toto ověřeno v rámci
vývoje? Jde o estimaci, která odpovídá velmi náročné animaci, kdy písková animace z tohoto pohledu
patří mezi relativně jednodušší.
Předkládaný rozpočet pracuje s náklady na vývoj ve výši 383 172 CZK, které zahrnuje do výrobního
rozpočtu, ač tyto byly již vynaloženy a podpořeny. Navíc částka na hudbu ve fázi development za skoro
53 000 CZK je enormní, jestliže uvážíme stopáž i to, že hudební skladatel má honorář ve výrobě 50.000.

U finanční stránky projektu bych vedle nesprávné konstrukce rozpočtu upozornil i na další nedostatky.
Žadatel uvádí ve finančním plánu předpokládanou filmovou pobídku ve výši 320 000 CZK, na kterou ale
zcela jistě není schopen dosáhnout, protože projekt nesplňuje kritéria pro možnost žádat o filmové pobídky:
https://filmcommission.cz/cs/incentives/eligibility-and-amount/
U dokumentárního filmu nevychází stopážově, u animované tvorby nejde o formát seriálu. Proto ve
finančním plánu vzniká výpadek ve výši minimálně 14,5 % plánovaného rozpočtu.
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Naopak na straně zahraničního koproducenta podíl nesplňuje kritéria bilaterální evropské koprodukce a
může na straně koproducenta dojít ke komplikacím při získávání veřejných zdrojů:
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139015
Deklarované koprodukční vstupy v proporcích 87,5% ČR a 12,5% Turecko/Německo - Podle čeho se bude
rozhodovat o německé straně? V plánu je uveden turecký Fond. (odhaduji ze zkratky MBBB).
Stejně tak finanční plán uvádí LOI ze strany koproducenta o finančním vkladu, v žádosti jsem však
uváděný dokument nenalezl. I z toho důvodu není možné jasně posoudit o jakého koproducenta by mělo
jít – finanční plán uvádí dvouznačnou variantu TUR/DE (vlastní finanční vklad koproducenta ve výši 1
000 EUR plus jako veřejný zdroj uváděno 10 000 EUR Turecko popř. MBBB - uváděné zkratce bohužel
nerozumím). Stejně tak nerozumím uváděnému nastavení třístranné koprodukce s dalšími zdroji
v Německu. Ostatně i žadatel toto naznačuje u životopisů tvůrců, kde uvádí: „obsazení dalších pozic ve
štábu je v jednání s ohledem na výsledné koprodukční podíly“. Jak tomuto rozumět, případně které
profese má žadatel na mysli? Kromě cv tureckého skladatele a sound designera (je uváděn Ahmet
Kenan Bilgic - hudba, sound design) jsou pozice komplexně obsazeny z české strany.
Které další pozice jsou míněny (kamera, střih, dramaturgie, scénář režie i výtvarno na České straně)?
Není doloženo LOI od Magic Lab.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel hodlá zčásti pokračovat ve vývoji projektu („ V následujících měsících bychom rádi společně

pracovali na dotažení vývoje filmu VLNY –harmonogram (níže), strategie výroby a
financování je přizpůsobena stávající situaci projektu, ve které jsme se jako producenti museli
zorientovat ve relativně krátké době.“) - Dle přiložené dokumentace do projektu žadatel
vstoupil až v průběhu roku 2020, takže některé kroky potřebné k realizaci plánuje uskutečnit
v průběhu hodnocení žádosti, případně po rozhodování Fondu - (práce na finálním scénáři a
animatiku, registrace Pobídek (?), prezentační materiály pro trhy (7/2020) se souběžným
podáním žádostí o minority v Turecku či Německu ?? (7/2020?) S paralelní výrobou od
10/2020 a dokončením v 7/2021?
Správně jsou vytipováni možní sales agenti pro projekt, žadatel dotvrzuje svoji zkušenost na
mezinárodním trhu, byť načasování festivalových premiér je částečně rozporuplné (Zlín vs.
Benátky), kde dochází ke kolizi s požadavkem světové premiéry.
Nerozumím větě: dohodu se sales agentem bychom rádi uzavřeli v průběhu financování
(červen 2021), ač toto by dle harmonogramu mělo být dávno uzavřené a film takřka (ne-li
zcela) dokončený.
Zajímavá je úvaha ohledně cílení na lidskoprávní problematiku v rámci distribuce i propagace
díla.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Expertní analýza
Název projektu

VLNY

Evidenční číslo projektu

3564-2020

Název žadatele

ARTCAM FILMS s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

30. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný krátký autorský animovaný film Michaela Carringtona VLNY se zamýšlí nad citlivými
aktuálními tématy a propojuje je symbolicky i vizuálně pomocí vln v různých významech - politických,
emočních, přírodních… Samotné vlny moře, jejich rytmus, autor používá jako leitmotiv, který připomíná
nekonečnost i věčný cyklus, opakování… voda leccos smývá, očišťuje, obnovuje, zároveň může být ve své
důraznosti nebezpečná, zrádná, ve svém opakování únavná… Příměrů, významů a vysvětlení je tolik, že se
ocitáme na filozofické úrovni a v tom je největší síla i slabina projektu.
Volba animační techniky - animace prosvětlovaného písku - je v tomto případě vpodstatě geniální a to z
několika důvodů. Sama technika je efektní a divácky zajímavá. K zamýšlenému tématu se perfektně hodí,
protože animací písku se nejvíc blížíme pocitu vody, která se ladně pohybuje jako masa, ale zároveň je
složena z nespočtu kapek (zrníček písku), a teprve v tom množství má sílu (což výborně potvrzuje animační
test).
Aktuální animatik filmu není jednoznačně přesvědčující, ale dovoluji si upozornit, že to ani u této techniky
není možné, protože její síla je právě v samotné animaci, která bude vznikat autorsky až přímo “naostro”
pod kamerou a většina jemností, vpodstatě všechna síla obrazu, vznikne až během ní.
Ano, je to trošičku o tom, že je potřeba dát tvůrčímu týmu důvěru, neboť to je kouzlo alespoň této techniky
animace, že se nedá úplně exaktně naplánovat.
Jde o artový projekt, který zásadně potřebuje podporu grantu, aby mohl vzniknout.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 1

Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Autor Michael Carrington (v jedné osobě autor námětu, scénáře, výtvarník, animátor i režisér) je do tématu
ponořen a chtěl by zprostředkovat divákovy tolik pocitů, že jejich mnohost mírně převládá nad
srozumitelností sdělení. Zatím. Jak autor, tak dramaturg i producent - všichni jsou si tohoto nebezpečí
vědomi a pracují dál, aby dostali téma pod kontrolu, což neznamená nutně oslabení a ořezání nápadů a
motivů, ale možná jen provázanější strukturu úzce související se způsobem propojování a skladby díla.
Pravděpodobně už technický způsob našli v animačních přechodech mezi jednotlivými scénami, které je
propojí minimálně formálně.
Scénář na mě působil jako rychlý sled scén vytržených trochu referenčně a symbolicky z různých prostředí.
Samotná výtvarná stránka filmu a především písek jako animační materiál pomůže výjevy do jisté míry
sjednotit, ale jako klíčový vnímám právě rytmus vln, o kterých film je. Čím plynuleji budeme přecházet ze
scény do scény, z motivu do motivu, ať už dějově a emočně navazujícího nebo naopak dramaticky
protichůdného, tím bude muset divák více spolupracovat a bude vnímavější. Změny musí být natolik
zajímavé a nové, aby diváka rytmus neukolébal, ale spíš působil až magicky.
Konkrétně - ve stávajícím animatiku mě “vyrušovaly” statické záběry politiků, které působily cizorodě.
Myslím, že jejich zapojení do rytmu by jim neubralo na srozumitelnosti, ale naopak by střídání motivů
posílilo.
Výtvarné návrhy i animační ukázka je naprosto dostačující referencí schopností a zručnosti autora. Musím
zopakovat, že nápad vyjádřit toto téma animací písmu, je perfektní, jakoby na to byla tato animační
technika vymyšlena.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Samí zkušení tvůrci zajímavých a citlivých projektů.
Míra Janek v roli dramaturga animovaného filmu mě nejprve překvapil, ale teď už tomu zcela rozumím a
připadá mi jako skvělá volba právě vzhledem k náročnému-citlivému tématu. Věřím, že filmu a hlavně
Michaelu Carringtonovi může velmi pomoci partnerským poradním názorem, neb v takto autorském
projektu je tvůrce dost osamělý a možnost sdílet a konzultovat s někým, kdo opravdu ví a má názor, je
zásadní.
Tomáš Dorůžka a Martin Procházka - ostřílení profesionálové, není co dodat.
Autor hudby a zvukové koncepce Ahmet Kenan Bilgic vnese do filmu o vlnách vznikajím v naší suché
středoevropské destinaci vůni moře (nemyšleno nijak nadneseně).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Téma je zcela mezinárodní a vysoce aktuální. Výtvarná a animační neokoukanost pískové techniky by mohla
filmu také pomoci snadněji zaujmout artového diváka, který se sice zajímá o situaci, ale přece jen už může být
tíhou témat unaven. V tomto případě jde o o pojetí spíše meditativní (jak to definuje sám autor) - nabízí nám
obrazy (navíc vizuálně zajímavé) a nechává na nás divácích, abychom si sami udělali názor.
Ostatně producent už rovnou počítá s uvedením v rámci Mezinárodního dne lidských práv a Mezinárodního
dne migrantů.
Pro mezinárodní uvedení filmu je skvělé, že je bez dialogů.
Animace písku je obecně velmi ojediněle používaná technika, takže už vůbec vznik filmu vyrobeného touto
technikou je událost.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Rozpracovaný autorský projekt producentsky nově převzal Artcam a vrhl se do toho s velkým nadšením a
plány, které má podrobně naplánované a jsou přiloženy.
Spolupráce je v tuto chvíli na začátku, ale už se rychle rozběhla.
Producent usiluje o koprodukci s tureckými či německými partnery.
U takto vizuálně působivého filmu není vyloučené, že získání koproducenta pomůžou ukázky již
roztočeného díla.
Pro Artcam jsou VLNY projektem, který přesně zapadá do jejich okruhu zájmu a věřím, že autor Michael
Carrington v Artcamu najde ideálního partnera a podporu.
Film je v tuto chvíli ještě v přípravné fázi, ale harmonogram působí zcela realizovatelně.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Vlny

Evidenční číslo projektu

3564-2020

Název žadatele

Artcam Films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba animovaného filmu.

Číslo výzvy

2020-2-4-14

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

24. 4. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Krátkometrážní (sedmiminutový) experimentální snímek vzniká v chystané koprodukci
společnosti Artcam Films a Turecka (případně německého koproducenta tureckého původu).
Jde o krátký film režiséra Michaela Carringtona, který je zajímavou a originální osobností, a to
zvláště jako pedagog (mj. supervize oceňovaného animovaného snímku FAMU - Dcera
režisérky Darji Kascheevy). Tematicky se Carringtonův projekt vztahuje k migrační vlně z
roku 2015, která v mysli tvůrce vyvolává meditativní proud obrazů na téma lidské existence, a
to v překvapivě ústrojném spojení abstraktních a konkrétních prvků.
Expresivní vyprávění vzniká náročnou metodou stop-motion animace podsvíceného písku a
jeho výsostným autorem je právě scenárista, režisér, výtvarník a animátor v jedné osobě,
Michael Carrington.
Projekt je artového charakteru, je podložený univerzální, srozumitelnou humanistickou
myšlenkou, a má značný festivalový potenciál (a to i mezinárodní).
Vlny už získaly příspěvek na vývoj 212 000 Kč, po odstoupení původního producenta (Artnok
s.r.o.) a vrácení části grantu se projektu ujal Artcam. Přestože jde o jeho první animovanou
produkci, jde o zkušenou společnost, která nyní rozmyslně a pečlivě rozvíjí vedle svých
distribučních aktivit i aktivity producentské. Společnost je podle všeho schopna projekt
realizovat a uvést ho do distribuce. Je správné, že kromě dofinancování projektu chce Artcam
ještě dokončit jeho vývoj (další práce na scénáři a na animatiku – spojování sekvencí je přece
jen zatím dosti rozvolněné).
V žádosti jednatel Artcamu, Artemio Benki, mimo jiné píše: „Volba náročné pískové animace
je asociativní (moře a písek) i hluboce symbolická (prach jsi a v prach se obrátíš).“ Prakticky
přesně měsíc po podepsání žádosti Benki zemřel. Věřím, že Artcam, byť v oslabení, projekt
úspěšně zvládne, a doporučuji ho v tom plně podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
Umělecká kvalita projektu
Téma nedílně spojené s formou – to je případ krátkého filmu Michaela Carringtona. Písek
rozpohybovaný náročnou metodou stop-motion animace se prolíná s titulním motivem vln,
které v různých podobách nalézáme jak v přírodě, tak v životech jednotlivců i nejrůznějších
společenství. Rytmus mořských vln přináší nejrůznější témata – kolébá, konejší i usmrcuje,
tak jako v případě nešťastníků, kteří marně směřovali za vidinou lepšího života ve vratkých
plavidlech během migrační krize před pěti lety. Zlí kravaťáci a nemyslící vojáci jsou nositeli
násilí a arogance, naopak obyčejní lidé tančí, milují, rodí z lásky zplozené děti, které si
bezelstně hrají na pláži…
Vlny Michaela Carringtona mají mít jen sedm minut, takže naštěstí nestihnou být tendenční pouze, po způsobu animovaných zkratek, na základě až banálních skutečností (nebo jen
prazákladních emocí), budují svou formálně podmanivou meditační strukturu. Asociace,
kontrasty, abstraktní a konkrétní prvky - výsledkem (už podle dodaného animatiku) bude
pocit prolínání, propojenosti a vzájemného ovlivňování různých jevů, viditelných i
neviditelných.
Dílo experimentálního charakteru je podloženo nadosobním „příběhem“ o cyklu přírody, věcí
a lidí, v němž se hmotné i nehmotné jevy rodí, zanikají a zase se vracejí.
Ultimativně osobní projekt je zkoumáním možností „pískové animace“, a to i v rovině
vyprávění. Tradiční příběh s jasně definovaným hrdinou je v tomto případě vyloučený,
nicméně i zde by měla fungovat základní, dramatická výstavba filmu. Producent, dramaturg i
autor jsou si vědomi, že právě zde musejí projekt ještě dovyvinout, aby byl pro diváka
sdělnější a působil soudržněji.
Už nyní ovšem tento výjimečný, artový, a současně lidsky výmluvný projekt naplňuje kritéria
a cíle dané výzvy.
Personální zajištění projektu
Středobodem projektu je jeho autor – scenárista, režisér, výtvarník a animátor Michael
Carrington. Důslednost, s jakou sleduje formování umělecké vize, dokázal např. jako
supervizor celosvětově úspěšného animovaného filmu FAMU, Dcera (2019, režie Daria
Kashcheeva).
Projekt Vlny s Carringtonem zjevně sdílí jeho pečlivě vybraný tým - kameraman Martin
Procházka, hudební skladatel Ahmet Kenan Bilgic i střihač Tomáš Doruška. Podle přiložené
explikace je téměř ideálním dramaturgem projektu Miroslav Janek, který dokáže nejen
pojmenovat, ale i odstranit dílčí problémy spjaté s potřebami jasnější dramatické struktury
vyprávění.
Díky podpoře nového producenta můžeme předpokládat, že tvůrčí tým dokáže tento náročný
film posunout z oblasti vývoje do výroby a dovést ho k premiéře.
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii
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Vlny jsou dobrým příkladem krátkého, animovaného filmu, který má velkou šanci na úspěch i
v mezinárodní festivalové distribuci. Srozumitelné emoce, uhrančivě meditativní rytmus a
neobvyklá animátorská forma jsou prvky, kterými na sebe upozorňuje projekt vázaný
motivicky na víru v humanistické principy vzdorující násilí, aroganci a xenofobii. Téma
významné pro celou současnou kinematografii Michael Carrington zpracovává způsobem,
který navazuje jak na „ruční“ techniky spojené kdysi i s klasickou československou animací,
tak s progresivními světovými trendy.
Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, nenašla jsem zde rozpory či
protichůdné informace, což mi umožnilo žádost – jak doufám – správně posoudit.
Daný projekt považuji za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou marketingovou
a distribuční strategii, ve které je žadatel jako distributor artových filmů velmi zkušený.
Artcam přispěl v ČR ke znalosti moderních animovaných snímků distribucí celovečerních
snímků Valčík s Bašírem Ariho Folmana nebo Persepolis Marjane Satrapiové.
Společnost Artcam nyní vstupuje i do produkce (její první majoritní produkcí byl úspěšný
celovečerní debut Artemia Benkiho Sólo). Vzhledem k tomu, že Vlny jsou jedním z prvních
projektů společnosti v oblasti animace, konzultoval Artcam s přesvědčivým výsledkem s
tvůrčím týmem i odborníky z oblasti animace.
Koprodukce Vln vychází z předchozí spolupráce Artcamu s tureckou produkční společností
NAR FILM i německou produkční společností Bredok Film. Oba zahraniční subjekty mají
zájem se na Vlnách podílet. Podpora výroby Vln ze strany SFK je podle žadatele ve vztahu
k mezinárodnímu financování klíčová.
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