Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Michael Kocáb
3575 / 2020
CineArt TV Prague s.r.o. Viktor Schwarcz
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020 – 2 – 6 - 17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
11.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Michael Kocáb je známá a výrazná osobnost české kultury,politiky,občanské společnosti a hudebního
prostředí. Komplexní dokument o něm nebyl doposud zpracován.
Zkušená režisérka dokumentární tvorby Olga Sommerová nezpracovává film pouze z archivních materiálů,
ale využívá příslib M.K. k živým rozhovorům a poskytnutí vlastních osobních dokumentů.
Rozpočet celovečerního dokumentu / 90 minut/ 4.165.400 Kč
Žádost o podporu Fondu ve výši 1,500.000 Kč
Film je reálně zafinancovatelný.
Koprodukce se Slovenskem / Arina s.r.o./ - 15%
Realizace v období 1.7.2020 – 28.2.2022 / 42 FD /
Vzhledem ke stále atraktivnímu tématu, tvůrčím výsledkům Olgy Sommerové a vysokému profesnímu
kreditu žadatele - DOPORUČUJI Fondu přidělit filmu 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)
Žádost je pečlivě zpracována, obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje tak dostatek informací
pro její znalecké posouzení.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet ve výši 4,165.400 Kč je transparentní a výše nákladů zdůvodněna.
Představa o zafinancování projektu je reálná.
ČT 500.000 Kč finanční vklad a 420.000Kčvěcné plnění.Slovensko 630.000 Kč, Pražský filmový fond
200.000 Kč.Barrandov250.000 Kč vlastní vklad 165.000 Kč. a adekvátní podpora Fondu 1,5000.000 Kč.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační,marketingová a distribuční strategie producenta je věrohodně popsána.
Distributor Marek Jeníček CINEMART

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producentem filmu je dlouhodobý vedoucí produkce Flmového studia Barrandov Viktor Schwarcz,který
již v roce 1991založil filmovou společnost CineArt TV Prague s.r.o., kde vytvořil dlouhou řadu českých
dokumentárních a celovečerních filmů. Řada z nich získala domácí i zahraniční ocenění.
Producent a jeho filmová společnost získala vysoký profesní i společenský kredit.
Autor a režisér Olga Sommerová je rovněž známý a výrazný dokumentární tvůrce s řadou ocenění.
Na filmu dále spolupracují dlouhodobí tvůrci - dramaturg Hana Stibralová,kameraman Olga Špátová,zvuk
Michal Miller,střih Blanka Kulová a hudební skladatel Michael Kocáb
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Expertní analýza
Název projektu

Michael Kocáb

Evidenční číslo projektu

3575-2020

Název žadatele

CineArt TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

31.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Michael Kocáb je projekt celovečerního dokumentárního filmu o významné osobnosti české/československé
politiky a zároveň o výjimečném českém hudebníkovi a hudebním skladateli, který se ve svojí tvorbě
pohybuje mezi rockem a vážnou hudbou. Projekt známé české dokumentaristky a produkční společnosti
CineArt TV Prague je kvalitně připraven k realizaci a obsahuje všechny potřebné přílohy a dokumenty, které
umožňují žádost posoudit.
Michael Kocáb výrazně ovlivnil českou politiku a společenský vývoj po roce 1989, zároveň je to výrazný
originální umělec a zajímavá osobnost, to vše v kombinaci s kvalitním tvůrčím týmem slibuje vznik divácky
atraktivního a hodnotného dokumentárního filmu, který má potenciál distribuční i festivalový.
Film bude kombinovat rozhovory s Kocábem s archivním materiálem a prolínat tři roviny - osobní,
uměleckou a politickou. Hlavní úskalí snímku tedy leží v práci ve střížně a pak také v tom, jak otevřeně bude
portrétovaný spolupracovat a jak moc “po srsti” mu režisérka půjde. To jsou ale obvyklé obtíže každého
dokumentárního filmu tohoto typu, a autorka prokázala, že si s nimi dokáže poradit na mnoha předchozích
dílech.
Projekt Michael Kocáb je originální a dobře připraven k realizaci a proto ho doporučuji k udělení podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Dokumentární projekt režisérky Olgy Sommerové chce přiblížit na více rovinách osobnost a “dějinnou
úlohu” politika a hudebníka Michaela Kocába. Portrét bude vycházet z aktuálních rozhovorů s Kocábem a
jemu blízkými spolupracovníky, rodinou, dalšími relevantními zdroji, v kombinaci s bohatým obrazovým,
audiovizuálním, hudebním a fotografickým archivem.
Jedná se o velmi klasický přístup, logický a nijak šokující. Hlavní pro úspěch filmu bude, jak moc bude
portrétovaný zobrazen se všemi jeho chybami a ambivalencemi. Vzhledem k jeho politické angažovanosti
bude třeba vyvažovat jeho vlastní názory a dávat je do kontextu. Zde záleží na tom, jak si porozumí s
režisérkou a jak moc se před ní portrétovaný otevře. To těžko v žádosti jakkoliv posoudíme. Následně bude
důležitá práce ve střižně. Jak je u takových filmů obvyklé, nebude jen tak další šance, že by o Michaelu
Kocábovi cokoliv vzniklo. Přitom je to charismatická a zajímavá osobnost, což je pro film dost důležité,
takže by měl být schopen zaujmout nejen starší generace, které rok 1989 pamatují. Bude také třeba
vybalancovat to, co je divákům důvěrně známé a co bude třeba zejména mladším dovysvětlit a starším
připomenout.
Umělecká a osobní rovina Kocábova života dodají portrétu další rozměr, balanc ale také odlehčení. Což
mu, vzhledem k předpokládané celovečerní délce, rozhodně prospěje.
Výše uvedené jsou v podstatě dramaturgické poznámky. Odpustila bych si je, pokud by projekt měl nějaké
zjevné nedostatky, na které by bylo třeba upozornit. Projekt je, jak již bylo řečeno, zajímavý, dobře
připravený, s diváckým potenciálem, a jednoznačeně určený nejen pro televizní obrazovky ale i pro uvedení
v kinech a na festivalech. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy a jednoznačně jej doporučuji.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění projektu považuji za více než solidní. Producent Viktor Schwarcz má za sebou mnoho
let a mnoho úspěšných dokumentárních i hraných projektů. Stejně tak režisérka filmu Olga Sommerová
nemusí dokazovat svoje schopnosti, všichni známe její předchozí tvorbu. Na tomto projektu spolupracuje
se svým osvědčeným týmem, který slibuje, že projekt bude dokončen úspěšně a s vysokou uměleckou
hodnotou.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Osobně nejsem fanynkou dokumentárních filmů, které se věnují takzvaně významným osobnostem
našich dějin. Ovšem v případě Michaela Kocába i já musím uznat, že by mne jeho portrét zajímal. Je
to výjimečná osobnost politického a společenského života a zároveň výjimečný hudebník. Jeho životní
příběh, “úloha v dějinách”, politické názory, umělecké vyjádření, to vše rozhodně stojí za zachycení v
kvalitním dokumentárím portrétu a pokud se projekt podaří, bude jednoznačně přínosem české
kinematografii a má potenciál zaujmout i v zahraničí.
V tomto kontextu jednoznačně oceňuji koprodukce se Slovenskem, která je organická a usnadní vstup
filmu na slovenský distribuční a televizní trh.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Předložený projekt je kvalitně zpracovaný, obsahuje všechny potřebné podklady a potvrzení ze strany
portrétovaného i ze strany koproducentů a distributora. Předložený rozpočet je přiměřený a projekt lze v
této podobě úspěšně realizovat.
Žadatel svojí předchozí prací i tímto projektem dokazuje, že je schopen projekt úspěšně realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Michael Kocáb

Evidenční číslo projektu

3575-2020

Název žadatele

CineArt TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

30-05-2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Po predchádzajúcich veľmi úspešných dokumentárnych filmoch venujúcich sa významným osobnostiam
(V.Čáslavská, M.Kubišová, J.Suchý atd.) sa významná česká režisérka Olga Sommerová rozhodla vytvoriť
filmový dokument o hudobnikovi, skladateľovi, občianskom aktivistovi a politikovi Michaelovi Kocábovi. Pre
mnohých bude tento film určite veľkým objavom v bohatosti tém, nie všetci vnímajú M.Kocába ako aktívneho
a zodpovedného občana, človeka, ktorý sa v 1989 roku zaslúžil o dialóg medzi komunistami a disidentami,
alebo o odchod sovietskych vojsk z ČSSR. Svojim filmom chce režisérka zachytiť úlohu jeho osobnosti
v našich dejinách ako i v jeho rôznych podobách. Podobne ako v predchádzajúcich filmoch pôjde o hĺbkovú
štúdiu a má zámer prepojiť archívne zábery z minulosti s rozhovormi a súčasnosťou, Michael Kocáb vyjadril
svoj osobný súhlas k spolupráci. Režisérka chce sledovať tri hlavné motívy života M.Kocába, ktorými sú jeho
detstvo a súkromný život, Kocáb ako hudobník a Kocáb ako občan a politik. Všetky tieto motívy sú podrobne
a príťažlivo rozvedené v podrobnom a precíznom treatmente, ktorý je ilustrovaný dobovými fotografiami.
Vyplýva z neho, že mu predchádzal podrobný research a že projekt je precízne spracovaný a pripravený
k realizácii. Kameramankou filmu bude dlhodobá spolupracovníčka a režisérka Olga Malířová Špátová.
Producent Viktor Schwarz má realisticky premyslené financovanie filmu, vrátane crouwdfundingu, jeho
marketing už od fáze natáčania a podrobne aj možnosti jeho distribúcie (vrátane LOI CinemArt). Som
presvedčená, že sa môžeme tešiť na ďaľší skvelý dokument o výnimočnej osobnosti našej doby - Michaelovi
Kocábovi.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Treatment predloženého dokumentu bolo radost čítať a jasne z neho vyplýva, aký hĺbkový a poctivý
research jeho príprave predchádzal. Tiež tak zo synopse ako aj treatmentu cítiť obrovský záujem a znalosť
vytýčených tématických línií. Pani režisérka má podrobne naštudovanú tvorbu Michaela Kocába a jasnú
predstavu, ako bude postupovať. Osobne bolo pre mňa cťou tento projekt môcť čítať a hodnotiť, takáto
kvalita nie je bežná. V dokumente sa budú prelínať tri hlavné motívy ako aj rozhovory zo súčasnosti.
Detstvo v rodine evangelického farára a ťažkosti s tým spojené, jeho hudobná výchova vďaka mame, jeho
dospelý život. Druhá línia sleduje M.Kocába ako hudobníka a zakladateľa kultovej kapely Pražský výběr,
speváka, skladatela autora piesni, scénickej hudby (multimediálny projekt Laterny magiky s baletom –
Odysseus) a vážnej hudby. Zložil tiež hudbu k viacej než 60 filmom, režisérku zaujímajú hlavne dva z nich.
Má tiež zámer použiť scény z filmu Pražákum, těm je hej! Línia politická a občianská je veľmi bohatá na
udalosti. Od zakladania OF cez zabránenie vojenskému zásahu komunistov, návrhu V.Havla na prezidenta,
jeho činnost ako poslanca, ktorý sa zaslúžil o odchod svietskych vojsk z krajiny, funkcia ministra pre ľudské
práva. V dokumente budú uvedené významné stretnutia píšúce dejiny, o.i. s Frankom Zappom. Línia
súkromného života je veľmi bohatá a fascinujúca, tak ako celý materiál. Až sa čitateľ čuduje, že tento
dokument vzniká až teraz. A zároveň sa zamýšľa nad tým, ako sa všetka tá bohatosť života Michaela
Kocába do jedného dokumentu môže zmestiť. Predpokladám, že tvorcov v strižni čakajú ťažké časy...
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Všetky významné zložky štábu sú už pre projekt zabezpečené a dohodnuté. Dramaturgička Hana
Štibralová, kameramanka Olga Špátová, strihačka Blanka Kulová a ďaľší. V rámci prípravy prebehol
hĺbkový prieskum možného materiálu v ČT a KF Praha, samotný Michael Kocáb tiež poskytol tvorcom svoj
vlastný archív fotografii, filmov, video záznamov a písomný prísľub spolupráce. Česká televízia má veľký
záujem na projekte spolupracovať a zámer producenta je spolupracovať aj so slovenským producentom,
kdeže na Slovensku obrdžal MK vysoké štátne vyznamenanie. Projekt je precízne vypracovaný a hotový
k výrobe, je z neho tiež cítiť obrovský elán a nadšenie.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Význam a prínos dokumentu o Michaelovi Kocábovi pre českú kinematografiu sú veľké a neodmysliteľné.
Takisto pre európsku, kdeže ide o udalosti ovplyvňujúce celý náš kultúrno-politický priestor, ktoré zvrátili
dejiny celej Európy a vlastne aj sveta. Talentovaný umelec, génius nielen vo svojej oblasti, ale i občiansky
vizionár určite zaujme divákov Strednej a Východnej Európy, ale aj inde. Súhlasím tiež zo slovami
producenta pána Schwarza, že dokument má potenciál zaujať širokú paletu divákov rôznych vekových
kategórií.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žiadosť je vypracovaná precízne a dostatočne informatívne. Jediné čo mi trochu chýbalo je podrobnejší
opis štádia financovania. V samotnej žiadosti je uvedené, že k dátumu podania je zabezpečených 9,98
percenta financií, ale toto tvrdenie som nevedela spätne nájsť v popise či finančnom pláne. Taktiež som vo
finančnom pláne nevedela nájsť reflexiu plánovaného crowdfundingu, s ktorým má už producent pozitívnu
skúsenosť, tak neviem, či som to prehliadla... Som však presvedčená o tom, že podávaný projekt svojou
aktuálnosťou a originálnou osobnosťou Michaela Kocába a jeho bohatého života, ako aj faktom, že ho
spracováva skvelá dokumentaristka Olga Sommerová zaujme potenicálnych finančníkov a projekt bude
realizovaný. Skúsený a úspešný producent Viktor Schwarz je pre mňa tiež zárukou úspešnosti. Slovenský
koproducent Arina je známy svojimi kvalitnými filmovými (ko)produkciami. Dovolím si byť v tomto bode
trochu osobná: na tento dokumentárny film sa veľmi teším a verím v jeho potenciál.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Nástroj války

Evidenční číslo projektu

3582-2020

Název žadatele

8Heads Productions s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Nataša Slavíková

Datum vyhotovení

21.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žadatelka předkládá projekt s tématem agrese a strachu ze smrti; přestože je dané téma nesporně
společensky závažné, tak zaměření se na něj není v rámci české kultury a mediální krajiny ojedinělé.
Záměrem předloženého projektu je poskytnout odpovědi na související trs otázek prostřednictvím
odvyprávění příběhů tří válečných veteránů. Možnou výhodu pak může představovat skutečnost, že
připravované příběhy budou vycházet z osobních archivů válečných materiálů, jimiž tvůrci disponují.
Problematikou smrti, agrese a strachu se v tomto projektu zapojený režisér zabývá dlouhodobě; z daných
témat vyvstávající emoce zachycuje prostřednictvím psychologických interpretací. Zde posuzovaný projekt
je předložený opakovaně. Důvodem k opakované žádosti je pak nový klíč k interpretování tematické látky,
který k příběhům veteránů připojuje rovněž osobní zkušenost filmového režiséra. Nový přístup dané téma
lépe vymezuje; činí jej tak ve výsledku uchopitelnějším. Zároveň je ale nutné konstatovat, že daný projekt
neodpovídá navrženému žánru filmové eseje.
Coby celek je předložený rozpočet transparentní; jednotlivé položky nejsou nadsazené a vycházejí
z potřeb projektu. S ohledem na podmínky smlouvy s autorem projektu (viz dále) by scénář neměl být
v předkládaném rozpočtu vůbec kalkulován. Naopak netransparentní je doložení věcného vstupu
producentky.
Předložený finanční plán je vícezdrojový; zabezpečený je částečně. Za předpokladu poskytnutí dotace je
tento finanční plán reálně dosažitelný.
Za předpokladu poskytnutí dotace se předložený harmonogram ukazuje jako reálný.
Vzhledem k charakteru daného projektu by měla být doložena také práva k archivům, případně by alespoň
měla být uvedena informace, jakým způsobem jsou tato práva, která poskytli hlavní protagonisté, zajištěna.
Tato podmínka je mimořádně důležitá; pro stávající podobu projektu jsou totiž archivy nepostradatelné. Jako
znepokojivá se proto ukazuje informace, že jeden z hlavních protagonistů z projektu odstoupil s tvrzením, že
jeho participace na daném projektu je pro něj ohrožující. Tato informace by zasloužila bližší vysvětlení.
Bez vyjasnění situace ohledně vlastnictví práv k archivům nelze projekt doporučit.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Smlouva uzavřená s autorem je značně nevyvážená; po etické stránce, je dle názoru autorky tohoto
posudku, navíc neobhajitelná. Tento závěr platí navzdory skutečnosti, že po formální stránce smlouva
přiznává producentce výhradní práva k projektu po celou dobu autorskoprávní ochrany. Vyplacení odměny
je ale v této autorské smlouvě vázáno na výnosy producentky, které v průběhu tří let přesáhnou 500.000,-.
Jedná se o čl. 3/odměna – body 3.1-3.3

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložené podklady jsou srozumitelné zpracované; všechny předepsané přílohy byly doloženy, rovněž
všechny avizované potvrzené vstupy byly doloženy formou LOI (kromě finančního a věcného vstupu
žadatelky). Vstupy žadatelky by bylo vhodné vyjasnit, případně doplnit.
S ohledem na skutečnost, že projekt je závislý na soukromých archivech, považuje autorka tohoto posudku
za účelné, aby producentka doložila, že k jejich použití vlastní všechna potřebná práva. Žadatelka rovněž
neuvádí celkový rozsah soukromých archivů, které má k dispozici. Z předloženého treatmentu není vždy
zcela srozumitelné, kdy budou využity archivní závěry, kdy bude natočený zcela nový materiál, a kdy půjde
pouze o výpovědi respondentů. Rovněž není zřejmé, jaký rozsah bude věnován vstupům režiséra a
psychologa. Tato skutečnost značně komplikuje posouzení: nejen kvalit dokumentu, ale také rozpočtu.
Předložený treatment, ale také režijní a dramaturgická koncepce, by měly být v tomto ohledu konkrétnější.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložený rozpočet je profesionálně zpracovaný. V celkové výši pak odpovídá potřebám
předloženému projektu. Jednotlivé položky nejsou nadsazené.
Vzhledem ke znění autorské smlouvy, která v podstatě nepočítá s vyplacením autorského honoráře, by
tato položka neměla být do rozpočtu vůbec zakalkulována. S ohledem na výši autorského honoráře
(25.000,-) je částka kalkulovaná za dramaturgii (62.500,-) nepřiměřená.
Položka kalkulovaná za marketingové služby neodpovídá deklarovanému vstupu společnosti Moss Roy.
Částka kalkulována za archivy (200.000,- Kč) odpovídá deklarovanému vstupu ČT; tento vstup má mít
právě formu poskytnutí archivů ČT. Hodnota archivních záběrů poskytnutých veterány však není v kontextu
rozpočtu transparentní. Zároveň ale tvoří vysoký náklad uvedený jakožto věcný vstup producentky.
Finanční plán je vícezdrojový; je tvořený jak ze soukromých, tak veřejných zdrojů. Zabezpečený je z cca
50%, přičemž poměrně vysoký finanční a zejména věcný vklad producentky není transparentně
konkretizován (přitom tvoří 27 % rozpočtu). Další uvedené soukromé zdroje ze stran partnerů na projektu
jsou doložené prostřednictvím LOI.
Výše požadované podpory 1150.000,- tvoří cca 39% z celkového rozpočtu. Tento podíl je vůči povaze
projektu adekvátní.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentka má k dispozici již natočený materiál, který tvoří základ filmu. Lokace pro natáčení již byly
vybrány, dostatečně zkušený realizační tým byl sestaven. Předložená producentská strategie zahrnuje
rovněž propracovanou marketingovou strategii, jež vykazuje rysy originální vize.
Za předpokladu, že bude dotace ze strany SFK poskytnuta, je předložený časový harmonogram
zvládnutelný. Natáčení je naplánováno již od července letošního roku.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost 8Heads Productions s.r.o. za deset let aktivního působení ve filmovém průmyslu
vyprodukovala celou řadu filmů; některé z nich byly uvedeny na významných zahraničních festivalech. Její
zakladatelka, Julietta Sichel, je zkušenou profesionálkou; Disponuje bohatými, více než dvacetiletými,
oborovými zkušenostmi. Kredit žadatelky je vysoký; není pochyb o tom, že je schopná předložený projekt
uskutečnit.
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Expertní analýza
Název projektu

Nástroj války

Evidenční číslo projektu

3582-2020

Název žadatele

8Heads Productions s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

20. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Jedná se o zajímavý pokus zkoumat válku a její protagonisty, muže, kteří dnes do armády vstupují
dobrovolně, z jiného úhlu pohledu. Projekt přináší portrét tří českých mužů, profesionálních vojáků,
kteří mají za sebou nasazení v riskantních válečných misích. Film se nesnaží řešit politické problémy
válečných konfliktů a polemizovat o smyslu nasazení cizích armád daleko od domova, čímž by se mohl
stát tendenčním bez rozdílu, zda by byl pro nebo proti. Archetypální téma muže jako bojovníka,
hluboce zakořeněné v lidské společnosti od počátků její existence a civilizačními nánosy jen
upozaděné, dodává snímku mnohem širší pojetí. Režisér a autor Tomáš Polenský jde navíc ještě dál:
aby pronikl hlouběji do dané problematiky, rozhodl se pod vedením jednoho ze svých protagonistů sám
absolvovat drsný vojenský výcvik. Své zážitky pak ještě konzultuje s psychoterapeutem, čímž se
snímek posouvá ještě do hlubší osobní roviny. To jej výrazně odlišuje od podobných projektů na dané
téma. Film vzniká už delší dobu, takže autor má již jasnou představu, jak bude výslední tvar vypadat.
Absolvent FAMU Tomáš Polenský čerstvě dokončil slibný hraný debut Smečka. Hlavní profese ve
štábu jsou obsazeny vesměs mladšími tvůrci, kteří ale už mají dostatečné profesionální zkušenosti a
jsou pro projekt adekvátní. Projekt přináší zajímavé téma, které je naprosto univerzální. Inovativní je
spíše v tematické, než ve formální oblasti, nicméně i zde se snaží o obrazovou pestrost a diváckost.
Má šance uplatnit se zejména na zahraničních festivalech. Žadatel má v portfoliu několik celovečerních
hraných produkcí i mezinárodních koprodukcí. Marketingová a distribuční strategie je zatím nastíněna
pouze stručně. Ambicí je oslovit širší okruh diváků, což je vzhledem k potenciálu projektu realistické, a
mířit primárně na české a slovenské teritorium. Jedná se o ryze českou produkci, s vysokým vkladem
samotného žadatele, potvrzeni jsou ale tři lokální partneři pro postprodukci a marketing. Vícezdrojové
financování by měla ještě doplnit ČT a sponzoři. Harmonogram se týká natáčení v červenci 2020, a
především postprodukce, až do února 2021, což je i navzdory covidovým opatřením více-méně
realistické.

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)
Jedná se o zajímavý pokus zkoumat z jiného úhlu pohledu válku a její protagonisty, muže, kteří dnes
do armády vstupují dobrovolně. Projekt přináší portrét tří českých mužů, profesionálních vojáků
s různými osudy. Všichni mají za sebou nasazení v riskantních válečných misích, přičemž jeden z nich
přišel o nohu. Film se ale nesnaží řešit politické problémy válečných konfliktů a polemizovat o
smyslu nasazení cizích armád daleko od domova, čímž by se mohl stát tendenčním bez rozdílu, zda
by byl pro nebo proti. Zde se jedná o daleko širší pojetí, o archetypální téma muže jako bojovníka,
hluboce zakořeněné v lidské společnosti od počátků její existence a civilizačními nánosy jen
upozaděné. Co motivuje muže k tomu, aby se stal vojákem a riskoval svůj život? Co jej na tom
fascinuje? Autor námětu a režisér Tomáš Polenský jde navíc ještě dál: aby pronikl hlouběji do dané
problematiky, rozhodl se pod vedením jednoho ze svých protagonistů sám absolvovat drsný vojenský
výcvik. Své zážitky pak ještě konzultuje s psychoterapeutem. Téma mužské agresivity a násilí se
takhle dostává do hlubší osobní roviny. To snímek výrazně odlišuje od podobných projektů na dané
téma. Pro autora se zdá být toto téma bytostně důležité, zkoumá ho i ve svém hraném debutu Smečka
z hokejového prostředí, kde měl v mládí vlastní zkušenosti se šikanou mezi dorostenci. Film vzniká už
delší dobu, režisér na něm pracuje s přestávkami od roku 2013. Značná část materiálu je už natočena,
což má zásadní vliv na treatment. Ten už má místy podobu scénáře, autor má jasnou představu, jak
bude výslední tvar vypadat, což je u posuzování dokumentů lepší, než když se tvůrci pouze spoléhají
na to, že z natočeného materiálu něco později ve střižně vznikne. Režisér pracuje s různým
materiálem: nejedná se jen o výpovědi protagonistů, ale také o jeho vlastní příběh, vše proložené
velice sugestivními autentickými videi natočenými samotnými vojáky při jejich nasazení, která většinou
nejsou k vidění.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Duší projektu je režisér a autor námětu Tomáš Polenský, absolvent FAMU a doktorského studia ve
Zlíně. Na svém kontě má oceněné školní práce a především čerstvě dokončený slibný hraný debut
Smečka. Hlavní profese ve štábu jsou obsazeny vesměs mladšími tvůrci, kteří ale už mají dostatečné
profesionální zkušenosti a jsou pro projekt adekvátní. Dramaturg Michal Kondrla je aktivní víc na
Slovensku a to jako střihač, což může ale být pro funkci dramaturga dokumentu dobrá kvalifikace.
Zajímavá je volba hudebního skladatele Tomáše Reindla, jenž pracuje s různými hudebními žánry.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt přináší zajímavé téma, které je naprosto univerzální. Navíc nenahlíží na danou problematiku
z lokálního geopolitického hlediska, kde by mohla hrozit jistá tendenčnost. Jeho protagonisté jsou sice
Češi, ale mohli by to být „vojáci“ jakékoliv jiné národnosti. Inovativní je projekt spíše v tematické, než
ve formální oblasti, nicméně i zde se snaží o obrazovou pestrost a diváckost. Co se týče
mezinárodního potenciálu, snímek se může uplatnit na zahraničních festivalech a limitovaně i na
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televizním trhu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je společnost 8 Heads Productions producentky Julietty Sichel, která má v portfoliu několik
celovečerních hraných produkcí i mezinárodních koprodukcí. Do českých kin míří hraný debut Tomáše
Polenského Smečka. Marketingová a distribuční strategie je zatím nastíněna pouze stručně. Ambicí je
oslovit širší okruh diváků, což je vzhledem k potenciálu projektu realistické, a mířit primárně na české
a slovenské teritorium. Distributor ovšem zatím není potvrzen. V cílových teritoriích by chtěl žadatel
zapojit i alternativní distribuční kanály s eventovými projekcemi, např. s provozovatelem Military
Muzea. Jedním z dalších možných kanálů by měly být i on-line platformy.
Jedná se o ryze českou produkci, potvrzeni jsou ale tři lokální partneři pro postprodukci a marketing.
Financování projektu, vyčísleného na necelé 3 miliony, což je adekvátní, je tudíž vystavěno na více
zdrojích, ke kterým lze ještě přičíst účast ČT a sponzorské příspěvky – obojí zatím nepotvrzeno.
Vysoký je vklad samotného žadatele – 801 600 Kč, z toho 331 600 finanční vklad a 470 000 věcný
vklad. Podpora SFK by měla být 1,15 mil Kč, což činí 38,64% rozpočtu. Harmonogram se týká
natáčení v červenci 2020, a především postprodukce, až do února 2021, což je i navzdory covidovým
opatřením více-méně realistické.
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Expertní analýza
Název projektu

Nástroj války

Evidenční číslo projektu

3582-2020

Název žadatele

8Heas Productions s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého
kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

ŠimonŠpidla

Datum vyhotovení

25. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Válka a její psychologie, zkoumání látky na vlastní kůži
Osobní zaujetí autora, otevřenost, dlouhodobý vývoj projektu
Frekventované téma
Konečné hodnocení
Film Nástroj války zkoumá duši vojáka. Jde o velmi atraktivní a velmi kinematografické téma,
kde je část úspěchu daná již samotnou touhou obecenstva prožít při projekci simulaci extrémní
situace. Přístup autora je originální v tom, že zkoumá duši vojáka sám v sobě, ač má k armádě
a zabíjení spíše odpor. Autor jde s kůží na trh - před kamerou podstupuje psychoterapeutické
seance, nechá se vystavit tvrdému výcviku. Film se tak stává intimním autoportrétem. Z
dodaných materiálů je zřejmé, že autor má do prostředí válečných veteránů dobrý přístup.
Fakt, že jsou vybraní protagonisté již mimo aktivní službu, lze považovat za výhodu, jejich
výpovědi mohou být otevřenější. Dlouhodobý vývoj projektu a osobní přístup autora dávají
naději, že výsledný tvar nezůstane povrchní válečnou atrakcí, ale zobrazí něco z podstaty lidí,
které válka přes svou zrůdnost znovu a znovu přitahuje.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

−

Na první pohled se zdá, že k tématu, které Nástroj války zpracovává, není již co dodat. Pohled
do nitra vojáka na nesmazatelné šrámy, které v něm válka i samotné prostředí armády
zanechali, byl poctivě zpracován v mnohých uměleckých dílech. Z kinematografických
jmenujme například Beau travail a Heart locker. Čím je však Nástroj války originální i v
zahraničním kontextu je to, že hledá agresivního bojovníka v nitru v zásadě pacifistického
umělce, který nemá s armádou nic společného. Ač je princip dokumentaristy před kamerou
často výrazem nemohoucnosti vymyslet něco lepšího, zde jde naopak o originální vstup. Autor
se k tématu dostává přes vlastní odpor k vojenskému prostředí, zároveň si však nedopřává
odstup pozorovatele a komentátora. Vše (vyjma účasti ve skutečném válečném konfliktu) testuje
na sobě.

−

projekt je připraven k realizaci.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Štáb je kompetentní k natočení tohoto dokumentu.

−

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Smrtelné nebezpečí a zabíjení jsou vedle lásky jedním ze dvou základních obchodních artiklů
kinematografie. Přeshraniční dosah není v případě úspěchu vyloučen.

−
-

Téma války a bojovníků je v našich končinách něčím fantastickým, málo kdo z nás a našich
rodičů má zkušenost s válečným konfliktem. Válka tak u nás nabyla podoby hry na vojáky, ze
které se stal téměř národní sport (popularita airsoftu, domobrany, každoroční bitvy u Slavkova
atd.). Je zřejmé, že Nástroj války má potenciál prozkoumat cosi, co se českých mužů velmi
týká.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
−
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Informace jsou dostatečné pro posouzení projektu. Informací k doplnění je, jaká část projektu je
již natočena a co zbývá dotočit - 15 denní natáčení by bylo nedostatečné a z treatmentu vyplývá,
že část materiálu již existuje. Rozpočet je realistický, vyjma podcenění střihu, který je u tohoto
druhu díla klíčovou složkou. Je pravděpodobné, že se postprodukce protáhne oproti
harmonogramu. Společnost 8 heads productions je kompetentní k realizaci tohoto projektu.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Když Čína dovolí

Evidenční číslo projektu

3585-2020

Název žadatele

CineArt TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení

18.05.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavnou silnou stránkou predkladaného dokumentárneho projektu je fakt, že režisér sa aktívne venuje téme
Tibetu už dlhé roky, rozumie jej, spolupracuje s expertmi na Tibet a tým všetkým pôsobí ako povolaná osoba
pre réžiu práve tohto filmu. V spolupráci s ČT a skúseným nezávislým producentom nie je pochýb o tom, že
sa projekt úspešne dokončí a bude kvalitný. Navyše jeho téma je dôležitá. Slabšiu stránku projektu
predstavuje otázka, ako výsledný film dostať k publiku, pretože to nie je film určený pre tradičnú
kinodistribúciu a popísaná marketingová stratégia sa nezdá dostatočne originálna. Nevýhodou v distribúcii
bude aj fakt, že film neobsahuje niečo silné (aktuálne, dramatické, nepoznané, kontroverzné), čo by bolo
lákadlom aj pre publikum, ktoré ešte nie je presvedčené o problematike Tibetu a vzťahu s Čínou. Film má
skôr lokálny význam, svojim silným prepojením na ČS dejiny. Je to projekt skôr televízneho charakteru, ale
finančne náročný (najmä kvôli cestovaniu), takže bez podpory SFK len ťažko vznikne. Vysoké nároky na
postprodukciu obrazu, zvuku aj práva na hudbu film možno zbytočne predražujú a možno existuje aj lacnejší
variant jeho dokončenia. V každom prípade je film pripravený na realizáciu podľa popisu žiadateľa a nie je
pochýb, že ho žiadateľ bude vedieť úspešne raelizovať.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Projekt pôsobí skôr ako televízny, ktorý je však príliš drahý pre možnosti ČT a preto hľadá cestu
financovania ako kinofilm. Tým však vznikajú aj vyššie nároky na technické parametre filmu, pridávajú sa aj
umelecké ambície a výsledný rozpočet sa javí vysoký. Navyše, kinodistribúcia takéhoto projektu bude
náročná. Nič to však nemení na tom, že film pomenúva spoločensky aj kultúrne dôležitú tému a zaslúži si
aby vznikol. Rozpočet je transparentný a zrozumiteľný. Náklady na nakrúcanie a položky spojené s
nakrúcaním sú adekvátne. Niektoré položky spojené s postprodukciou vo vysokých štandardoch kinofilmu
sú otázne.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je realistická, pomery verejných zdrojov sú dodržané. Je otázne, či slovenská
koprodukcia dáva zmysel a teda či je realistická. Skôr nie.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Áno.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Podiel požadovanej podpory na celkových nákladoch je 30%, čo je akceptovateľné.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt je podporený zo strany ČT, čo je prirodzený koprodukčný partner pre tento projekt. Producent
vniesol do projektu aj vlastný vklad a cez svoje kontakty aj vstup postprodukčného štúdia. Tak isto
existuje potenciál podpory súkromných zdrojov zo strany distribúcie. Slovenská koprodukcia projektu sa
javí na prvý pohľad zložitá, z dôvodu že jednak je spracovanie témy skôr lokálne české a po druhé je to
projekt viac televízny ako (kino-) filmový.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia je správna v snahe koprodukovať medzi nezávislým producentom a ČT. Otázna je
skôr distribučná stratégia, ktorá by vyžadovala nejaký originálnejší nápad, ako dostať film medzi ľudí.
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– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Žiadateľ má predstavu o publiku a neskrýva, že distribúcia bude skôr limitovaná, konkrétne cielená a v
podstate náročná. Zdá sa ale, že možnosti nápaditej online distribúcie neboli ešte dostatočne vyčerpané, a
že práve online môže dnes tento typ filmov nájsť svoje najširšie publikum (mimo klasického TV vysielania,
ktoré je zaručené spoluprácou s ČT). Najťažšie je pre takýto film presvedčiť nových divákov, iných ako tých,
čo problematiku Tibetu a vzťahu s Čínou dobre poznajú - teda ako presvedčiť "ešte nepresvedčenú" časť
publika.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Harmonogram je zvládnuteľný aj s ohľadom na to, že časť nakrúcania už prebehla. Žiadateľ si je vedomí
možných komplikácií s ohľadom na pandémiu Covid-19, ktorej budúci priebeh je nepredvídateľný.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Profil spoločnosti plne zodpovedá zvolenému cieľu.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ a jeho spoločnosť patria medzi popredné produkčné spoločnosti v Čechách s rozsiahlou
skúsenosťou aj medzinárodnou reputáciou. O úspechoch a oceneniach žiadateľa nie je treba diskutovať.
Autor projektu a režisér sa javí ako najpovolanejšia osoba pre jeho realizáciu po obsahovej stránke, jeho
skúsenosť je však prevažne v televíznom prostredí.
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Expertní analýza
Název projektu

Když Čína dovolí

Evidenční číslo projektu

3585-2020

Název žadatele

Cineart TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

29.V.2O2O

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
. Tento dokument chce ukázat (českýma očima),co znamená okupace Tibetu. Naši filmaři chtěli Tibet
navštívit,ale čínská vláda jim to těsně před odletem zakázala, nezbylo tedy než volit náhradní řešení. Tím
byla nebo bude cesta do Indie a Nepálu, kde žije tibetská emigrace.Ta ve filmu o přepadení Tibetu vydá
svědectví, i když jde většinou o druhou generaci. Český národ má s podobnou okupací své zkušenosti
z r.1968. Může tedy porovnávat a i seznamovat přední odpůrce Číny, kteří v Indii žijí, s osudem země,
kterou J.S. dalajláma několikrát navštívil.
Součástí dokumentu budou ukázky z filmů, které čeští filmaři natočili v Tibetu před lety, ještě jako vyslanci
komunistického režimu, ale zachytili Tibet v jeho tehdejší autentičnosti. Také rozhovory s odborníky a i
tibetskými současnými předními představiteli emigrace podají přehledný obraz o současné i historické
situaci.
Tibetská menšina žije např.na okraji Dillí,v místě Majnu-ka- tilla,které se říká „malý Tibet“.J.S.dalajláma
tam založil v r.1962 exilové školy,kam Tibeťané posílají přes hranice ilegálně své děti, aby se učily ve
vlastním mateřském jazyku a byly vychovány v tibetských tradicích. Mezi lety 1980-2010 uprchlo do Tibetu
14 tisíc tibetských dětí ve věku od 6-13 let.
To je jen jeden z příkladů ,jak Tibet bojuje proti ztrátě své identity. Ovšem v minulosti se neobešel boj bez
krve, v r.1956 vypuklo celotibetské povstání, které nepřežilo 90 tisíc Tibeťanů. Dalajlámu převedli tehdy
přes hory partyzáni, jako chlapec byl členem této skupiny i Jamyang Norbu, spisovatel a aktivista, který žije
v New Yorku a kterého pozve štáb na natáčení filmu do Prahy. Nezávislá tibetská organizace, která má víc
než 3000 členů, má příslušníky po celém světě.
Film poskytne přehled dějin čínské okupace Tibetu, až do dnešního dne, kdy se za tibetskou vlajku na
veřejnosti v Tibetu střílí! Filmaři se nedostanou do Lhasy, ale navštíví tedy Dharamsale v Indii ,hlavní město
tibetského exilu ,kde žije J. S .dalajláma. ale např. i básník a aktivista Tenzin Tsundue, jeden
z protagonistů filmu. Poznáme i příběh mnicha Lopsanga Zo“py, jednoho z čínských vězńů, promluví i
známá sinoložka Olga Lomová, Alexander Benzin, archivář J.S.,Robert Barnet, nejrespektovanější tibetolog
či Pavel Kohout, který byl členem mládežnické delegace v Číně a Tibetu v 50 tých letech; film doplní výše
zmíněné ukázky z filmů Vladimíra Sise, Josefa Vaniše a Jiřího Ployhara, kteří v Tibetu natáčeli stavbu
dálnice z Číny do Lhasy : J.Ployhar ml. (kameraman našeho filmu) doplní film fotografiemi svého otce.
Odbornou poradkyní a překladatelkou je paní PHDr Z.Ondomišiová.
Je dobře,že film vznikne, že povědomí o tibetské otázce v Čechách dostane důkladnou konkrétní podobu.

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 téma asi není moc originální, ale tady nejde o to být první, ale být komplexní. Road movie po
místech, která obývá v současnosti tibetský exil ,zmapuje podstatu tibetské otázky, přiblíží její historii
minulou i současnou. Novým momentem bude mimo jiné i nahlédnutí věci prismatem českých dějin, které
mají s velmocenskou okupací svou vlastní zkušenost. Mám na mysli např. pozvání pana Norbua do Prahy
,jeho přímou konfrontaci s Čechami ,zemí, kterou mimo jiné navštívil na Havlovo pozvání J.S.dalajláma.
Česká stopa v této kauze je vůbec patrná: jde jednak o filmy československých filmařů, které sice vyslala
kdysi do Tibetu komunistická moc, ale oni zachytili tehdejší autentickou skutečnost, která dnes dostává
v jiných souvislostech nový význam. Situace v exilu je po etické stránce jiná než v samotném Tibetu: tam
Čína instaluje režim, který připomíná naši bezduchou a materiálně orientovanou normalizaci, zatímco exil
stojí důsledně na protičínském a pokud možno celosvětovém zápase. Musíme vzít v úvahu i obrazovou
stránku díla, exotické krásy krajiny v Indii a Nepálu a nádheru Prahy: jak markantní rozdíl, ale jak historicky
obdobný osud.
Osudy okupovaných zemí se totiž od sebe moc neliší a film o Tibetu kromě své skutkové podstaty má pro
českého diváka i zásadní morální poselství. .
Film ,jeho téma i náplň odpovídá plně výzvě SFK.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisér Mqrtin Pátek, zřejmě i díky svému pestrému a nelehkému lidskému osudu (byl pronásledován StB a za
komunismu na dva roky zavřený) věnoval či věnuje své filmy zásadním společenským tématům. Od r. 1999
pracuje intenzivně s ČT, natočil na desítky filmových dokumentů, spolupracuje i díky své předchozí emigraci
s řadou německých filmových produkcí. Natáčel o osudu německých Židů ve východním Berlíně aNDR,o Češích
v Banátu,o těžce nemocných dětech,o českých emigrantech v Austrálii a o aborginských kresbách na skalách, o
češtině, už i o Tibetu, o Romech v Čechách,o inscenaci Lustigovy Kateřiny Horovitzové v železničním vagónu,o
Berlínské zdi atd,atd.
Není pochyb ,že i jeho stávající plán,velký dokument o Tiběťanech ( a i Češích) natočí s profesionalitou sobě
vlastní..Jeho odborná poradkyně a překladatelka dr Z.Ondomišiová má ve svém oboru ve znalosti Tibetu( mimo
jiné) encyklopedické znalosti .
Kameraman David Ployhar je známý tvůrce řady hraných filmů, navíc k tomuto dílu i Tibetu má osobní
vztah.(viz výše).
Společnost Cineart TV Media netřeba představovat,pod vedením V.Schwarcze patří k nejprestižnějším
produkčním společnostem v ČR.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Předpokládaný film je významné dílo pro českou i evropskou kinematografii. Vzhledem k svému tématu může
oslovit i publikum(zejména festivalové) na světovějším fóru.Jestli přinese nějakou formální či příběhovou
inovaci sice nevím, nezdá se mi, ale mýlit se mohu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Informace obsažené v materiálech jsou srozumitelné a úplné.Mohla jsem se poole nich rozhodnout.Česká
televize společně s Cienartem může film za o něco více než 4 miliony realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Když Čína dovolí

Evidenční číslo projektu

3585-2020

Název žadatele

CineArt TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

9. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní dokument scenáristy a režiséra Martina Pátka a producenta Viktora
Schwarcze. Projekt je postaven na přitažlivé kombinaci cestopisného, kulturního a politického filmu a přináší
společensky důležité téma okupace Tibetu a života tibetského exilu, které i přes zeměpisnou vzdálenost a
kulturní odlišnost spojuje tibetskou otázku s českou historickou zkušeností. Projekt má v tomto ohledu
vysokou přidanou hodnotu společenské odpovědnosti a étosu nedělitelné svobody. Autor je k tomuto úkolu
vybaven jak svou dosavadní prací o Tibetu, tak svou osobní zkušeností exulanta.
Autorská strategie se sice hlásí k autorskému dokumentu, ale volí snad až příliš televizně edukativní
formu, přičemž autor operuje s problémem tzv. vyváženosti, což zjevně souvisí více s politikou ČT než
s nezávislým dokumentem, kterému vyhraněná názorová forma naopak sluší. Režijní explikace schází,
zjevně se ale směřuje k celkem konvenčnímu pojetí, nejasný je záměr využití zdejších dokumentárních
archivů z 50. let, který se zdá být přitom klíčový, a také způsob rekonstrukce celé historické paralelní linie
vyprávění. Doporučuji zvážit, zda je opravdu nutné realizovat autorský pohled zastaralou explicitní formou
mluveného komentáře. Autorská strategie je dobře čitelná v rovině ideového konceptu, režisérská koncepce
ale zůstává nevýrazná.
Předností projektu je silné producentské zázemí v podobě zkušené společnosti a koproducentů České
televize a slovenské spol. Arina. Silné je také personální obsazení s bohatými zkušenostmi a rozsáhlým
portfoliem projektů, byť u autora převažují kratší televizní formáty a u producenta hrané filmy, důležité je též
zajištění odbornou poradkyní a dramaturgickým zapojením ze strany ČT.
Producentská strategie je poměrně skoupá na slovo, zejména popis vlastní realizace postrádá
konkretizaci, což je ale zčásti pochopitelné s ohledem na nejistý pandemický vývoj, který ovlivňuje realizační
harmonogram. Zásadní nesrovnalost je v klíčové otázce účasti ČT a tím pádem výsledného formátu:
z popisu plyne, že se teprve jedná o „překlopení z tv formátu do formátu koprodukčního kinofilmu“. Přitom
ale distribuční strategie se zaměřuje jen na kinodistribuci a alternativní distribuci, u nichž se předpokládá
přidaná hodnota v podobě besed, zatímco televizní uvedení se ani nezmiňuje.
Rozpočet 4 mil. odpovídá projektu, požadavek na podporu 1,2 mil. (30%) je přiměřený, finanční plán je
vícezdrojový, zajištěno je sice jen něco málo přes 10%, ale struktura rozpočtu vypadá stabilně. Ve finančním
plánu i v koprodukční smlouvě je vyčíslen slovenský podíl, v zajištění to ale není započítáno. Finanční účast
ČT, jež má činit zásadní 1 mil., není doložena ani předběžným ujednáním.
Projekt je svým zacílením na problematiku národních a lidských práv vysoce hodnotný, jeho problém ale
spočívá v nevyjasněné otázce, zda chce spíše zapadnout do zavedeného televizního okna, nebo se
profilovat jako nezávislý kinematografický film, čili zda vedle ušlechtilého poselství nabídne taky svébytný
způsob vyprávění a známé téma, jež je třeba si připomínat, osvěží novým pohledem. V tom má projekt
zjevné rezervy. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy.
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)
Slabou stránkou projektu je nerozhodná umělecká koncepce, která je zjevně zatížena historií projektu
původně připravovaného pro ČT, zatímco cesta k zajímavému autorskému kinematografickému dokumentu
zůstává na úrovni deklarace, které schází svébytná realizační koncepce.
Chybí pojednání o klíčových prvcích kompozice: jak bude rekonstruována celá historická linie vyprávění a
jak budou narativně využity historické archivy z 50. let, které samy o sobě neumožňují mechanické
srovnávací použití, naopak vyžadují náležitou historickou kontextualizaci a nemohou být bez dalšího užity
třeba jen jako stopážová záloha pro případ nedostatku aktuálního materiálu.
Projekt je v zásadě připraven k realizaci, domnívám se ale, že jeho umělecký potenciál zůstává
nevyčerpán, a může tak zůstat jen na úrovni řadového pojednání o jednom z bolavých míst světového
mocenského uspořádání a jeho historických paralelách.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tým je zkušený, zajištění dostatečné, lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Hodnota projektu spočívá zejména v jeho tématu, které má výrazný politický a mezinárodní potenciál,
domnívám se, že film najde uplatnění zejména na festivalech s tematikou lidských práv a v TV vysílání.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je s danou strategií realizovatelný.
Žadatel je zavedou a zkušenou společností s různorodým portfoliem a řadou festivalových ocenění,
projekt odpovídá profilu žadatele a žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Jako letní sníh

Evidenční číslo projektu

3587-2020

Název žadatele

VISTAFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Veronika Kührová

Datum vyhotovení

15.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předkládaný projekt Jako čistý sníh je celovečerní dokudrama o životě J.A. Komenského,
který předkládá zkušená produkce TV pořadů VISTAFILM. Již v tohle spatřuji problém,
protože žádost je podaná na výrobu dokumentárního filmu a z povahy definice díla je
dokudrama hraným filmem na motivy reálných událostí, což dokazuje i přiložený literární
scénář.
Pozitiva projektu určitě spatřuji v tom, že v době podání žádosti má vysokou zafinancovanost
a financování je vícezdrojové, z SFK požadují „jen“ 15% celkového rozpočtu.
Žádost je podaná úplná, dokládá veškeré financování.
Bohužel se v žádosti vyskytují nejasnosti – např. o vzniku dokudrama a dokumentu (v žádosti
se mluví jen o dokudramatu, ale smlouva s ČT odkazuje i na dokument – tedy vznik 2 AV
děl), ohledně registrace na pobídky pro dokumentární filmy (projekt podaný na SFK je čistě
hraný film, tedy nesplňuje podmínky hraného filmu na čerpání) nebo o tom, jak a zda bude
film uveden v kinodistribuci (zatím to vypadá, že opět vzniká pouze TV dokument, jako tomu
bylo v minulosti.) Taktéž jsou rozdílné výšky rozpočtu v žádosti a ve finančním plánu.
Pokud odhlédnu od faktu, že se jedná o hraný film, pak věřím, že vznikne dílo takové úrovně,
jako v případě předchozích filmů žadatelky o Jeronýmu Pražském či Janu Husovi. Tyto filmy
jistě byly pracovány kvalitně pro TV ve stejném finančním modu, štábu a financování. Toto
mne utvrzuje, že i předkládaný film bude stejné úrovně a kinopotenciál v něm nevidím. Sama
žadatelka rovněž o kinodistribuci mluví dost neurčitě a vlastně zmiňuje jen jednotky
speciálních uvedení a pak možnost jednat ohledně školních projekcí. Protože podle ní bude
film pro širokou veřejnost – už proto věřím, že TV film je pro tento formát nejlepším médiem a
měl by tedy čerpat pouze pobídky.
Z podstaty výzvy – tedy výroba dokumentárního filmu – nemohu projekt doporučit.

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
S předloženou žádostí mám zásadní problém a to, že se nejedná o dokument, nýbrž o hraný film. Je
to sice dokudrama, jak uvádí sama žadatelka, ale i dokudrama je žánrem hraného filmu, nikoliv
dokumentu (prosímneplést s dokufikcí, zde bychom se již blížili, protože zde jsou dokumentární
pasáže prokládány čistě hranými scénami – jako např. z portfolia VISTAfilm Hrabě Zinzendorf – síla
přesvědčení) – tedy z tohoto pohledu žádost nesplňuje výzvu na výrobu dokumentárního filmu.
Koprodukční smlouva přiložená žadatelkou ale uvádí, že vznikají 2 díla – dokument a dokudrama – se
souhrnným rozpočtem 885tis. v koprodukčním vkladu bez DPH – smlouva je odevzdaná v draftu,
nepodepsaná a bez příloh, tedy není jasné, jaká je struktura kontraktovaného díla. Smlouva byla podle
registru uzavřená 11.3. tedy 5 dní po otevření výzvy na výrobu – žadatelé mohli doložit smlouvu nebo
alespoň vysvětlit jeho koprodukční strukturu. Smlouva se navíc jmenuje nekinodistribuční, tedy není
jasné, jaká je reálně zamýšlená distribuční strategie filmu.
Pokud odhlédnu od tohoto zásadního faktu, pak stále v žádosti nacházím nedostatky. Producentská
strategie je velmi vágní – jelikož se jedná již o několikátý takto koncipovaný projekt žadatele, čekala
bych jasnou cílovou skupinu a distribuční strategii navíc v momentě, kdy žádá peníze na výrobu a má
se natáčet relativně záhy (od 1.6.2020). V žádosti nacházím jen velmi obecné, že cílovou skupinou je
široká veřejnost a že žadatelka osloví distributora alespoň pro školní promítání. Bohužel mi z toho
vyplývá, že se jedná opět pouze o TV film s možností oněch zvláštních uvedení, jak je zmiňováno
v žádosti, stejně jako tomu bylo v předchozích případech. TV vysílání je zajištěno, ale takovéto dílo by
SFK měl podpořit na distribuci, nikoliv na výrobu.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Vzhledem k tomu, že se jedná o hraný film (a k tomu ještě dokument), je rozpočet spíše
nižší. Nemohu producentovi nakazovat, kolik by měli být autorské honoráře, to je čistě na
domluvě s autorem, ale je zajímavé, že režisér projektu má menší honorář (210tis) než
kameraman (280tis) a umělecká maskérka (250tis). Honorář producentky je na poměry
celovečerního filmu, i vzhledem k ostatním pozicím, velmi nízký (60tis).v rozsahu 25ND.
Největší diskrepanci vidím rozdílu uvedeného rozpočtu v žádosti a ve finančním plánu
(finanční plán je o 821tis vyšší). K době podání žádosti žadatelka deklaruje 85% zajištěného
rozpočtu, což dokazuje i smlouvami, vyjma čestného prohlášení o vlastním plnění ve výší
470tis (bylo by taktéž dobré uvést, co se za něj považuje).
Producenti mají velmi zavedený systém podpory svých filmů (F-nadace, Olomoucký kraj,
Zlínský kraj, ČT…), který se opakuje ve většině jejich filmů, tedy jsou to stálý finanční
partneři – prakticky 100% odběr jejich díla má ČT.
Problém vidím ve filmových pobídkách, kdy rozpočet není dostatečný na pobídky pro hrané
dílo (min. 15mil), protože dokument to podle mého názoru není – podle smlouvy s ČT ale
vzniká i dokument, o něm se ale v žádosti nepíše, ale podle alokované pobídky se celý
rozpočet i na dokudrama bude dokládat na pobídkách na dokument. Přijde mi to
přinejmenším zvláštní a žadatelka by takovou situaci měla fondu vysvětlit.
Koprodukční smlouva s ČT je doložena nepodepsaná, ale v registru smluv se tato smlouva
již nachází podepsaná a uvedené částky sedí (podle zákona je spousta pasáží začerněná,
ale částka souhlasí).
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Jsou doložené smlouvy se Zlínským krajem, F-nadací, nadací Maranatha i s partnerem
ADW. K pobídkám žadatel ještě není zaregistrovaný (alespoň podle aktualizovaného
seznamu na webu fondu).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Časový harmonogram výroby filmu je dostačující, žadatelka dokonce uvádí už možnosti jiné
realizace v návaznosti na současnou situaci, tedy tohle má promyšlené. Natáčejí záhy, již
v červnu.
Značný problém mám s distribuční strategií, která je poměrně vágní a neurčitá. Není to první
dílo, které žadatelka v takové sestavě točí a se stejným účelem, tedy bych čekala, že doloží
jasnou strategii exploatace, kterou mají již osvědčenou z předchozích projektů, bohužel tomu
tak není.
Z podstaty dotace od SFK na výrobu je žadatel povinen projekt uvést do distribuce alespoň
v 10 veřejných projekcích, tedy aby si reálně mohli koupit lístek i běžní diváci. Uvedení v ČT
a na ivysílání má projekt zajištěn. Žadatelka zatím jen plánuje, že by oslovili distributora pro
školní představení.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Společnost VISTAFILM má na svém kontě mnoho dokumentů či dokumentárních sérií. Již
v minulosti dokázala, že zamýšlený filmový koncept je schopná vytvořit – jmenujme např.
Poslední útěk Jeronýma Pražského (historické dokudrama, ve kterém se odvíjí události
posledních měsíců života Mistra Jeronýma Pražského, a které zdůrazňuje řadu souvislostí
s dnešní dobou) či Jan Hus – cesta bez návratu (hraný dokument o závěrečné fázi Husova
života, fiktivní příběh postavený na historických skutečnostech). Oba filmy byly uvedeny
v České televizi a jsou dostupné na ivysílání. A oba jsou to hrané filmy, nikoliv dokumenty. U
těchto dvou zmiňovaných a mnoha dalších vytvořili koncept financování, který se jim osvědčil
(z velké většiny ze soukromých zdrojů) a teprve film o J.A. Komenském chtějí realizovat za
pomoci SFK. Jistě vznikne stejně kvalitní dílo, jako v předchozích případech, k tomuto filmu
mají opět hvězdné obsazení, ale je na Radě fondu, zda si myslí, že TV film by měl získat
podporu od SFK mimo pobídky.
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Expertní analýza
Název projektu

Jako letní sníh

Evidenční číslo projektu

3587-2020

Název žadatele

VISTAFILM s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

23. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Žadatel předkládá projekt, jehož cílem je nový a osvěžující pohled na osobnost, dílo a životní peripetie Jana
Amose Komenského u příležitosti 350 let uplynulých od jeho úmrtí. Projekt dle vyjádření žadatele původně
začal jako tradičně pojatý edukativní dokument s jen okrajovou ilustrativní hranou složkou, postupně se ale
změnil ve formát velmi blízký klasickému hranému filmu.
Za pozitivum pokládám formu „duelu“ dvou protikladných osobností, které v jednotě místa a času vytvářejí
svým charakterovým střetem prostor pro retrospektivní rekonstrukci klíčových okamžiků života jednoho
z nejvýznačnějších učenců všech dob. Bohužel využití tohoto atraktivního půdorysu značně kulhá v samotné
realizaci, která naráží na velmi banální psychologii a nadměrnou popisnost dialogů, mechanickou strukturu i
nadměrnou doslovnost epizodických návratů do minulosti.
Žadatel se sice vymezuje proti zideologizovaným výkladům Komenského odkazu, ale sám nabízí spíše
neobjevný pozitivismus, který uspokojivě nefunguje ani jako dokumentární dílo (nenabízí hlubší analýzu a
výklad Komenského díla, jen školní ilustrace), ale ani jako hraný film, který by měl rozehrát životné drama a
svého aktéra charakterizovat i jinak než popisnými dialogy a explikačními voiceovery.
Rozhodně se nejedná o kulturně náročné dílo. Komenský patří k nejznámějším historickým osobnostem a
Jako letní sníh používá velmi konzervativní formu i přístup k námětu. Svým profilem se jedná o personálně i
organizačně dobře zajištěné dílo, které si najde svého diváka v rámci televize a edukativních projekcí. Ve
výzvě, v níž je podáno, však nevidím důvod k podpoře.

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)
 Předkládaný projekt je ve své podstatě mnohem spíše populárně vzdělávacím hraným dílem než
dokumentem. Odvolává se kriticky na ideologizované výklady Komenského osobnosti a odkazu. Sám
v tomto ohledu nabízí nepříliš invenční půdorys setkání dvou protikladných slavných osobností, které
vedou zjitřený dialog o své minulosti. Komenský jako protagonista pak vede svým hlasem vyprávění
různými etapami svého života, kterými je prokládána výchozí situace a prostředí Rembrandtova ateliéru.
Literární scénář neposkytuje žádný osobitý výklad autorova díla či psychologicky nosnou interpretaci. Je
spíše pozitivistický sebráním více či méně známých faktů ze života a díla Jana Amose Komenského,
které navíc značně trpí těžkopádným, knižním jazykem a velmi šablonovitou psychologií dvou hlavních
postav. Výsledkem tak možná je dílo zbavené „ideologického balastu“, ale také veškeré životnosti,
mechanické, doslovně ilustrativní a přerývaně epizodické. Jako „dokument“ nabízí jen velmi povšechný
souhrn biografických epizod, jako hrané dílo pak jen dramaticky chudou fugu, v níž polovina dialogů
funguje jak vysvětlující historické exkurzy a postavy jsou jen velmi chudě charakterizované pouhým
jednáním. Pro účely televizního díla, jehož cílem je popularizace Komenského osobnosti, jde o možná
dostačující materiál, pro film schopný hlubší reflexe a aktuální interpretace autorova díla rozhodně nikoli.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Po personální stránce se jedná o velmi dobře zabezpečený projekt, jehož tvůrci mají s podobným formátem
bohaté zkušenosti. Vyzdvihnout si zaslouží i atraktivní herecké obsazení.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Komenského inspirativní osobnost, progresivní dílo a pohnutý životní příběh, jakožto i celkový přínos pro
evropskou kulturu činí z jeho biografie široce uplatnitelné a srozumitelné dílo. V této podobě se jedná o
dílo, které má potenciál v rámci evropského televizního vysílání. Jeho kinematografické kvality však
pokládám za sporné.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
 V žádosti postrádám ucelenější explikaci a strategii producenta, informace v příloze B1 jsou velmi
povšechné a vágní. Projekt je velmi dobře finančně zajištěn (vícezdrojové financování, využití darů a
sponzoringu). Organizačně se jedná o adekvátně zajištěný projekt.
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Expertní analýza
Název projektu

Jako letní sníh

Evidenční číslo projektu

3587-2020

Název žadatele

VISTAFILM sro

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

31.5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Historické dokudrama Jako letní sníh se snaží zejména mladým divákům přiblížit život a výjimečnou
osobnost Jana Amose Komenského. Tvůrci se rozhodli míst toho, aby natočili klasický dokumentární film, o
populárnější, přístupnější, ale také volnější a interpretacím otevřenější hranou formu. Příběh života, díla a
myšlenek J. A. Komenského je rámován setkáním Komenského s Rembrandtem, který namaloval jeho
portrét. Protrét byl roky považován za obraz jakého si rabína, Rembrandtova známého, až později se
podařilo dokázat, že to byl právě Komenský v exilu koho Rembrandt namaloval.
Tento přístup, který se trochu zbytečně s důvěrou v tradiční české herectví, opírá o výkonny známých
českých divadelních a filmových herců, může přinést nečekaně bohatý a živý portrét českého velikána.
Může ale také zůstat na úrovni velmi konzervativní, televizní tvorby pro děti a mládež, která divákům
připomene roky dějepisu za socialismu. Zde vidím určité úskalí filmu, ale také může naopak vést tvůrce k
uměleckému sebevyjádření, k otevření dříve kanonizovaných témat, znejistění a zmodernizování
mnohovrstevnaté osobnosti Komenského.
Projekt je dobře připraven týmem, který se dlouhdobě věnuje natáčení dokudramant o české historie, a
proto ho s vírou v zajímavý a originální výsledek doporučuji radě k podpoření.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt dokudramatu Jako jarní sníh (opravdu bych se zasazovala o to, aby to byl název teprve pracovní)
má za cíl představit přístupnou hranou formou život a dílo Jana Amose Komenského. JAK si určitě zaslouží
celovečerní dokumentární film, a dokudrama může v tomto případě fungovat dobře. Projekt je dobře
připraven k realizaci, děj je srozumitelný a ústřední myšlenka a podání života JAK je originální a zajímavé, i
když spíše konzervativní a oslavné, Těžko zde ale očekávat nějaký rebelský, šokující přístup, to by musel
být zcela jiný autorský tým i záměr.
Tvůrčí tým by se ale měl vyhnout určitým úskalím, která jsou již z jejich projektu patrná.
Dovolím si sepsat hlavní níže zkratkovitě s doporučením, aby se nad nimi žadatel zamyslel:
I když se jedná o významnou historickou osobnost, dojde natočením filmu k interpretaci. Osobní postoj
tvůrců se ve filmu projeví. Nemůžete natočit zcela fiktivní rozhovory mezi Komenským a Rembrandtem a
být věrní tomu, co se stalo, protože to prostě nevíte. Je tedy třeba si sám sobě definovat, co se snažíte říct,
na co zejména upozornit, co je pro vás podstatné. A to se snažit vyjádřit nejen slovy, ale i dalšími
prostředky.
Není možné obsáhnout celý život JAK v jednom celovečerním filmu. Sám tvůrce píše v explikaci, že by to
vydalo na seriál. Nemělo by se již v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že projekt má být jak pro kina tak pro
televizi, uvažovat rovnou o několika formátech: seriál a celovečerní film? Celovečerní film a hodinový
snímek, který bude prodejný do zahraničí, protože delší formát zahraniční televize chtít nebudou?
Proč je herecké obsazení tak předvídatelné a vyvolávající dojem, že se jedná o zájezdní představení
pražského divadla? Nebála bych se diváky někde překvapit a sáhnout po nových a nečekaných hercích!
Nemyslím si, že by bylo opravdu nutné mít scény s velkým komparzem a tolik herců celkově, věnovat
velkou část rozpočtu na rekvizity a kostýmy, nejedná se historický velkofilm, zbytečně to zatěžuje rozpočet i
film a režiséra, který by se měl soustředit na ústřední postavy, které musí být uvěřitelné a živé, aby s nimi
divák šel celým filmem.
Hrozí, že film bude působit příliš didakticky, koženě a nudně, je zde ale prostor dát více prostoru vlastnímu
uměleckému vyjádření a také vyjádření Komenského osobnosti všemi výrazovými prostředky, které
kinematografie nabízí.
Považuji tento projekt za velkou příležitost pro žadatele i jeho tvůrčí tým natočit zajímavý, poučný ale
umělecky hodnotný film. Další taková příležitost kombinující dostatečné finanční prostředky a dostatečně
zásadní a podnětnout portrétovanou osobnost, nemusí už přijít. Doufám proto, že ji využije.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Tým, který stojí za tímto projektem se již dlouhodobě věnuje tvorbě historických dokumentů a
dokumentárních dramat. Většinou ovšem určeným přímo pro televizi a s jasným didaktickým posláním.
Hlavní úskalí vidím právě v zaměření týmu na televizní tvorbu. Tento projekt je předkládán s rozpočtem
přes 10ml. Takový polodokumentární projekt už by měl přinést něco navíc, co překročí hranice televizního
projektu. Doporučila bych určitě zvážit spolupráci s dalším dramaturgem či odborným poradcem, který má
více zkušeností s tímto žánrem a “nakoukat”, jak se dá k tomuto žánru přistupovat inovativně.
Tým má dostačující profesní zázemí, zkušenosti a jistotu z předchozích projektů, proto by se neměl bát
posunout tento projekt o kus dál, blíže ke současném světovému standardu. I téma i finanční prostředky
investované do tohoto projektu po tom volají. Jinak je prsonání zajištění projektu odpovídající a dostačující.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
J. A. Komenský je výjimečná osobnost české historie se světovým přesahem. Historická dokudramata se
natáčí i v zahraničí a věnuje se jim i řada výrazných autorských režisérů. Pokud se podaří vyhnout se
uměleckým a finančním nástrahám, může vzniknout snímek, který bude zajímavý i mezinárodně. Pokud by
projekt dopadl velmi klasicky ale i tak alespoň obsáhl odpovídajícím způsobem život JAK, stále je zde
prostor přinejmenším pro prodej televizních práv do zahraničí. Distribuční možnosti v ČR jsou limitované,
ale existují, záleží zde na tom, jak moc se autorům podaří odvést víc a něco jiného než jen klasický
televizní dokument primárně určený pro obrazovky ČT. Pokud by se jim nepodařilo radu přesvědčit, že
mají na víc než na televizní dokument, pak bych projekt podpořit nedoporučovala. Sám Komenský je
dostatečně zajímavý a důležitý na to, aby si celovečerní polo/dokumentární snímek zasloužil.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatel nevyplnil v předloženém finančním plánu, v jaké fázi zajištění se jeho projekt nachází. Z
předložených příloh je ale možné usoudit, že je opravdu z velké části již zafinancován, jen mi to nevychází
na deklarovaných 85% (už jen dotace SFK a filmová pobídka dají dohromady nepotvrzených 27%). Proto
bych si dovolila radu na tento fakt upozornit a žadatel jistě vše jednoduše dovysvětlí.
V tuto chvíli je projekt zafinancovám grantem Zlínského kraje, koprodukční smlouvou s Českou televizí, ale
i soukromými dary, například minimálně 1,5 milionu od nadace developera Radima Passera. Jak je vidět,
dokument o JAK je žádaný a chybí jak televizi veřejné služby, tak i soukromým dárcům.
Dle předloženého finančního plánu a rozpočtu si myslím, že žadatel dokáže film natočit i bez dotace SFK
ale žadatel by neměl utrpět tím, že si dokáže sehnat peníze na svůj projekt. Naopak to svědčí o jeho
schopnostech snímek zrealizovat a uspět s předloženou strategií i rozpočtem.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Obnažené vztahy

Evidenční číslo projektu

3600-2020

Název žadatele

Hypermarket Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jarmila Poláková

Datum vyhotovení

25. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Film Obnažené vztahy je na věčné téma vztahů mezi nejbližšími – dětmi a rodiči. Tyto vztahy jsou
nejcitlivější a tedy nejsložitější a týkají se většiny z nás. Dalším tématem je rodinné soužití s výraznou
uměleckou osobností.
Film bude dvojportrétem otce - svérázné osobnosti, fotografa provokativních erotických fotografii, dnes
sedmdesátníka a jeho dcery – filmové střihačky. Ta se během film bude snažit „prokopat“ (jak uvádějí autoři
v treatmentu) přes pózy a urputnosti svého otce k jeho upřímnému uvědomění si sám sebe a vztahu mezi
nimi.
Ve filmu budou autoři pracovat s archivním filmem Help, který dcera Blanka natočila jako studentka FAMU
před více než dvaceti lety – portrét svého otce. V kterém jak sama píše její otec dominoval jako režisér a
jeho energie nenechala Blance – režisérce filmu moc prostoru. Zde bude i zajímavý vizuální kontrast jak se
otci prožitých dvacet let vepsalo do tváře a do jeho chování a jak se z Blanky stala za dvacet let
sebevědomá žena.
Tento tip dokumentárních filmů z velké části utvoří události, které nastanou během natáčení, některé mohou
autoři predikovat, ale skutečnost většinou překvapí.
Z předloženého treatmentu je patrné, že autoři jsou dobře připraveni na to jak se bude skutečnost odvíjet.
K natáčení filmy se rozhodli po ročním vývoji, předtáčkách a konzultacích s dramaturgy. Bude skvělé když
ve filmu bude situační humor, tak jak se autoři zmiňují.
Bude zajímavé sledovat zda se Blance podaří dostat se k jádru osobnosti svého otce, ale v tomto případě
bude i cesta cíl.
Úskalí vidím v tom, že Blanka je sama protagonistkou filmu i jeho střihačkou a nevím zda je možné si
zachovat od tématu odstup, když je tvůrce tak silně citově zainteresován.
Téma filmu je velmi obecné a stále aktuální - vztah otce (tvůrčí, silné osobnosti) a dcery, která se snaží
v něm najít citlivého a vnímavého člověka bez vnějších póz.
Oba autoři projektu se dobře znají, studentský film Help natáčeli spolu.
Proto si myslím, že v tvůrčím tandemu Remunda – Kulová má film dobré divácké a filmové šance.

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
Žádost je úplná dobře zpracovaná, vypovídající o promyšleném záměru celého projektu.
Jen ve formuláři popisu projektu jsou zmíněna relevantní témata pro českého diváka – Pražské jaro,
emigrace, normalizace... v treatmentu není zmíněno jak se tyto události a doba ve filmu objeví.
V žádosti v kapitole harmonogram projektu se zmatečně pletou dny a měsíce – ale hodnotitel se
nakonec zorientuje.
2. Rozpočet a finanční plán
Jednotlivé položky rozpočtu jsou účelné a transparentní, jejich výše odpovídá rozsahu natáčení (40dnů,
natáčení v Německu a USA) a 100dnů střihu. Financování je více zdrojové - žadatel do výroby vkládá
vlastní výrobní kapacity a finanční hotovost. Má rozjednanou koprodukci s Českou televizi a zahraničním
koproducentem - Wingman Media. O distribuci vznikajícího filmu má zájem – zahraniční sales agent –
Taskovski Films.
Finanční vklad od soukromých koproducentů zatím není doložen ač žadatel uvádí, že je potvrzeno
smlouvou. Toto může doložit při slyšení.
Výše žádané podpory je přiměřená vzhledem k rozsahu natáčení a k celkovým nákladů na projekt. .

3. Realizační strategie
Žadatel má propracovanou a realistickou producentskou strategii jak z hlediska vývoje natáčení tak
budoucí distribuce a oslovení cílové skupiny – premiéra na MFDF Ji.hlava kde je největší divácký
potenciál. Zaujme-li film na festivalu je pak důležitá „šuškanda“ podpořená dobrými PR prvky – to
společnost Hypermarket Film umí.
Časový harmonogram je vzhledem k observačnímu natáčení nastaven realisticky.

4. Kredit žadatele
Žadatel je výrazným a úspěšným producentem dokumentárních filmu v Česko-moravské kotlině, ale i
v evropském kontextu. Jejich dokumentární filmy jsou úspěšné v kinodistribuci, mají dobrou sledovanost na
internetových platformách a jsou úspěšné na domácích i zahraničních festivalech.
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Expertní analýza
Název projektu

Obnažené vztahy

Evidenční číslo projektu

3600-2020

Název žadatele

Hypermarket Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

10. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Dokument Filipa Remundy iniciovaný střihačkou Blankou Kulovou, která je i spoluautorkou námětu, přináší
citlivou sondu do nedořešeného vztahu dospělé dcery (Blanky) a jejího otce – fotografa, který má už novou
rodinu. Ta ovšem živoří na hranici přežití kvůli otcovým uměleckým ambicím, jenž se ani v sedmdesáti letech
nechce vzdát snu o velkém come-backu. Projekt otevírá více univerzálních témat: vedle portrétu
bohémského umělce jsou to především témata tvorby, umělecké svobody a jejich limitů, rodinných traumat a
vztahů. Navzdory jejich závažnosti nechybí projektu humor. Vynikající treatment obsahuje konkretizace
vybraných scén s naznačenými dialogy, a je z něho jasná představa o výsledném tvaru. Ten respektuje
pravidla klasického dramatického tvaru, obsahuje originální a komplexní postavy a silný dramatický
potenciál. Má otevřený konec, a autoři přistupují k hlavní postavě otce bez souzení: jedná se spíše o
pozorování, pro které je charakteristická intimita a autenticita. Projekt je velmi dobře připraven k realizaci,
přesvědčivý je i předložený vizuální materiál. Silný tvůrčí tým charakterizuje osobní vztah k látce a
dlouhodobější spolupráce. Projekt, zamýšlený jako česko-dánská koprodukce, má silný zahraniční přesah:
fotograf Kula je známý především v cizině, a natáčet se bude kromě ČR také v Německu, kde pracuje jeho
manželka, a v USA, kam se chce vydat v závěru filmu. Žadatelem je zkušená společnost Hypermarket Films.
Zkušenosti žadatele se odrážejí i na kvalitě žádosti, která je výborně připravená a obsahuje podrobný a
konkrétní materiál. O projekt má zájem mezinárodní sales agent Taskovski Films (LOI přiloženo). Projekt má
vícezdrojové financování a jasnou distribuční a marketingovou strategii, VOD distribuci potvrdila platforma
DAFilms. Podpora SFK tvoří 35,6% rozpočtu. Harmonogram počítá s natáčením už během pandemie, která
má sehrát významnou roli v příběhu. Dokončení projektu v červnu 2022 s premiérou v říjnu stejného roku je
reálné.

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)
Dokumentární film Obnažené vztahy režiséra Filipa Remundy iniciovaný střihačkou Blankou Kulovou
přináší citlivou sondu do nedořešeného vztahu dospělé dcery (Blanky) a jejího bohémského otce –
fotografa uměleckých aktů, který má už novou rodinu. Ta ovšem živoří na hranici přežití kvůli otcovým
uměleckým ambicím, jenž se ani v sedmdesáti letech nechce vzdát snu o velkém come-backu.
Projekt bez exhibicionismu nebo snahy o exploataci otevírá více univerzálních témat: vedle portrétu
pábitelsky hrabalovského umělce jsou to především témata tvorby, umělecké svobody, jejich limitů a ceny
za ni, a také obětí na oltář umění, které ovšem musí platit jiní, a to především rodina. Dotýká se rodinných
traumat a vztahů, hlavně vztahu dcera – otec, který nejvíce formuje osobnost dospívající dívky a mladé
ženy. Úzký rodinný vztah zvoleného dvojportrétu otce a dcery dovoluje dostat se k umělci neobvykle blízko,
a pro dceru se může stát jistým druhem psychoterapie. Autentický a otevřený vztah hlavní dvojice dodává
snímku výjimečnost. Navzdory závažnosti rodinných a existenčních dramat, kterými procházejí hlavní
postavy, nechybí ani humor, vyplývající z částečného nedorozumění či rozdílné interpretace: otec si myslí,
že dcera chce natočit portrét slavného fotografa, dcera si ve skutečnosti chce dořešit vztah s ním.
Vynikající treatment obsahuje také konkretizace vybraných scén s naznačenými dialogy, a je z něho jasná
představa o výsledném tvaru. Ten respektuje pravidla klasického dramatického tvaru, obsahuje originální a
komplexní postavy a také silný dramatický potenciál pramenící především ze vzájemných vztahů hlavních
postav. Má otevřený konec, a autoři přistupují k hlavní postavě otce bez souzení: jedná se spíše o
pozorování, pro které je charakteristická intimita a autenticita, důvěrnost a blízkost. Žadatel si uvědomuje
zranitelnost hlavních protagonistu před kamerou a ve snaze zachovat etický rozměr projektu bude
spolupracovat s uznávanou psycholožkou. Projekt je velmi dobře připraven k realizaci, přesvědčivý je i
předložený vizuální materiál. Tvůrci dávají velký důraz na střih, zajímavý je například záměr
experimentálního použití několika oknových záběrů z prvního filmu, který Blanka Kulová o svém otci
natočila před 20 lety: jedná se o školní film, který vznikl s tehdejším spolužákem z FAMU
Filipem Remundou jako kameramanem.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jedná se o osobní příběh střihačky Blanky Kulové, která projekt iniciovala a je také spoluatorkou námětu.
Zároveň se ujme také střihu, se kterým má bohaté zkušenosti. V minulosti spolupracovala jako střihačka
také s režisérem projektu Filipem Remundou a v poslední době i například na celovečerních dokumentech
Olgy Sommerové. Je dobré, že režie jejího osobního tématu se ujme zkušený dokumentarista Filip
Remunda. Díky tomu se může povést zachovat obecnější a objektivnější pohled a neupadnout do příliš
subjektivní výpovědi. Projekt má dva zkušené dramaturgy, Jana Gogolu ml. a Lucii Královou, kteří jsou
zároveň sami aktivními dokumentaristy. I další členové tvůrčího týmu jsou adekvátní.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Látka má silný zahraniční přesah: Vlastimil Kula je jako fotograf uznávaný především ve světě a
natáčení bude probíhat kromě ČR i v zahraničí: jednak v Německu, kde Kulova manželka pracuje v
Německu v pekárně, aby uživila rodinu, a v době pandemie se setkává tajně s manželem na zelené
hranici, a také v USA, kam se chce Kula vydat v rámci svého snu nafotit další fotografickou knihu
v USA. Projekt má osobité téma i inovativní formu, díky čemu může překračovat hranice a zaujmout i
v zahraničí. Zároveň obsahuje univerzální témata (rodina, rodinné vztahy a traumata, umělec versus
okolní svět…), kterým porozumějí diváci kdekoliv na světě.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je zkušená produkční společnost Hypermarket Films, jeden z jejich zakladatelů a majitelů Filip
Remunda bude projekt také režírovat. Zkušenosti žadatele se odrážejí i na kvalitě podané žádosti. Ta je
výborně připravená, obsahuje podrobný a konkrétní materiál s jasnou představou o výsledném filmu.
V rámci vývoje už proběhly rešerše. O projekt má zájem mezinárodní sales agent Taskovski Films (LOI
přiloženo) a je zamýšlen jako koprodukce s Dánskem. Jednání s potenciálním koproducentem, který by měl
pokrýt 11% rozpočtu, už probíhají. Projekt má jasnou distribuční a marketingovou strategii, počítá se také
se šířením na středních a vysokých školách nebo s uváděním v alternativních prostorách, což je pro projekt
adekvátní. VOD distribuci potvrdila platforma DAFilms. Rozpočet je vyčíslen na 5,05 mil Kč. Financován by
měl být z více zdrojů, potvrzen je český koprodukční partner, počítá se s účastí ČT (v jednání) a s filmovou
pobídkou a vkladem zahraničního koproducenta. Podpora SFK ve výši 1,8 mil Kč tvoří 35,6% rozpočtu.
Harmonogram počítá s natáčením už během pandemie, která má sehrát i významnou roli v příběhu.
Dokončení projektu v červnu 2022 s premiérou v říjnu stejného roku je reálné.
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Expertní analýza
Název projektu

Obnažené vztahy

Evidenční číslo projektu

3600-2020

Název žadatele

Hypermarket Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Kulhánková

Datum vyhotovení

24.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný dokumentární film Obnažené vztahy bude dvojportrétem fotografa Vlastimila Kuly a jeho dcery
Blanky, která se zároveň autorkou námětu a střihačkou tohoto filmu. Film by měl představit fotografa Kulu
nejen jako vášnivého fotografa, který se proslavil velmi odvážnými fotkami nahých žen, ale spíše jako
člověka, který díky své pracovní vášni naprosto zanedbává svou rodinu, včetně dětí. Dcera Blanka,
v současnosti již dospělá žena, filmařka a sama matka tří synů, celoživotně trpí právě tím, že si s otcem
nerozumí. Dokument Obnažené vztahy by měl proto sloužit i jako její osobní pokus o vyříkání si starých
křivd a o celkové sblížení se s v rámci celé rodiny.
Mezi silné stránky projektu řadím osobní zaujetí a odvahu autorky námětu Blanky Kulové, která je zároveň
hlavní představitelkou tohoto dokumentu a střihačkou, se kterou se snaží porozumět svému otci. Zároveň
pozitivně hodnotím, že je součástí filmového štábu vztahová psycholožka, která bude dbát na celkový etický
rámec během natáčení.
Vyloženě slabé stránky v projektu jsem neshledala.
Předložený projekt je plně připraven k realizaci a těším se na výsledek.

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)
Připravovaný dokumentární film Obnažené vztahy bude dvojportrétem fotografa Vlastimila Kuly a jeho dcery
Blanky, která se zároveň autorkou námětu a střihačkou tohoto filmu. Film by měl představit fotografa Kulu
nejen jako vášnivého fotografa, který se proslavil velmi odvážnými fotkami nahých žen, ale spíše jako
člověka, který díky své pracovní vášni naprosto zanedbává svou rodinu, včetně dětí. Dcera Blanka,
v současnosti již dospělá žena, filmařka a sama matka tří synů, celoživotně trpí právě tím, že si s otcem
nerozumí. Dokument Obnažené vztahy by měl proto sloužit i jako její osobní pokus o vyříkání si starých
křivd a o celkové sblížení se s v rámci celé rodiny.
Do příprav tohoto dokumentu zasáhla probíhající pandemie koronaviru a tím se rodinné vztahy u Kulů
stávají ještě dramatičtější. Manželka pana Kuly pracuje v Německu v pekárně a rozhodne se za hranicemi
zůstat, protože je tak schopná zajistit jediný možný příjem, který rodina v této době má. S manželem a syny
se tajně schází na česko-německých hranicích, kde jim předává obří nádoby navařeného jídla. Fotograf
Kula ani v této situaci neustoupí od své image zarputilého umělce a odmítá si najít jitý druh placené práce (i
kdyby to bylo jenom na přechodnou dobu).
Obnažené vztahy bude zajisté zajímavý dokument plný rozvášněných emocí, a pevně věřím, že se i díky
humorným scénám, podaří autorskému štábu ukázat fotografa Kulu alespoň trochu pozitivně. Na mě
osobně bohužel působí jako sebestředný člověk, kterého zajímá pouze on sám a jeho tvorba. Bude určitě
dobré, pokud se autorům podaří do filmu dostat i pohled Kulových manželek, kde minimálně jeho druhá
manželka se snaží držet rodinu pohromadě. Právě z psychologického hlediska je dobré reflektovat, co
motivuje ženy, aby s muži takovéhoto naturelu žily a zakládaly rodiny. Dcera Blanka přistupuje k jejich
rodinným vztahům velmi otevřeně a doufá, že tím pomůže nejen sobě, ale i dalším dětem, co pan Kula má.
Během čtení přiložených materiálů jsme si ale kladla otázku, jestli by právě z těchto důvodů neměl ve filmu
figurovat spíš nějaký externí střihač nebo střihačka, kteří by se na celou tuto rodinnou situaci mohli dívat
více z vnějšího pohledu. Ale možná je pro Blanku důležité, aby byla takto uvnitř celého procesu vzniku a
finalizace tohoto projektu, protože to je součástí psychoterapie, kterou si Blanka musí projít, aby si vztah
s otcem jednou pro vždy vyřešila.
Připravovaný projekt by měl být koprodukovaný s Dánskem a proto věřím, že se celková dramaturgie bude
snažit oslovit nejen české publikum nebo publikum, co fotografa Kulu zná, ale že bude cílit všeobecně na
publikum, které má zkušenost s životem v rodinách, které dětem „zajistili“ celoživotní traumata a že ukáže
možnosti, jak tato traumata překonat.
Formálně chtějí autoři pracovat s detaily i velkými celky, s tichými scénami i velmi hlasitými momenty.
Chtějí, aby mělo publikum možnost vcítit se do procesu vzniku fotografií, které jsou pro fotografa Kuklu
životním motorem. Zároveň chtějí používat formu „střihového předznamenání“ a využívat zápisků ze snů,
které si povedou během celého procesu natáčení a postprodukce.
Předložený projekt splňuje cíle podpory kinematografie – jedná se o dvojportrét originálních osobností,
jejich životní peripetie se dají zobecnit a dokážou tak vytvořit příběh zajímavý pro širší publikum. Sama
střihačka je jednou z portrétovaných osob a zaručuje tak přístup k dalším rodinným příslušníkům. Zároveň
by měl film vzniknout s česko-dánské koprodukci a tím by mohl mít větší šanci i na zahraničních festivalech
a filmových trzích.
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt Obnažené vztahy vzniká v produkci známé produkční společnosti Hypermarket Film, která stojí za
mnohými originálními dokumentárními projekty, co v českém prostředí vznikli, z poslední doby je to
například dokument V síti (2019), který režírovali Vít Klusák a Barbora Chalupová. V jednání je dánský
koproducent Wingman Media, který má ve svém portfoliu řadu originálních dokumentárních filmů.
Filmový štáb je složen z filmových profesionálů a profesionálek, kteří spolu pracovali již na předchozích
projektech a dobře se znají.
Zkušený režisér Filip Remunda se zná již z dob studií na FAMU s autorkou námětu, střihačkou a současně
jednou z hlavních postav tohoto dokumentu Blankou Kulovou. Jako dramaturgové byli osloveni Lucie
Králová a Jan Gogola ml., kteří s Filipem Remundou spolupracovali mnohokrát v minulosti.
Velmi pozitivně hodnotím, že součástí filmového štábu je i vztahová psycholožka, která se stala odbornou
poradkyní a bude sledovat, aby během příprav a natáčení nedocházelo k přílišné manipulaci s jednotlivými
protagonisty a aby se všichni zúčastnění cítili komfortně, přestože je téma filmu velmi osobní a bolavé.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma nefunkčních mezilidských vztahů je vždy velmi atraktivní, protože umožňuje mnohým divákům a
divačkám prožívat to, co sami možná také prožívali a nebo stále prožívají. Navíc hlavní postavy tohoto
dokumentu jsou silné osobnosti, které se nebojí odhalovat vše ze svých povah i nitra.
Filmový štáb má ambice vytvořit dokumentární film, který je atraktivní i pro zahraniční publikum a pevně
věřím, že se jim to podaří (i díky tomu, že na samotné natáčení a střih filmu je naplánováno dostatek času).
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost byla úplná a srozumitelná. Děkuji za detailní obsáhlou obsahovou prezentaci a přiloženou ukázku
z natočených materiálů.
Připravovaný projekt je ambiciózní a odpovídá tomu i předložený rozpočet přesahující 5 milionů korun,
přičemž žadatel požaduje od Fondu kinematografie 1 800 000,-. V současné době jsou vedeny jednání
s dánským koproducentem Wingman Media, který by se podílel na úhradě max. 10,9% nákladů, ale celému
projektu by přinesl mnoho zkušeností a hlavně externí zahraniční pohled.
Film by se měl začít plně natáčet v květnu 2020 a filmový štáb plánuje točit 40 dnů a strávit až 100 dní ve
střižně. Plánovaná premiéra je v říjnu 2022 na festivalu v Jihlavě, což mi přijde jako malý cíl s ohledem na
možný vstup zahraničního koproducenta a celkově velký potenciál zaujmout širší zahraniční publikum.
Celková distribuční strategie je spíš soupisem organizací a platforem, ve kterých je režisér Remunda sám
aktivní. Ale chápu to s ohledem na fakt, že rozhodnutí začít film opravdu natáčet byl ovlivněn současnou
pandemií a na promyšlenější strategii neměl žadatel čas a asi ani myšlenky.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Všechno dobře dopadne

Evidenční číslo projektu

3601-2020

Název žadatele

Mimesis Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

17.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zajímavý obsah plánovaného dokumentárního poetického filmu zkušeného autora. Pečlivá příprava v rámci
Vývoje.

Avizovaný a ve Vývoji vyúčtovaný audiovizuální materiál nebyl přiložen - má být Radě doručen před
Slyšením. Drobné připomínky k rozpočtu a autorským právům níže v podrobné analýze. Finanční plán a tím
i realizace díla z převážné výše závisí na podpoře Fondu.
Projekt je připraven k realizaci a žadatel pravděpodobně bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené
podobě.

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)
– Přílohy Žádosti jsou úplné, srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.
– Při Slyšení doporučuji dovysvětlit otázku autorských práv. Opce je sice uzavřena na celou dobu ochrany
autorských práv, současně je limitována 18 měsíci? Tj. nepostačuje pro dobu realizace díla. Postrádám
zde např. - bude li udělena podpora Fondu Producent se zavazuje neprodleně uzavřít …… - či cokoliv
obdobného.
– Žadatel avizuje již značnou roztočenost projektu, není mi jasné zda toto natáčení bylo realizováno za
prostředky Vývoje, poté by odtočené dny neměly být rozpočtovány ve Výrobě, či zda hodlá v rámci
Výroby natočit dalších plných 45 f.d.?
– Po dovysvětlení žádost lze správně posoudit.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je sice transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná, neobsahuje však popis jednotek
položek takže je nutné jednotky domýšlet.
– k pol. 5 - nebude po 80 min. žádný komentář?
– pol 23 - žádné ubytování např. Morava?
– občerstvení strava štábu by patřila spíše než do pol. 23-06 do pol. 23-09
– Financování je z velké většiny závislé na prostředcích Fondu - 68%, pokud Fond plně nepokryje je
Žadatel schopen prostředky dokrýt z jiných zdrojů?
– Ostatní zdroje financování mimo prostředky Žadatele jsou prozatím ve fázi jednání - je Žadatel schopen
prostředky dokrýt z jiných zdrojů?
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný, avšak je na Radě,
zda bude schopná je v požadované neredukované výši poskytnout.
– Projekt má snahu o zajištění vícezdrojového financování, avšak sám Žadatel avizuje, že zajistit
prostředky z jiných zdrojů bude značně komplikované.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento typ projektu.
– Žadatel má jasnou představu o marketingové a distribuční strategii.
– Časový harmonogram, pokud nezasáhne Výšší moc - je zvládnutelný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli.
– Zkušená společnost s řadou ocenění.
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Expertní analýza
Název projektu

Všechno dobře dopadne

Evidenční číslo projektu

3601-2020

Název žadatele

Mimesis Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

18.5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
1.
2.
3.
4.

Filmová esej, obraz lidské společnosti, ekologické téma, otázka existence lidského druhu
Silné a aktuální téma, otevřená interpretace, zkušený tým, promyšlená metoda
Zvolená metoda (záměrně) neobsahuje jakékoliv vodítko ke konečné struktuře filmu
Konečné hodnocení
Všechno dobře dopadne může být nedoslovným, přitom zneklidňujícím komentářem k naší
společnosti. Ve vztahu lidí a včel se jasně odráží současná ekologická krize. Protagonisté filmu,
včelaři, jako jedni z prvních pociťují dopady zničeného životního prostředí. Dá se tedy
očekávat, že budou mít o čem mluvit a že se v jejich postojích promítne současný stav naší
civilizace. Tvůrci používají metodu, kterou si vícekrát ozkoušeli - sběr materiálu bez toho, aniž
by měli představu o tom, kam budou nakonec scény zařazeny. Tento jinak zdravý přístup má v
tomto konkrétním případě i svá úskalí: hlavní komponenty, ze kterých se film skládá, v sobě
totiž neobsahují přirozený prvek vývoje - v časovém horizontu jednoho roku se toho v životě
včelaře asi příliš nezmění, ani nelze příliš spoléhat na nečekané události. Struktura bude tedy
čistě esejistická a to je z hlediska udržení celovečerní stopáže velmi obtížná disciplína. Z
žádosti však vyplývá, že tato metoda byla zvolena jako tvůrčí prostředek, který má napomoci
čistému vidění ve fázi natáčeni.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
− Ústřední myšlenka filmu - nemoc civilizace - byla již zpracována v mnoha provedeních. Její vyjádření
skrze jediné téma včel slibuje, že půjde o neokázalý a nemoralizující způsob zobrazení jinak velkolepého
námětu.
− Osobní postoj autora k látce je zřejmý, výběr postav jasně naznačuje autorův postoj k tématu.
− Tvůrci budou spoléhat na obrazovo - zvukové metafory, na rozvolněnou strukturu, na nedoslovnost i
mnohoslovnost filmové řeči. Takový asociativní způsob montáže dovoluje spojovat zdánlivě nespojitelné i
se pohybovat na hraně srozumitelnosti a přesto vyjádřit myšlenku. Některé paralely obsažené v
treatmentu mohou v literární podobě vyznívat otřepaně (píle včelstva = píle hudebníků, včely = lidé), ve
filmové řeči ale skrývají značný potenciál vystihnout nečekané souvislosti. Vše záleží na intuici tvůrčí
dvojce autor a střihač.
− Projekt je připraven k realizaci.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Tvůrčí tým je zcela kompetentní k tomu, aby byl film realizován. Těžko hledat v českém dokumentárním
filmu zkušenější tvůrce.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Pro západní kinematografii může být zpracování příliš nekonvenční a nesrozumitelné, na druhou stranu
se dá očekávat zájem skrze ekologickou tematiku.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
− Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Rozpočet i profil společnosti je v souladu se
záměrem realizace.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Všechno dobře dopadne
3601-2020
Mimesis Film s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-6-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Zdeněk Blaha
20. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Film se poetickým způsobem zabývá včelami a jejich úlohou v koloběhu přírody a fungování světa.
Nicméně nejde o film o včelaření, ani o vědecky-naučný, případně ekologicky laděný snímek. Z originální
filozofické pozice tu autor skládá mnohovrstevnatý a těžko zařaditelný snímek, který kontempluje o stavu
lidské společnosti. K tomu volí příznačné výrazové prostředky. Jasně definuje vizuální styl, pracující s
výrazně poetickými postupy (kombinace extrémních detailů, archivních záznamů, siluet a stínohry apod.).
Stejně tak je dobře promyšlená základní struktura filmu, pracující s několika rovinami, zahrnujícími nejen
včelstva, včelaře a vše kolem, ale i hudební paralely a metafory prostřednictvím vložených sekvencí.
Producent ve své explikaci jasně definuje možná distribuční úskalí a uvádí konkrétní řešení pro uvedení
takto náročného a neuchopitelného snímku. V případě jiného tvůrce by takto obsáhle pojatý film mohl
vzbuzovat pochybnosti o tom dostát všem nastoleným rovinám a tématům, nicméně v tomto případě mám i
na základě předchozí tvorby v autora i producenta plnou důvěru. Tak, jak je projekt předložen, je velmi
dobře připraven k realizaci a není pochyb, že bude dokončen v plném rozsahu, jak autoři slibují.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Filmová báseň oscilující mezi mnoha významovými rovinami, nicméně leitmotivem jsou zde včely.
Dominuje fascinace uspořádáním a organizací včelí společnosti. Vedlejším (anti)hrdinou je člověk. Jde o
poetický, esejistický pojatý film, který nedává jasné závěry, nechává volné konce a záměrně nesklouzává k
poučování nebo edukativnosti. Kladně hodnotím i filozofický rozměr filmu, který se soustřeďuje na stav
společnosti, přinášející temnější tóny (úvaha o úpadku lidstva a možné spáse prostřednictvím včelstev).
Jde o přesah, které současné filmy na toto téma zpracovávají jen okrajově a soustřeďují se naopak spíše
na vědeckou/ekologickou stránku věci (More than Honey, 2012), případně včely pojímají jen jako vedlejší
motiv (Honeyland, 2019)..
Kladně hodnotím i velmi silný důraz na vizuální stránku, která je jasně popsaná, výjimkou nebudou ani
archivní materiály. Autor si velmi jasně uvědomuje povahu tématu, k čemuž volí vhodný příslušné výrazové
prostředky a jasně definuje svou vizi. Přesně ví, co nechce (mluvící hlavy apod.) a konkrétně definuje
vizuální styl (extrémní detaily, rozostření, práce se siluetou apod.). V potaz bere i výslednou podobu,
synergii různých obrazů a působení na diváka. Promyšleně působí i navrhovaná práce s rozličnými
protagonisty (z postav vzejde jakýsi “super-protagonista”, spojující všechny v jedno). Zároveň bude téma i
odlehčovat subtilním humorem, což je u takto náročně pojatého filmu velmi pozitivní přístup.

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Miroslav Janek patří k velmi zkušeným a originálním tvůrcům, který se etabloval nejen v českém prostředí.
Má bohaté zkušenosti ze svého působení v zahraničí i spoluprací s Godfrey Reggiem. Jeho předchozí
filmy měli solidní uvedení na zahraničních festivalech, zejména Normální autistický film, za který získal i
několik cen, včetně Českého lva. Předkládaný projekt je velmi dobře připravený a vykazuje výrazné
autorské cítění i originální úhel pohledu. Není pochyb, že půjde ve stejných stopách, jako předchozí filmy.
Zároveň kolem sebe má stálé spolupracovníky, kteří jsou zárukou, že jeho autorská vize dojde kýžené
podoby, ať už je to Tonička Janková v případě střihu, nebo producent Jan Macola, který stál producentsky
i za předchozím Normálním autistickým filmem.

3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Témata do jisté míry podobná tomu ve filmu Všechno dobře dopadne se ve světové kinematografii
objevuje v poslední době poměrně často, ovšem vzhledem ke své naléhavosti zpracovaných spíše v
kontextu vědecko-populárního diskursu, případně ekologického. Originalita tohoto filmu spočívá ve svém
esejistickém a básnickém rozměru. Ač je jasně stanoveno, že vzhledem k povaze filmu a na základě
developmentu došli tvůrci k rozhodnutí nehledat pro film koprodukčního partnera v zahraničí (velmi
racionální přístup), nevylučuje to film z mezinárodní distribuce. Naopak. Producent si správně uvědomuje
specifičnost projektu, chápe, že film má místo hlavně na festivalech, kam také tvůrci směřují v promyšlené
festivalové strategii (podle data dokončení): na Berlinale, Cannes nebo Benátky 2022. Další prioritní
festivaly Visions du Réel, Locarno, Dok Leipzig apod., tedy klíčové evropské destinace pro světové
premiéry dokumentárních filmů.
Kladně hodnotím i rozhodnutí hledat partnery na evropské úrovni: počítají i s účastí na mezinárodních
trzích, zejména těch nejbližších, kde hodlají navázat kontakty se sales: pražská East Doc Platform (a
prezentace Czech Docs a East Doc Market), případně market East Silver v Jihlavě.
Pozitivně hodnotím i realistický přístup k následné distribuci. V případě české distribuce si opět správně
autoři uvědomují žánrovou nezařaditelnost a tematickou neuchopitelnost (nedává smysl cílit ve fázi
distribuce na širokou veřejnost přes aktivisticky environmentální témata). Distribuci do kin zajistí sesterská
společnost Pilot Film. Vyjdou z konkrétního zaměření na specifické publikum (např. včelaři a včelařské
svazy a zájmové spolky). Na ně bude cílit i kampaň, která má velmi jasné obrysy. V případě online
distribuce hodlají využít VoD portály DAFilms.cz, nebo Aerovod.

4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Předložená žádost je úplná, předložené informace poskytují dostatečnou představu o projektu a dokládají
připravenost začít s výrobou. Harmonogram výroby je odpovídající. Plánováno je 45 natáčecích dní, v létě
2021 dokončit střih a na podzim post-produkce (tvůrci si preventivně nechávají si rezervu, kdyby se
nemohlo točit, což jen svědčí o celkovém pragmatickém a promyšleném přístupu). Štáb je sestaven z
dlouhodobých spolupracovníků, sehraný tým, ověřený předchozími produkcemi. Producent Jan Macola a
jeho společnost Mimesis Film je etablovanou společností se solidním track recordem, s Miroslavem
Jankem již úspěšně produkoval předchozí Normální autistický film s velkým úspěchem. Není pochyb, že
film bude dokončen a podobně jako předchozí titul, i tento skýtá velký příslib do budoucna s ohledem na
zahraniční festivalovou distribuci.
Rozpočet je adekvátní k danému projektu. Producent i kromě SFK bude usilovat o koprodukci s ČT, dále
pak dodatečné financování z regionálních fondů v ČR.
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1.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Raději zešílet v divočině

Evidenční číslo projektu

3602-2020

Název žadatele

nutprodukce, s.r.o

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

14.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žadatelka má velké štěstí, že jsem tento projekt poprvé zpracoval již v okamžiku, kdy žádala o podporu na
Vývoj. Nebýt této náhody měl bych velký problém žádost v této podobě podpořit.
Tehdy jsem napsal:
Na počátku byl nečekaný knižní bestseler, záhy po jeho uvedení na trh přišel nápad na jeho zfilmování,
respektive využití některých jeho částí a motivů pro vznik dokumentu, který bude vycházet z knihy, ale
nepůjde o její přepis.
Jedním z cílů vývoje tohoto dokumentu je nalézt cestu, jak zabránit tomu, aby film nesklouzl do podoby
„mluvících hlav“, ale stal se svébytným filmovým dílem, které umocní a zároveň i zpřístupní základní témata
knižní předlohy.
Producentka plánuje v průběhu vývoje uskutečnit několik filmovacích dnů, aby si tvůrci mohli ověřit svůj
realizační záměr a zejména výběr jednotlivých protagonistů.
Z předložených materiálů je patrna jasná představa tvůrců o co nejúčelnější využití vývojové fáze.
Hlavní silnou stránkou projektu je literární předloha, personální obsazení štábu a kvalitní marketingová a
distribuční strategie.
Jistou slabinou projektu je, podle mého názoru, potencionální nebezpečí, že se v průběhu víc jak jednoho
roku stanou ze současných „poustevníků“ nové celebrity. Popularita knihy a přítomnost filmařů může narušit
původní ideu a atmosféru.
Film, který může napomoci duševnímu zdraví části společnosti, si jistě zaslouží podporu fondu.
Hodnota obsahu budoucího dokumentu zůstává doufám zachována, ale kvalita dnešní žádosti, respektive
její producentské zpracování, je proti původní žádosti mizerná.
Žádost je neúplná a obsahuje některé dost zásadní nesrovnalosti.
Žádost doporučuji pouze s ohledem na materiál, který byl předložen v žádosti na Vývoj a doufám, že
producentka bude schopna minimálně vyjmenované problémy vysvětlit při slyšení před radou.
Své výhrady uvádím v další části.

Udělení podpory

¨
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
V žádosti chybí celá část dokladu B.1. „Producentský záměr“. Tento nedostatek zásadním způsobem
ovlivňuje možnost relevantně posoudit Rozpočet a finanční plán. Ze stejného důvodu není možno posoudit
Realizační strategii.
V „Popisu projektu je uveden % podíl na celkových nákladech 60% Česká republika a 40% Slovensko,
ale v koprodukční smlouvě je uveden % poměr 48% nutprodukce s.r.o. a 52% Arsy-versy s.r.o.
Předložené LOI jsou všechny víc jak jeden rok staré, v případě ČT dokonce víc jak dva roky.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Posuzovat rozpočet bez kvalitního komentáře producenta je vždy problém.
Rozpočet zásadně nekoresponduje se smlouvou o vytvoření díla a udělení licence (scénář a režie).
Ve smlouvě mezi Arsy-Vercy, s.r.o. a Miroslavem Remo jsou uvedeny jiné (podstatně nižší) částky, než
jsou uvedeny v rozpočtu.
Celková odměna za scénář a režii činí ve smlouvě 510.000,- (1 € je kalkulováno za 25,5 Kč)
V rozpočtu ale vychází celková odměna (za scénář a režii) na 683.600,- (Takový rozdíl nezpůsobí ani
zásadní výkyv kurzu euro.)
Naopak za udělení licence je ve smlouvě pro spoluautora scénáře Miroslava Rema přislíbena částka
51.000,-, a v rozpočtu je pro spoluautora kalkulována 0,-Kč, respektive pro autora scénáře je kalkulována
částka 20.000,-Kč.
Zvláštní nepoměr honorářů v rozpočtu: autor scénáře obdrží honorář 44.800,- a dramaturg 80.000,-???
Proč je kalkulován štáb na výrobu ukázky tak vysoko, kdo a za co dostane oněch 70.000,-? Režisér a
kameraman již mají své honoráře a vzhledem k charakteru dokumentu může být štáb rozšířen maximálně
ještě o zvukaře, jednoho osvětlovače a střihače.
Proč má kameraman 53 fd když je plánováno celkem 45 fd?
Jaká kamerová technika za 17.500,- na den, bude použita u tohoto intimního dokumentu???
Proč má účetní u takto jednoduchého dokumentu odměnu 40.000,-?
Připadá mi poměrně luxusní souhrnná odměna producentů (honorář + fee) ve výši 15% z celkových
nákladů, (které nejsou malé) a to ještě nepočítám 150.000,- pro výkonného producenta. Navíc tento projekt
není pro producenty ničím mimořádně náročný.
A mohl bych pokračovat. Bez komentáře se jeví rozpočet jako minimálně o 30% nadsazený.
Finanční plán, respektive jeho zdroje se od žádosti na vývoj příliš nezměnily, přibyla pouze Slovenská
televize a crowdfunding, o kterém se zmiňovala producentka již v prvé žádosti.
Těžiště nákladů bude kryto z veřejných zdrojů. Podle mého názoru, který se od vývoje nezměnil, tento
dokument má potenciál získat zdroje i mimo veřejnou oblast.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie není v žádosti vůbec zmíněna, tady jen doufám, že zůstává zachována původní ze
žádosti na Vývoj.
Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Nutprodukce s,r,o. je ověřená produkční společnost s velmi širokým záběrem od animovaných filmů, přes
dokumenty až po celovečerní filmy a televizní seriály. Mezi nejúspěšnější patří film „Hořící keř“, seriál
„Pustina“, nebo dokument „Show“.
Miro Remo již dokázal jako autor a režisér své mimořádné kvality a schopnost pracovat s lidmi, kteří jsou
trochu „jiní“. Jeho studentský film Arsy-Versy získal celkem neuvěřitelných 30 domácích a zahraničních
ocenění. Jeho dokument Richard Müller: Nepoznaný (2016) obdržel Cenu české filmové kritiky.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Raději zešílet v divočině
3602-2020
nutprodukce, s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Zdeněk Blaha
20. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Film se volně inspiruje stejnojmenným bestsellerem. Sleduje stejné postavy a převádí příběhy šumavských
samotářů do filmové podoby. Zároveň autoři zdůrazňují, že nejde o adaptaci, ale svébytné dílo. Projekt je
velmi dobře připravený k výrobě. I na základě krátké ukázky materiálu je zjevné, že půjde o vizuálně i
tematicky podmanivý a silný film. Po dramaturgické stránce si žadatelé uvědomují možná úskalí (např.
vystavění filmu bez klasické dramatické struktury, nebo nutnost nově strukturovat film po náhlém úmrtí
jednoho z hlavních protagonistů). Stejně tak jasně definují jak by měl výsledný film vypadat, detailně
uvádějí užité vizuální a stylové postupy, adekvátní k tématu a jeho citlivému uchopení. V rámci současné
dokumentární tvorby jde jednoznačně o ambiciózní dílo, které má všechny parametry pro úspěšnou
zahraniční festivalovou distribuci, a to nejen díky tématu, které rezonuje i v západní společnosti, ale i svým
zpracováním.
Z pohledu mezinárodních koprodukcí a možné distribuce jde zatím jen o koprodukci se slovenským
partnerem, ale v jednání je i polský koproducent, zároveň probíhají i jednání s Českou televizí a projekt byl
podpořen programem MEDIA. Producentka filmu se velmi dobře orientuje v současném evropském
dokumentárním industry prostředí workshopů a koprodukční trhů a předkládá velmi dobře vypracovanou i
distribuční strategii, včetně premiér na zahraničních festivalech. Předkládaný projekt tak vykazuje všechny
prvky pro úspěšnou distribuci a reprezentaci české kinematografie v zahraničí.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

1

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

Film vychází ze stejnojmenné knihy Aleše Palána věnující se současným samotářům, lidem, kteří odešli žít
do divočiny. Příběhy čtyř šumavských samotářů. Film zachycuje jeden rok s nimi, jeden roční cyklus
přírody. Režisér Miro Remo vykazuje jasně zřetelný zájem o téma, je jím doslova pohlcen. Zároveň ale
ukazuje i snahu tyto protagonisty pochopit, ale nenarušit jejich svět. Pokora vůči protagonistům i látce je
velmi patrná. Výjimečný je vůči tématu i samotný prostor - Šumava, pohraničí, které si nese svou
vysídleneckou minulost. Samota je přímo v její povaze. A toto se odráží i v pojetí filmu (důraz na
prostředí, krajina hraje svou roli, nejen v rovině vizuální). Dramaturg Martin Horyna zohledňuje fakt, že
nejde o adaptaci, ale samostatné dílo jen volně vychází z knižní předlohy. Jasně obhajuje striktně
observační přístup, nelineárnost vyprávění a celkovou absenci klasické dramatické výstavby filmu.
Součástí žádosti je i krátký teaser a představení postav. Už jen z těchto několika minut je patrné, jak je
film současný, evropský: záběrům dominuje výborná kamera, vizuálně velmi podmanivý styl, který jde
ruku v ruce s filmem (práce kameramana Dušana Husára).
Žádost je velmi dobře připravena, treatment, dramaturgická explikace i další doplňující materiály, jako
popis jednotlivých kapitol, ale i jejich poměrové rozvržení v rozsahu celého filmu vykazují jasnou
připravenost začít s výrobou. Všechny části shodně deklarují stejné závěry, je vidět, že fáze vývoje byla
velmi efektivně využita. Projekt jasně naplňuje kritéria a cíle výzvy.
2

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

Režisér Miro Remo je velmi zkušeným a talentovaným tvůrcem, jehož filmy jsou pravidelně uváděny na
zahraničních festivalech. V rámci své generace patří k mimořádně nadaným tvůrcům. V případě tohoto
projektu je velmi zřejmé jeho osobní pohlcení tématem a fascinace protagonisty, stejně jako jasně
definovaná autorská vize, která je podpořena velmi působivou vizuální stránkou, promyšleností výstavby
projektu a přístupem k samotné látce.
Dramaturg Martin Horyna, sám expert na dokumentární film (zodpovídá za dokumentární soutěž KVIFF),
velmi přesně definuje možná úskalí projektu (absence klasického dramatického oblouku, nebo
uzpůsobení struktury narace vlivem úmrtí jednoho z protagonistů) a nabízí i konkrétní řešení a možné
přístupy k látce. Zároveň se orientuje v současné světové dokumentární tvorbě, což zaručuje nejvyšší
nároky na výslednou kvalitu filmu.
Producentka Pavla Janoušková Kubečková je etablovanou producentkou (nejen) dokumentárních filmů. V
její filmografii figurují úspěšné evropské koprodukční tituly, které měly velký ohlas v zahraničí. Celý
projekt tak má velmi silný tvůrčí tým a není pochyb, že půjde o výjimečný titul, který bude mít i solidní
zahraniční účast na festivalech.
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Svým tématem jde o velmi atraktivní látku, která se s jistou pravidelností objevuje v současné evropské
dokumentární tvorbě a patří mezi oblíbená festivalová témata (např. Women and the Glacier, r. Adrius
Stonys, 2016; Where Man Returns, Egil Haskjold Larsen, 2019). Motiv samotářů a poustevníků hledající
své místo raději v přírodě, daleko od lidí je velmi živé a pro moderní civilizaci fascinující. Ostatně to
dokládá to i samotná popularita knihy Aleše Palána, kterou se autor filmu inspiroval (bestseller, který se
dočkal již pěti vydání). Právě popularita knihy samotné slibuje i velkou diváckou základnu pro následnou
distribuci filmu, a to nejen v Čechách a na Slovensku, ale mezinárodně.
Film je pojat velmi adekvátním, vizuálně podmanivým stylem, přizpůsobující svou formu kontemplativnímu
spiritu látky, představuje svým pojetím na evropské poměry výjimečné dílo, které má velký potenciál na
úspěšnou festivalovou distribuci. Kvality filmu dokládá i podpora z evropského programu MEDIA
(development). Zároveň je film v tuto chvíli koprodukcí se Slovenskem (Arsy-Versy, RTVS), další možná
koprodukce se otevírá s Polskem (Endorfina Studio), jak naznačuje přiložené LOI.
Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je velmi dobře připravena a je evidentní, že samotnému vývoji bylo věnováno mnoho času (film
získal i podporu programu MEDIA pro vývoj). Veškeré předložené informace jsou srozumitelné,
vzájemně se doplňující a potvrzující autorovu vizi. Žádost doprovází i další materiály jako mood board
nebo 6minutový teaser, což poskytuje jasnou představu o vizuálním stylu, nebo jednotlivých
protagonistech představených v ukázce. Organizačně je projekt vyvíjen velmi zkušenou a etablovanou
producentkou Pavlou Janouškovou Kubečkovou, jejíž předchozí projekty byly vždy úspěšnými tituly se
silným ohlasem v zahraničí, ceněné diváky i kritikou. Projekt je navíc i připraven pro koprodukci několika
evropských subjektů. Není pochyb, že projekt bude dokončen v navrhovaném termínu. Požadovaná
4
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částka i předložený rozpočet jsou realistické a odpovídají náročnosti projektu, stejně jako režisérské vizi
a celkovému ztvárnění filmu.
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Expertní analýza
Název projektu

Raději zešílet v divočině

Evidenční číslo projektu

3602-2020

Název žadatele

nutprodukce, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

27. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Knižní bestseller Aleše Palána Raději zešílet v divočině přináší portréty lidí, kteří se rozhodli dát před
civilizací a světem materiálního konzumu přednost životu v divoké přírodě. Autor dokumentu si
nakonec vybral několik postav, které bude sledovat v průběhu jednoho roku. Výsledkem by měl být
obraz světa a lidí, kteří se divákovi můžou na první pohled zdát jako podivíni, sdílejí ale hluboký vztah k
živé i neživé přírodě a nejdůležitějším je pro ně duchovní rozměr jejich životů. Režisér má jasnou
představu o výsledném tvaru, z přiložených, pečlivě propracovaných materiálů cítit silné osobní zaujetí.
Lze očekávat dílo se silnou vizuální kvalitou a moderní kamerou, poučenou současnou světovou
kinematografií. Téma je významné především pro domácí kinematografii, je ale univerzální a
nadčasové a může oslovit diváky všude na světě. Festivalový potenciál filmu je vysoký.
Slovenský režisér Miro Remo je absolventem dokumentu na bratislavské VŠMU a má na svém kontě
několik oceněných snímků, například Richard Müller: Nepoznaný obdržel cenu české filmové kritiky.
Kameraman Dušan Husár, také ze Slovenska, je podepsán například pod stylově zajímavým debutem
českého režiséra A. Sedláka Domestic. Autor literární předlohy Aleš Palán s filmaři především
v prvních fázích vývoje úzce spolupracoval.
Žadatelem je dobře etablovaná společnost, která předložila propracovanou marketingovou a distribuční
strategii s jasnou představou o cílovém divákovi a metodami, jak ho oslovit. Potvrzen je český
distributor. Rozpočet je poměrně vysoký, jedná se ale o náročné natáčení během všech 4 ročních
období. Vícezdrojové financování je dobře připraveno, případná podpora SFK činí necelých 29%
rozpočtu. I když v přihlášce je projekt zatím uveden jako koprodukce ČR a SR s majoritním podílem
českého žadatele 60%, žadatel prezentuje také LOI od potenciálního polského partnera.

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)

Kniha Aleše Palána Raději zešílet v divočině je v Čechách (ale i na Slovensku) knižním bestsellerem,
na který navázaly dvě další pokračování. Palán přináší portréty lidí, kteří se rozhodli dát před civilizací
a světem materiálního konzumu přednost životu v divoké přírodě Šumavy. Nabízí téma, které je
v dnešní době čím dál atraktivnější (o čemž svědčí i vysoký čtenářský zájem.) Práva na zfilmování
získal mladý slovenský dokumentarista Miro Remo, jenž si nakonec vybral tři (v podstatě čtyři)
postavy, které chce sledovat v průběhu jednoho celého roku. Nic na tom nemění ani fakt, že jeden
z protagonistů náhle zemřel. Autoři mají jasnou představu, jak jej s použitím již natočeného materiálu
a fiktivních dotáček začlení do celkové struktury. Výsledkem by měl být obraz světa a lidí, kteří se
méně citlivému divákovi můžou na první pohled zdát jako podivíni, sdílejí ale hluboký vztah k živé i
neživé přírodě a nejdůležitějším je pro ně duchovní rozměr jejich životů. Podle žadatele se jedná o
téma, které se v dokumentárním filmu prakticky neobjevuje: „podat výpověď o vztahu člověka k sobě
samému a k tomu, co ho přesahuje“. Tento ambiciózní plán má všechny předpoklady, aby mohl být
naplněn. K žádosti je přiložen podrobný 25 stránkový materiál s autorovou explikací, režijní koncepcí,
podrobnými charakteristikami postav a propracovaným treatmentem s konkrétními scénami, dále
kvalitní moodboard a také krátký teaser sestříhaný z toho, co se už v rámci rešerší natočilo. Ze všech
těchto materiálů cítit silné osobní zaujetí. Záměrem je pracovat i s narativními postupy hraného filmu,
režisér-dokumentarista si ale ponechává stále ještě dost prostoru pro to, co může přinést další
natáčení. Materiál nás také přesvědčuje o silných vizuálních kvalitách příštího díla, kamera je
moderní, poučena současnou světovou kinematografií.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt vzniká podle knižní předlohy Aleše Palána, jenž figuruje jako autor námětu a s filmaři
především v prvních fázích vývoje úzce spolupracoval. Slovenský režisér Miro Remo je absolventem
dokumentu na bratislavské VŠMU a má na svém kontě několik oceněných snímků, jak krátkých, tak
celovečerních. Je dobře známý i v Čechách, např. dokument Richard Muller: Nepoznaný obdržel cenu
české filmové kritiky. Kameraman Dušan Husár je také ze Slovenska, kde absolvoval VŠMU, a je
podepsán například pod stylově zajímavým debutem českého režiséra A. Sedláka Domestic.
Dramaturg Martin Horyna je také novinář a filmový kritik a programový pracovník karlovarského
festivalu, kde se zaměřuje na dokumenty. Na projektu pracuje ještě další slovenský dramaturg, jenž
s režisérem dlouhodobě spolupracuje.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je významné především pro domácí kinematografii a publikum, protože přináší obraz lidí, kteří u
nás vzdorují konzumu a snaží se žít v spojení s přírodou. Je ale zároveň univerzální a nadčasové a
může oslovit diváky všude na světě. Festivalový potenciál filmu je vysoký. V kontextu české a
slovenské tvorby může film navázat na slavný dokument Dušana Hanáka Obrazy starého světa, a lze
v něm vidět i spřízněnost s tvorbou českých filmařů jako například Jana Ševčíková nebo Ivan Vojnár.
Svým tématem je sice snímek odlišný od nedávného diváckého hitu, dokumentu Planeta Česko, ale i
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zde je potenciál nadprůměrného diváckého zájmu.

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

Žadatelem je úspěšná společnost Nutprodukce, která má na svém kontě řadu realizovaných projektů:
hraných filmů, dokumentů i televizních seriálů, které charakterizuje vysoká kvalita a často i
mezinárodní potenciál. Projekt je koprodukce mezi ČR a Slovenskem s majoritním podílem českého
žadatele 60%. Ten jej popisuje jako „ projekt vznikající na půdorysu česko-slovenské ko-majority“,
čímž si lze zřejmě vysvětlit skutečnost, že slovenský partner získal grand Slovenského
audiovizuálního fondu. Svědčí to o zvýšeném zájmu na Slovensku, kde je také už potvrzena účast
slovenské televize a počítá se také s kinodistribucí. V ČR je již potvrzen distributor Aero Films, pro
projekt ideální. Žadatel předložil propracovanou marketingovou a distribuční strategii s jasnou
představou o cílovém divákovi a metodami, jak jej oslovit. Do kampaně se má zapojit také autor knižní
předlohy, jejíž nové vydání by bylo její součástí. Dokumentární festival ve švýcarském Nyonu je
dobrou volbou, žadatel si je ale zároveň vědom, že klíčovým je pro něj domácí teritorium, takže cílit na
uvedení v dokumentární soutěži v Karlových Varech je rozumné.
Rozpočet je poměrně vysoký, 6,236 mil Kč, výsledný produkt by se ovšem měl pohybovat na hranici
hraného filmu, jedná se o natáčení během všech 4 ročních dob v náročných lokacích v prostředí
Šumavy, přičemž zvýšený důraz je kladen na kamerovou techniku. Vícezdrojové financování je dobře
připraveno. Potvrzen je zájem ČT, podpora z programu Creative Europe / MEDIA, Ve výhledu je ještě
crowdfundingová kampaň, která zároveň filmu zajistí první skupinu fanoušků, a filmová pobídka.
Případná podpora SFK ve výši 1,8 mil Kč takhle činí pouze necelých 29% rozpočtu. Projekt již získal
podporu SFK na vývoj a také 2 vývojové granty na Slovensku. I když v přihlášce je projekt zatím
uveden jako koprodukce ČR a SR, žadatel prezentuje také LOI od potenciálního polského partnera
Endorfina Studio. Harmonogram je realistický s natáčením až do června 2021 a premiérou v únoru
2022.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

CAMEЯRAMAN

Evidenční číslo projektu

3606-2020

Název žadatele

Lonely Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

7.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Vývoj filmu byl Fondem podpořen v rámci výzvy 2018-1-6-27 částkou 300 000 Kč (žadatelka
Noemi Krausová, požadováno bylo 450 000 Kč).
Pro vlastní výrobu filmu je žádána podpora produkční firmou Lonely Production s.r.o. (pod níž
producentka Noemi Krausová přešla a jako výkonná producentka a vedoucí produkce v práci
na projektu pokračuje – příslušná smlouva je součástí příloh k žádosti) ve výši 2 500 000 Kč
(při rozpočtu necelých 11 000 000 Kč, údaje o trochu rozdílných sumách viz níže).
Jde o dlouhometrážní (90 min.) dokumentární film o slavném americkém kameramanovi
Robertu Richardsonovi (údajně přezdívaném „the silver fox“), jehož důvěru se autorce Janě
Hojdové podařilo získat.
Původní název (ve fázi vývoje) zněl „Kameraman: Po stopách Roberta Richardsona“.
Dle Žádosti má jít o koprodukci českých subjektů (z 80 %) a amerických (USA z 20 %), což
však není doloženo (více viz níže), zatímco LOI indického koproducenta přiložen je (příslib
kofinancování snadno dosahuje 20 % podílu plnění na celkových nákladech projektu). Zatím
tedy jde spíše o česko-indickou koprodukci.
Předložená žádost je kompletní, má jednotný styl a až na naprosté výjimky je velice
svědomitě zpracovaná. Popis projektu je informačně vyčerpávající.
Vzhledem k výše uvedenému (očekávání vstupu amerického koproducenta) a poměrně
robustnímu současnému rozpočtu zřejmě nebude nutné vyhovět žadateli celou výší
požadované podpory.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Film je dle Popisu projektu již roztočen – Jana Hojdová na svých cestách po celém světě dle
Popisu projektu během fáze vývoje již mnoho sekvencí (rozhovorů) natočila. Zároveň se
v podkladech píše o dalších 50 respondentech (odhad pak realizovaných rozhovorů
znamená větší polovinu z nich), z čehož vyplývá obrovské množství materiálu (s jehož
pořízením souvisejí vysoké náklady) vzhledem k plánované stopáži.
V teaseru je použito hodně ukázek z Richardsonových filmů – jak jsou (a další budou v rámci
vlastního filmu) pokryty licenčně? Podle Popisu bude jednáno s majory, přímo v pol. 25-15
event. 01-09 žádné částky nefigurují, v komentáři stojí, že rozpočtová rezerva (pol. 31-01 ve
výši 800 000 Kč) „náklady“ na „ukázky“ obsahuje. Odhaduji vysokou míru jejich
nezastupitelnosti – a tudíž i velké producentské a rozpočtové riziko.
Přitom v přílohách je zmíněna (a „oceněna“ v pol. 27-07 částkou 200 000 Kč) v rámci
zvukové postprodukce „klíčová“ píseň „The Loner“ od Neil Younga (z roku 1968). Pol. 27-01
Hudba za 150 000 Kč tudíž ani nekomentuji.
Chybějící písemná informace či dokonce LOI amerického koproducenta chybí (ovšem
korektně není uveden finanční vstup ani ve Finančním plánu).
Ač je již projekt od fáze vývoje Fondem nahlížen příznivě – a jde o mou subtilní
producentskou úvahu, volba portrétu amerického kameramana českou autorkou je pozitivním
dokladem generačního „rozletu“ doslova globálního. Mé vrstevníky (skutečně si pamatujících
tři generace rodiny Hojdových a Zemanových…) by asi zajímali evropští kameramani, kteří
„dobyli“ Hollywood a tím pádem svět (a nemyslím nyní Ondříčka, ale umělce jako Tonino
Delli Colli, Vilmos Zsigmond, László Kovács a nejspíš – poslední z nich žijící – Vittorio
Storaro s též třemi Oscary).
Jako výjimku z pečlivosti věnované podkladům lze uvést rozdílné celkové částky rozpočtu
(v Žádosti 10 598 386 Kč, v Rozpočtu 10 586 386 Kč, ve Finančním plánu 10 690 600 Kč,
v koprodukční smlouvě s HN Film s.r.o. 10 500 000 Kč).
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je žadatelem vhodně komentován, v několika případech je dokonce objasňována
položka po položce. Přesto se vynořuje několik malých nejasností.
Pol. 13-03 Filmová surovina za 73 600 Kč zřejmě vyplývá z podmínky (?) Quentina Tarantina
točit s ním rozhovor na 35mm? Ovšem pol. 13-04 ani pol. 10-09 tomu neodpovídá. Asi nejde
o rozumný výdaj (navíc zřejmě jde o celých 1 200m 35mm materiálu?).
Postprodukční služby (nikoli koprodukční vstupy, ty figurují v jiných objemech ve Finančním
plánu jako koprodukční věcné vklady) UPP a.s. a Studia Virtual resp. AMP spol. s r.o. jsou
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do rozpočtu akceptovány z „nacenění“ víceméně bez korektury (např. pol. 25-06), ačkoli se
leckdy jedná o vysoké sumy, o kterých se má jednat a později je i pro účely kalkulace řádně
explikovat.
Komentovaná pol. 30-01 není skromná, podobně jako kombinace pol. 31-04 Production Fee
500 000 Kč při součtu pol. 03-01 a pol. 03-02 ve výši 879 000 Kč (720 000+159 000 Kč).
Komentář k pol. 23-02 není bez chyby.
Celý Finanční plán a hned několik LOI svědčí o velmi poctivé snaze žadatele o diverzifikaci
zdrojů. Některé položky však nejsou písemně doloženy.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Marketingovou, festivalovou a distribuční strategii má žadatel promyšlenou a v předložených
podkladech je důkladně vysvětlena (vycházím-li zde - i níže - z původního podkladu).
Hlavními cíli jsou účast na světových a tuzemských filmových festivalech doprovozená
získáním mezinárodních ocenění, kinodistribuce v USA, nominace na Oscara.(event. ceny
BAFTA), premiéra (leden 2022) plánována na nějaký z nejprestižnějších festivalů (žadatel
uvádí – zkráceně – Sundance, Cannes, Venice či Toronto).
Distribučním cílem je 50 000 diváků v kinech v České republice a 1 000 000 diváků na celém
světě následovaných VOD, televizemi, projekcemi v kulturních a vzdělávacích institucích atd.
Domácí cílové skupiny rozdělil producent velmi zajímavým a zdůvodněným systémem takto:
filmoví fanoušci, filmoví profesionálové, studenti a cinephilové, ženy kolem filmu, ambiciózní
podnikaví lidé a diváci art-kin.
Česká kinodistribuce je již zajištěna, LOI firmy Falcon, a.s., obsahující minimální garanci (viz
Finanční plán pol. 6.2 ve výši 1 000 000 Kč) je přiložen.
Komunikační strategie je v podkladech taktéž bohatě rozepsaná, teoreticky nelze žádné
chystané kroky zpochybnit.
Důležitým momentem je (stejnojmenná?) kniha Jany Hojdové, kterou již delší dobu píše a
jejíž vydání by mělo být synchronizováno s kampaní okolo premiéry filmu.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Firmu Lonely Production s.r.o. založil aktivní absolvent FAMU Michal Sikora na konci roku
2015. Většinou se věnoval výkonné produkci, nyní má v přípravách několik projektů, z nichž
Camerraman je jistě nejrozsáhlejší.
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Expertní analýza
Název projektu

CAMEЯRAMAN

Evidenční číslo projektu

3606-2020

Název žadatele

Lonely Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Veronika Lišková

Datum vyhotovení

25.05.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

CAMEЯRAMAN je ambiciózním režijním debutem Jany Hojdové (nedávné absolventky kamery FAMU),
který by se měl stát prvním celovečerním dokumentárním filmem o jednom z nejvýznamnějších
hollywoodských kameramanů, Robertu Richardsonovi.
Hlavními silnými stránkami projektu je nasazení režisérky, důvěra, kterou si od Roberta Richardsona získala,
a Richardsonův entuziasmus se do projektu zapojit a zprostředkovat další respondenty z okruhu jeho
blízkých osob a spolupracovníků. Projekt také disponuje zjevným marketingovým potenciálem, zejména pak
v kontextu české distribuce.
Projekt má ambici překročit hranici klasického portrétu směrem ke snímku, který by se mohl stát svědectvím
o společné cestě dvou filmařů a jejich vztahu. Předkládaná ukázka a texty již prokazují nemalé množství
natočeného materiálu, s kterým lze počítat do samotného filmu. Nicméně prozatím v nich postrádám situace,
které by ilustrovaly hloubku společného dialogu režisérky s jejím protagonistou či které by skutečně Roberta
Richardsona a jeho filmové vidění výrazněji exponovaly.
Před producenty leží velká výzva ohledně financování dokumentu a zajištění licencí pro použití ukázek
z Richardsonových filmů. Entuziasmus Roberta Richardsona a jeho osobní vazby však zvyšují naději na
kladný výsledek.
S ohledem na důkladně zpracovanou žádost, určitou originalitu projektu v kontextu české dokumentární
produkce a také na nadstandartní nasazení týmu projekt doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
CAMEЯRAMAN by se na první pohled mohl jevit jako poměrně klasicky vyprávěný portrét slavného
hollywoodského kameramana s využitím výpovědí jeho spolupracovníků a přátel a autorského komentáře.
Co z něj však činí projekt, který by mohl překročit hranice konvenčnější filmové biografie a nabídnout
originální filmový tvar, je zvolení jasné vypravěčské perspektivy a vykročení režisérky do prostoru před
kameru. Tímto by se budoucí film mohl posunout směrem k intimněji laděné zpovědi o setkání dvou lidí
stejných profesí, mezi nimiž stojí dvě generace zkušeností i věkového rozdílu, k filmu o fascinaci a také o
umělecké profesi, z které se stane nejvyšší životní poslání, naplnění a útěk před stíny minulosti. Rovněž by
se mohl stát snímkem o důležitosti sdílení a mezigeneračního tvůrčího i osobního dialogu. Materiál, který by
v tomto smyslu konvenční biografii výrazněji přesahoval, zatím z předkládaného teaseru ani treatmentu
spíše nevystupuje (k žádosti nebyla připojena delší ukázka, která by obsahovala komplexnější filmovou
situaci nebo scénu).
Největší výzvu projektu spatřuji v nutnosti překročit vlastní autorskou fascinaci – to, aby režiséra byla
schopná odstupu, neglorifikujícího pohledu na svého protagonistu a aby byla schopná zrežírovat takové
situace, v nichž se osobnost Robert Richardsona ukáže dostatečně plasticky. Otázkou je, nakolik se sám
Robert Richardson může stát spolurežisérem jednotlivých situací – nakolik může ovlivnit způsob jejich
snímání, a přitom prozradit něco o sobě a svém vidění světa a možnostech filmového obrazu.
Další výzvou projektu bude nalezení způsobu, jak odvyprávět Richardsonovu minulost a jak ji dokázat skrze
filmové prostředky „oživit“. V neposlední řadě bude výzvou nalezení správné proporce mezi klasickými
statickými rozhovory s vedlejšími protagonisty, představením Richardsonovy práce a jeho tvůrčího rukopisu
a také intimnějšími dialogovými situacemi mezi Richardsonem a Janou Hojdovou.
Na projektu je zajímavá autorčina ambice experimentovat s formou. Režisérka si klade za cíl pracovat
s rozličnými filmovými formáty. Na základě předložené ukázky a treatmentu se nabízí otázka po hranici
toho, kdy využívané formáty a postupy mohou začít výsledný filmový tvar vzdalovat jeho budoucí
organičnosti – kdy zvolený obraz přestává odkazovat k Richardsonově tvorbě a osobnosti a kdy se naopak
začíná stávat pouhým prázdným efektem.
Vše výše zmíněné ovlivní, nakolik se filmu nakonec povede dosáhnout osobitého, intimněji laděného a
přitom soudržného filmového tvaru. Navzdory určitý pochybám projekt doporučuji k podpoře. Věřím, že
doposud vynaložené úsilí a nasazení režisérky, jejího týmu i protagonisty samotného je výjimečné a byla by
škoda projekt nedovést do fáze realizace.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisérka projektu je debutující autorkou. Její nepochybnou velkou devízou je velká pracovitost a nasazení.
Důležitou součástí projektu je také tvůrčí podpora od jejích rodinných spolupracovníků, jež jí na její cestě
pomáhají jako členové štábu (zkušený filmový kameraman Petr Hojda a dramaturgyně Zuzana Zemanová).
Současně je zřejmé, že Robert Richardson by mohl místy překročit polohu protagonisty směrem ke
spolutvůrci filmu, a tak do projektu vnést další zajímavou dynamiku a kvalitu. Stejně tak je v žádosti
prezentovaná možnost zapojení několika jeho slavných kolegů – Hanka Corwina jako dramaturga či šéf
střihače a Neila Younga jako autora hudby. Tato jména samozřejmě zní s ohledem na debutující autorku a
projekt realizovaný s většinovou českou účastí takřka pohádkově. Nicméně je skvělé, že se mladý tvůrčí
tým o zajištění těchto zvučných jmen, jejichž zapojení by navíc vzhledem k projektu dávalo specifický
smysl, pokouší.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
CAMEЯRAMAN by se měl stát prvním celovečerním dokumentárním filmem o slavném kameramanovi
Robertu Richardsonovi. Již v samotné účasti této výrazné osobnosti světové kinematografie a jeho dalších
neméně slavných spolupracovníků je příslib diváckého a mediálního potenciálu. V rámci českého trhu, pak
k marketingové úspěšnosti projektu může napomoci také propojení portrétu hollywoodské osobnosti
s příběhem o splněném snu čerstvé absolventky FAMU a pokračovatelce rodinné filmové tradice na cestě
za jejím vysněným protagonistou a mentorem.
To, nakolik bude projekt skutečně rezonovat na vytyčených předních světových festivalech a v zahraničí a
nakolik bude skutečným přínosem pro českou a evropskou kinematografii, bude více než na slávě
Richardsonově osobnosti a poutavosti hollywoodského prostředí záviset spíše na výjimečnosti zvoleného
režijního uchopení a narativní linie.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Za projektem stojí především mladí producenti, nedávní absolventi Katedry produkce FAMU Noemi
Krausová a Michal Sikora, kteří zatím mají kredity spíše z postů výkonných producentů. Tento tým doplňuje
zkušená filmová (ko)producentka Nela Schlaichertová, která byla zapojena do financování řady
náročnějších filmových projektů (např. Zahradnictví). Profil CAMEЯRAMANa má v sobě nemalý
koprodukční potenciál v úrovni soukromých zdrojů a zatím se zdá, že producenti se budou snažit o něco
více využít tento segment financování oproti nejisté cestě žádostí u evropských či amerických filmových
fondů. Na české poměry nadstandartní rozpočet CAMEЯRAMANa přitom odpovídá profilu projektu a
nákladnosti jeho realizace, autorské honoráře potom odpovídají standardu rozpočtu celovečerní
západoevropské dokumentární produkce.
Předkládaná žádost včetně producentské a marketingové strategie je příslibem nejen značného nasazení a
ambicí, ale také profesionality. Věřím, že žadatel bude schopný projekt dovést k úspěšné realizaci.

na.
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Expertní analýza
Název projektu

Camerraman

Evidenční číslo projektu

3606-2020

Název žadatele

Lonely Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

25. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Celovečerní dokumentární portrét ceněného amerického kameramana Roberta Richardsona je
dílem začínající autorky, která představuje už třetí generaci české filmařské rodiny HojdovýchZemanových. Jana Hojdová o tříoscarovém kameramanovi psala magisterskou práci na
katedře kamery FAMU, podařilo se jí při té příležitosti Richardsona kontaktovat a dostat se do
jeho blízkosti, což je samo o sobě unikátní. Výsledkem je - na české poměry velmi ambiciózní
- projekt, který produkčně podporuje společnost Lonely Production (uvažující na základě
svých dosavadních kontaktů i o poněkud nezvyklé koprodukci s Indií).
Autorka má a ještě bude mít k dispozici jedinečný dokumentární materiál, a předpokládá, že na
základě dalších osobních kontaktů vázaných na Richardsona by mohla získat, nebo už získala,
přístup i k některým jeho blízkým a řadě filmařů, s nimiž spolupracoval (Quentin Tarantino,
Oliver Stone, Kathleen Kennedy, Martin Scorsese atd.).
Bez ukázek z filmů jsou ovšem podobné biografické dokumenty pro diváky prakticky
bezcenné, a současně jsou tyto ukázky finančně nejnáročnějším prvkem každého takového
filmu. Autorka s žadatelem však předpokládají, že se ke všem potřebným ukázkám dostanou
právě na základě osobních kontaktů, což bohužel v této chvíli není ještě potvrzeno.
Dalším problémem je autorčin rozmáchlý „experimentální“ koncept, ve kterém ona sama hraje
důležitou roli (ať už jako aktérka nebo jako inscenátorka / ilustrátorka toho, co se domnívá
vidět v „Richardsonově hlavě“). Vzhledem k umělecké neprůkaznosti dodaných obsahových
materiálů a nezkušenosti autorky právě toto představuje další velké riziko projektu.
(Dramaturgem projektu je zatím jen autorčina matka - režisérka Zuzana Zemanová.)
Formát tradičněji pojatého dokument by měl – na rozdíl od předkládaného „experimentálního“
tvaru - patrně své výhody v tom, že by se opíral o nezpochybnitelně cenný, unikátní materiál
(rozhovory, ukázky, materiály z Richardsonova soukromého archivu).
V tomto okamžiku není vzhledem k otázce ukázek ani financování zcela jasné, zda nepříliš
zkušený žadatel bude schopen tematicky přebujelý projekt nepříliš zkušené režisérky
uskutečnit.
Projekt už získal podporu na vývoj (300 000 Kč). V další podpoře takto nákladného, protože
převážně v zahraničí natáčeného filmu doporučuji pokračovat hlavně vzhledem k jedinečnosti
materiálu, a s nadějí, že dojde k jeho dramaturgickému zkáznění.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s výhradami

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt s názvem KameRRaman: Po stopách Roberta Richardsona už získal podporu Fondu
na kompletní vývoj - a také žádost o příspěvek na následnou výrobu tohoto dokumentu (nyní
se světáčtěji znějícím názvem Camerraman) nese objektivní známky legitimity. Celovečerní
dokument o ceněném americkém kameramanovi Robertu Richardsonovi se opírá o zázemí
důvěry, která se zrodila z nápadu studentky katedry kamery FAMU obrátit se při psaní
diplomové práce s dotazy přímo na objekt svého zájmu. Jana Hojdová zaujala tříoscarového
kameramana tím, že představuje třetí generaci české filmařské rodiny, a na základě vzniklého
přátelství získala možnost pořizovat a využívat unikátní materiály (rozhovory s Richardsonem
a řadou dalších významných osobností, s nimiž kameraman spojil svůj profesionální život,
Richardsonův osobní archiv, možná i přímější cesta k využití ukázek z jeho filmů atd.).
Autorčina ambice jde však nad pouhý výběr a uspořádání toho všeho do podoby klasického
celovečerního dokumentárního portrétu. Usiluje o „experimentální“ snímek, v němž by
Richardsonovi nahlédla „do hlavy“ (takže chce např. inscenovat některé scény z jeho života),
a současně chce vyprávět svůj vlastní, výše popsaný příběh, a ve filmu proto sama vystupovat
jako další hlavní aktér.
To vše, co autorka v přílohách žádosti zmiňuje, by asi vystačilo na několik obsahově i stylově
různých celovečerních dokumentů (např. oslovení padesáti respondentů v podstatě ztrácí
smysl). Z těchto pomyslných filmů by byl bohužel nejméně přínosný ten zabývající se
výrazněji Hojdovou samotnou, a to nikoli proto, že by snad byla nezajímavá, ale prostě proto,
že Richardson je zajímavější než ona. Za umělecky sporné pak považuji právě
„experimentální“ prvky, a např. natáčení rozhovoru s Tarantinem na celuloid je samoúčelným
přepychem.
Vysvobozením pro projekt by tak byla přísná a rozmyslná dramaturgie, která by umožnila
autorce vytěžit z jejího nesporně velmi cenného materiálu to objektivně nejzajímavější, a to
v podobě vnitřně soudržného tvaru.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Složení tvůrčího týmu zrcadlí rodinnou a fanouškovskou/ přátelskou bázi, na které se projekt
zrodil: Jana Hojdová pochází z filmařské rodiny a participuje na něm její matka Zuzana
Zemanová (dramaturgie a další podpůrné funkce) a otec Petr Hojda (podíl na kameře).
Přátelství, které autorka navázala s objektem svého zájmu, původně předmětem její
diplomové práce (září 2018, katedra kamery FAMU), otevřelo Janě Hojdové nejen cestu
k unikátnímu materiálu spojenému s Robertem Richardsonem, ale i k řadě osobností, které
se v dokumentu objeví, a/nebo se na něm budou nějak podílet. (Sem patří i střihač Hank
Corwin.) Ambice spolupracovat i s Neilem Youngem jako autorem hudby je veliká - a vrací
nás k otázce, zda je vůbec možné, aby začínající autorka vlastní ambice smysluplně, účelně
a čitelně uspořádala a promítla do celistvého filmového tvaru, a to způsobem, který by
nezatarasil cestu k dílu a osobnosti samotného Roberta Richardsona.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Robert Richardson patří k nejvýznamnějším žijícím kameramanům, má mezinárodní renomé
stvrzené řadou ocenění, spolupracoval a spolupracuje a řadou obdivovaných režisérských
osobností. Jeho divácky čitelný dokumentární portrét se může stát událostí, která si získá
pozornost i v mezinárodním měřítku – a právě tak by měl být tento projekt koncipován.
Pokud se producentům a autorce povede snímek realizovat, a také uvést do distribuce
plánovaným způsobem, mohlo by jít o zviditelnění české kinematografie ve světovém
(evropském, zámořském) rámci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory či
protichůdné informace, což mi – jak doufám – umožnilo ji správně posoudit.
Daný projekt je ambiciózní a nákladný, zvláště vzhledem k natáčení v USA, čehož si je
žadatel vědom. Jedním z hlavních problémů je získání práv na ukázky z filmů, na kterých
se Robert Richardson podílel jako kameraman. Jde o filmy natočené vesměs ve velkých
hollywoodských studiích, a bez těchto ukázek ztrácí projekt smysl. V této chvíli je otázka
ukázek ještě otevřená.
Ani pokud jde o financování, nemá žadatel zatím pohromadě všechny standardní, průkazné
podklady (tradiční filmové investory a koproducenty typu České televize bude teprve
oslovovat, nemá zatím kompletní plán na televizní předprodeje, účast na filmových trzích
atd.). Žadatel – společnost Lonely Production – se zatím samostatně nevěnoval produkci
žádného celovečerního filmu, a také jeho krátkometrážní portfolio zatím nepůsobí
soustředěně. Zůstává proto otázkou, zda dokáže realizovat výrobu tak komplikovaného
projektu, jakým je film Jany Hojdové.
(Zaujala mne zmínka o tom, že součástí marketingu je vydání knihy Camerraman vycházející
z osobních a e-mailových rozhovorů Jany Hojdové s Robertem Richardsonem. Ambice
napodobit kultovní knihu Hitchcock / Truffaut je asi skutečně příliš veliká.)

Strana 3

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Kdo tu dnes chybí?

Evidenční číslo projektu

3616-2020

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

25.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost GPO Platform s.r.o. žádá o podporu výroby dokumentárního filmu Kdo tu dnes chybí?
režisérky Květoslavy Přibylové. Má se jednat o dokumentární film, který propojuje prvky vědeckých filmů
s experimentálními postupy, které projekt dostávají až k formě filmové básně. Dokážu si tuto možnou formu
připravovaného filmu představit, neboť jsem měl možnost vidět její krátkometrážní příspěvek do
experimentálního omnibusu Krastí. Unese-li tato forma celovečerní stopáž, je otázkou, ale to mi nepřísluší
posuzovat. Projekt byl podpořen dotací na vývoj a představou producentů je, že budou v následujících dvou
letech realizovat 32 natáčecích dnů.
Kromě dílčích věcných plnění žadatele v rámci techniky a koproducentů v rámci postprodukčních pracovišť
je celé financovaní postaveno pouze na dotaci Státního fondu kinematografie a na hypotetickém a
producentem ničím nedoloženém poměrně vysokém přímém finančním plnění České televize pro tento typ
projektu. Producent ani nijak nehledá možnosti vícezdrojového financování, které sice okrajově zmiňuje, ale
blíže nerozvádí. Tomu odpovídá velmi obecná marketingová a distribuční strategie žadatele, která vůbec
nevyužívá specifického druhu projektu. Žadatel uvádí, že by rád exploataci dělal jinak a zaměřenou na
specifické cílové skupiny, ale nic z toho v žádosti nedefinuje a ani např. neuvádí možné referenční příklady.
Projekt nedoporučuji.

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je předložená kompletní a lze ji adekvátně posoudit. Pomíjím obvyklé nešvary v rámci překlepů,
chyb jako jsou: žadatel uvádí Bután místo Bhútán, žadatel uvádí bizardní místo bizarní, žadatel píše České
filmové centrum s malým č, jednou uvádí hlavního představitele jako Luboše jindy jako Lubomíra…
Žadatel redundantně dodává čestné prohlášení o autorství režisérky Přibylové, přestože s ní má řádně
uzavřenou licenční smlouvu, kterou k žádosti dokládá. Žadatel špatně vyplnil tabulku rozpočtu, opomíjí
náklady na vývoj. Žadatel uvádí, že výše finančního zajištění žádosti je 0%, přičemž, ale dokládá své vlastní
čestné prohlášení o věcném plnění, stejně tak i závazné vyjádření postprodukčního Studia Za komínem.
Přímé financování projektu je založeno pouze na veřejných financích.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložená tabulka rozpočtu výroby je chybně vyplněna, jelikož ve sloupci B v kompletním plánovaném
rozpočtu projektu nejsou vyplněny náklady na vývoj ve výši 555.000,- (z toho 400.000,- byla dotace na
vývoj dokumentárního filmu od Státního fondu kinematografie).
Jelikož žadatel žádá o podporu vyšší ne 2 miliony korun, tak by měl v rozpočtu kalkulovat i výrobu skrytých
titulků pro sluchově postižené, stejně i výrobu audio popisu pro zrakově postižené, ale tyto položky (29-04,
29-05) jsou v předloženém rozpočtu nulové.
Hlavním zdrojem financování dokumentárního filmu je dotace na výrobu od Státního fondu kinematografie.
Žadatel jako velmi hypotetický zdroj uvádí i přímý finanční vstup České televize ve výši 150.000,-, což je
nerealistický odhad žadatele, který nijak nedokládá a ani nevysvětluje tento údajný zájem České televize o
vstup do projektu. Zbytek financování jsou věcná plnění producenta a koproducenta v rámci techniky a
postprodukce, takže jedinými finančními zdroji jsou veřejné prostředky. Jakým způsobem bude žadatel
účtovat např. stravné (položka 23-07) není zjevné.
Producent nijak nepřemýšlí o možnostech vícezdrojového financování a plně spoléhá na dotaci Státního
fondu kinematografie. Jinou strategii financování v žádosti de facto nepředstavuje.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentem představená strategie není propracovaná. Je to nástin obecných přání a představ, které
nejsou podloženy příklady. Žadatel píše, že režisérka Přibylová navazuje na tradici českých vědeckých
filmů, kterými se zabývala ve své diplomové práci, což by mohla být vhodná reference pro tento projekt, ale
žadatel prostě neuvádí příklady, jakým způsobem na tuto tradici navazuje. Obdobně je představena i
strategie zahraničního uvedení, jejíž klíčovým bodem je pro žadatele, že budou používat francouzský název
filmu, pod kterým projekt žádal na vývoj. Dalším příkladem neurčitosti je to, že žadatel zmiňuje, že by
festivalovou strategii oproti minulosti chtěli vylepšit. Bylo by zajímavé nastínit, jakým způsobem se při svých
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předchozích projektech poučili a co nyní chtějí udělat jinak, ale pak jenom opakují mantru prestižních
evropských festivalů dokumentárních filmů pro mezinárodní premiéru (neuvádějí snad jenom festival IDFA
v Amstedamu). Celou strategii vlastně přesně vystihuje žadatelova věta: „Hlavní cíl budou festivalové
projekce, alternativní distribuce a VOD platformy oslovující přesné cílové skupiny.“ Žadatel nám ale
neposkytne vysvětlení, jak si vlastně tyto přesné cílové skupiny pro tento film představuje a jak je hodlá
oslovit. Při takto fádně představené strategii lze očekávat několik veřejných projekcí s návštěvností v řádek
několika stovek diváků.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost GPO Platform s.r.o. byla založena v roce 2016 absolventy Katedry dokumentární
tvorby na FAMU Martin Kohout, Jan Rendl, Jan Strejcovský a Jakub Wagner.
Věnují se produkci dokumentárních filmů a experimentální tvorbě. Realizovali experimentální omnibus
Krastí a dokument Jana Strejcovského Komplex Epopeje. Snaží se tyto projekty kromě uvedení ve vysílání
televize veřejné služby i alternativně distribuovat v kinech i mimo kino.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Eroze

Evidenční číslo projektu

3607-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

14.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předmětem žádosti je krátkometrážní (15´) dokumentární esej – báseň o vojenských bunkrech z druhé
světové války, které na pobřeží Atlantiku slouží jako místo pro setkávání - tzv. cruising - homosexuálů.
Film svým uměleckým zaměřením i formou (čb natáčení na filmový materiál) rozhodně splňuje parametry
výzvy směřující k originalitě, výraznému autorskému rukopisu i diverzitě domácí kinematografie. V tomto
smyslu je přínosem i spolupráce se zahraničními tvůrci, kteří si pro svůj stávající pobyt zvolili Českou
republiku.
Zároveň je film svojí stopáží i dalšími parametry zmiňovanými v žádosti koncipován jako striktně české
filmové dílo bez zahraničních i domácích koproducentů i dalších zdrojů. Financování předpokládá kromě
vstupu Fondu (2/3 rozpočtu) finance z nadace Filmtalent Zlín a z finančního vkladu žadatele.
Film je svým rozsahem i celkovými nároky opravdu minimalistický (7 natáčecích dnů), paušální odměny
minimalistického štábu jsou přiměřené, nejvyšší částku si vyžádá zvolená filmová technologie (surovina,
kamera, volání a následně 2K scan) a skoro čtvrtinu nákladů si vyžádají cestovní náklady a ubytování.

Vzhledem k minimalistickému pojetí filmu projekt doporučuji k podpoře, k zvážení je výše případné podpory
vzhledem k tomu, že žadatel plánuje omezené využití dalších zdrojů.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s výhradou

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 vypracována srozumitelně, jde o jednoduchý krátkometrážní film s minimálním počtem položek a
natáčecích dnů. Přesto žádost vykazuje dílčí nesrovnalosti:
Nesouhlasí částka uváděná ve smlouvě uzavřené mezi Fabio Ufheilem na scénář s částkou uváděnou
v rozpočtu, stejně tak nesouhlasí i částka v samotné smlouvě (27.500 vers. celková suma 27.000).
Navíc Smlouva na scénář je podmiňovací, honorář bude vyplacen až po zajištění prostředků.
K distribuci je doložen LOI od galerie Futura, který i naznačuje směr alternativ možné budoucí distribuce a
kde Fabio Ufheil byl s galerií i v přímém kontaktu coby spolupracovník.
Finanční vklad žadatele do projektu není doložen, ač tento je jediným doloženým zdrojem financování.
Doporučuji doplnit před rozhodováním Rady.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je nastaven minimalisticky, přesto mám u některých položek určité nejasnosti:
Film by se měl celý natáčet na filmovou surovinu, žadatel předpokládá minimální světelné vybavení –
ale pokud bude natáčet v plenérech, jak bude pracovat s energiemi? Agregát není součástí rozpočtu,
případně dtto spotřeba energie. Co bude v rámci natáčení pojištěno? – z paušální částky nelze
identifikovat a komentáře nejsou uvedeny.
Financování projektu je minimalistické, přes zahraniční natáčení žadatel předpokládá 100% krytí
z domácích zdrojů ve složení Fondu (2/3 rozpočtu) a budoucí podpory Filmtalent Zlín a vlastního
finančního vkladu. Žadatel nepředpokládá hledání zahraničních koproducentů, kofinancování ze strany
ČT nebo jiných zdrojů také nezvažuje (crowdfunding). Vzhledem k mezinárodnímu charakteru štábu i
skromnému rozpočtuje je to skoro škoda, stejně jako potenciál domácích studií coby koproducentů na
dílčí postprodukce.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel si je vědom handicapu ve smyslu stopáže a předpokládá tedy jen velmi skromnou distribuci,
zároveň výsledná stopáž bude spíše formě předfilmu bránit. Nejvyšší potenciál nabízí speciální filmové
queer festivaly, případně další netradiční místa (uváděny např. galerijní prostory).
S tím souvisí i minimalistický marketing a cílení na festivalové publikum a VOD distribuci.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Mladá producentská společnost Analog vision vznikla v roce 2016 s ambicí propojovat svět videoher, filmů,
žánrové tvorby i distribuce. V roce 2018 dokončila celovečerní dokument „Můj neznámý vojín“ (dir. Anna
Kryvenko) a dokument Grety Stocklassa Kiruna – Překrásný nový svět nebo koprodukci srbského filmu
Mother režiséra Jure Pavlovice (cena kritiků za nejlepší film z regionu na Mez. Festivalu v Bělehradě), další
snímky jsou ve výrobě.
Škoda, že žadatel má bohužel své webové stránky zobrazující jen grafické návrhy webu s loreipsum texty
bez dalších informací.
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Expertní analýza
Název projektu

Eroze

Evidenční číslo projektu

3607-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

26. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Jedná se o autorský, téměř experimentální krátký film, označen autory jako filmová báseň. Po pobřeží
Atlantiku s ruinami bunkrů z 2.světové války bloumá neznámý mladík. Po chvíli se objeví starší muž,
který začne mladíka svádět. Společně odejdou… Samotný příběh však není tak důležitý jako
atmosféra, prostředí a přítomnost nespoutaného oceánu. Snímek využívá specifickou poetiku starých
černobílých filmů z padesátých let. Pozitivní body může získat díky své LGBT tematice, neřeší ale
žádný problém tolerance menšin nebo přijetí odlišnosti. Jedná se o mezinárodní projekt, a to jak
tématem, tak složením tvůrčího týmu. Českou stranu v něm zastupuje Pavel Jan v roli zvukového
mistra a hudebního skladatele. Režisér filmu Fabio Ufheil má trojí občanství: francouzské, švýcarské i
německé, momentálně je ale daňovým rezidentem v ČR. Jedná se o experimentálního filmaře, který
zkoumá nová média a inklinuje k výtvarnému umění, což je patrné i u tohoto projektu.
Žadatelem je mladá společnost Analog Vision založena v roce 2016 producenty Michaelem
Kráčmerem a Veronikou Kuhrovou. Marketingová a distribuční strategie je postavena správně
především na festivalovém uvedení a míří na úzkou skupinu vzdělaných cinefilů. Co se týče samotné
distribuce, žadatel uvažuje o snímku, jakoby byl celovečerní a nezohledňuje fakt, že se jedná pouze o
15 minutový film, jehož cesta k divákovi má svá specifika. Snímek tohoto typu není snadné financovat,
což se odráží i na zdrojích, které má žadatel k dispozici. Vedle jeho vlastního vkladu je to už jen zatím
nepotvrzený příspěvek z nadačního fondu Filmtalent Zlín. Tím pádem dosahuje požadovaná podpora
SFK 500 000 Kč, což je až 66,67 % rozpočtu.

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)

Mladík bloumá po francouzském pobřeží Atlantického oceánu, kde jsou rozesety ruiny bunkrů
z 2.světové války. Po chvíli se objeví starší muž, čtyřicátník, který začne mladíka svádět. Společně
odejdou tam, kde je nikdo nevidí… Samotný příběh však není tak důležitý. Jedná se o autorský, do
jisté míry téměř experimentální krátký film, označen autory jako filmová báseň, ve které velkou roli
hraje především atmosféra, prostředí a poezie divokého, nespoutaného oceánu. Vedle symbolu
oceánu a mužského těla hraje symbolickou roli i eroze, zřejmě jako metafora destrukce a zániku.
Režisér používá specifickou poetiku starých černobílých filmů zejména z padesátých let. Pozitivní
body může projekt získat díky své LGBT tematice, snímek ale zde neřeší žádný problém tolerance
menšin nebo přijetí odlišnosti. Svým charakterem je vysloveně nekomerční, tudíž je pochopitelné, že
se uchází o podporu. Nicméně nepřináší nic zásadně nového, a to po obsahové ani po formální
stránce, a působí spíše jako jakési stylistické cvičení.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisér filmu Fabio Ufheil má trojí občanství: francouzské, švýcarské i německé, momentálně je ale
daňovým rezidentem v ČR. Jedná se o experimentálního filmaře, který zkoumá nová média a někdy
se věnuje také video instalacím. Inklinace k výtvarnému umění je patrná i u tohoto projektu. Složení
tvůrčího týmu odpovídá povaze projektu. Podobně jako režisér, i další členové tvůrčí týmu jsou
kosmopolitní mladí lidé, kteří se pohybují po celém světě. Většina z nich kromě švédské
kameramanky Christine Leuhusen má vazby na Prahu a orientuje se na experimentální filmovou
tvorbu. Například dramaturgyně snímku Anna Krivenko pochází z Ukrajiny, absolvovala ale FAMU a
v ČR se podílela na realizaci několika snímků. Střihačka Daria Chernyak je z Ruska, vystudovala střih
na FAMU a jako asistentka střihu spolupracovala s Karlem Vachkem. Pavel Jan pochází z ČR, v týmu
bude fungovat jako zvuková mistr i jako hudební skladatel.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jedná se o mezinárodní projekt, a to tématem i složením tvůrčího týmu, a projekt má díky tomu
přirozený zahraniční přesah. Snímek má šance uspět především na filmových festivalech. Na ty cílí
primárně i distribuční strategie (viz bod 4). Díky svému LGBT tématu jsou jeho šance vyšší hlavně u
specializovaných přehlídek tohoto typu. Těch je na světě už velký počet. Vedle své tematiky projekt
sází i na neobvyklý styl, vycházející z filmové poetiky 50.let, který může zaujmout cinefily. Svou
experimentální formální stránkou může snímek oslovit i dramaturgy experimentálních sekcí takových
festivalů jako Berlinale, Rotterdam nebo Locarno.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelem je mladá česká produkční společnost Analog Vision založena v roce 2016 producenty
Michaelem Kráčmerem a Veronikou Kuhrovou. Podílela se na vzniku několika experimentálních
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snímků, a byla také koproducentem celovečerního snímku Ireny Pavláskové Pražské orgie nebo filmu
David a věnuje se také dokumentárním filmům, z nichž se dva celovečerní snímky dostaly i do
kinodistribuce.
Navzdory mezinárodnímu týmu se jedná o ryze český projekt. Nastíněná marketingová a distribuční
strategie je postavena především na festivalovém uvedení a míří na úzkou skupinu vzdělaných
cinefilů. Co se týče samotné distribuce, žadatel uvažuje o snímku, jakoby byl celovečerní a
nezohledňuje fakt, že se jedná pouze o krátký, 15 minutový film, jehož cesta k divákovi má svá
specifika a není jednoduchá.
Rozpočet 750 000 Kč není vysoký, jedná se ale o pouze 15 minutový krátký snímek. Na druhou stranu
chce režisér pracovat s 16 mm filmovou surovinou. Snímek tohoto charakteru není snadné financovat.
To se odráží i na zdrojích, které má žadatel k dispozici. Vedle jeho vlastního finančního vkladu
150 000 Kč je tvoří už jen zatím nepotvrzený příspěvek 100 000 Kč z nadačního fondu Filmtalent Zlín.
Tím pádem dosahuje požadovaná podpora SFK 500 000 Kč, což je až 66,67 % rozpočtu.
Harmonogram počítá s natáčením až do konce srpna 2021, což by mohlo být realizovatelné i
vzhledem k mimořádným podmínkám kvůli koronavirové pandemii.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Tady Havel, slyšíte mě?

Evidenční číslo projektu

3614-2020

Název žadatele

endorfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

25.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
exkluzivní materiál ze života Václava Havla
osobnost Václava Havla je fenomén, který otevírá dveře k mezinárodní distribuci
část financování zajištěna úspěšnou crowfundingovou kampaní
Hlavní slabé stránky
nejasné obsahové zpracování
vysoký rozpočet
nejasný vstup slovenského koproducenta
Zkušený producent žádá o dotaci na dokumentární film o Václavu Havlovi vycházející především
z materiálů, které natočil režisér Petr Jančárek v posledních letech ex-prezidentova života a které nebyly
nikdy uveřejněny. Žádost je podávána opakovaně. Rozpočet je vysoký, nejvyššími položkami jsou odměny
za natočený materiál a obrazová postprodukce. Obě tyto položky považuji za nadhodnocené. Finanční plán
se jeví jako reálný, vznikne-li výjimečné dílo. Přiložené materiály bohužel k pojetí dokumentu a jeho
zpracování příliš konkrétní nejsou. Připravované natáčení podkladů pro animované sekvence není blíže
konkretizováno. Distribuční a marketingová strategie je správná, konkrétní distributor však nebyl osloven.
Není jasné, jaká bude úloha zmiňovaného slovenského koproducenta. Projekt se z pohledu obsahu a
zpracování nachází spíše v neukončené fázi vývoje.

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je z formálního hlediska úplná. Žádost je podávána opakovaně, nyní je snížen rozpočet, upraven
finanční plán a zahrnuty připomínky Rady.
K žádosti je připojen teaser a ukázka z plánovaného dokumentu.
Žadatel považuje projekt za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. Projekt
je česko-slovenskou koprodukcí, podíl slovenského koproducenta na výrobě filmu není osvětlen.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet je vysoký. Podíl požadované dotace na nákladech projektu je adekvátní.
V rámci vývoje jsou v rozpočtu vyčísleny položky odborní konzultanti, dramaturgové, překlady (01-10,
11, 12), v rozpočtu se tyto položky již nezapočítávají. Nevím, zda jde o chybu součtu nebo tyto položky
nemají být součástí rozpočtu. Rozpočet na vývoj projektu se blíží běžnému celkovému rozpočtu na
televizní dokumentární film. Chápu, že rozpočtem jsou vyčísleny náklady na natáčení v délce 3 let,
myslím však, že hodnotu materiálu (také vzhledem k časovému odstupu) je potřeba posuzovat jako
nákup archivního materiálu, pak by šlo o položku výrazně nižší. Na druhou stranu tyto položky jsou
financovány z věcného vkladu koproducentů, takže z pohledu zajištění financí projekt dále nezatěžují.
Druhou nejvyšší položkou rozpočtu je obrazová postprodukce zahrnující i VFX a animaci. Je jasné, že
všechny materiály natočené v hlubší minulosti bude třeba výrazně obrazově upravovat, přesto považuji
celkově tuto položku rozpočtu za nadhodnocenou. Otázka animace a další efektů je nejasná úplně,
přiložený scénář animací více jasno do této skutečnosti nepřináší. V září je naplánováno natáčení 5 dní
ve studiu, které má být součástí výroby animovaných vstupů. Z přiložených dokumentů není jasné, co je
pro natáčení plánováno. Plánovaný rozpočet na kamerovou techniku (3.500,-Kč/den) počítá se
zapůjčením fotoaparátu? Nebo jen dokumentární kamery? Ani rozpočtovaná položka na osvětlovací
techniku (4.000,-Kč/den) nijak nenapovídá, že by plánované natáčení směřovala do ateliéru nebo jako
podklad pro animované vstupy. Rozpočtovaný skript (70.000,-Kč) bude využit na toto natáčení? Nebo
pro popis natočeného materiálu? Vysoké jsou také položky za nákup archivního materiálu (600.000,-Kč)
a archivní hudby (800.000,-Kč), tyto položky producent v explikaci zdůvodňuje, i přesto je považuji
zejména položku za nákup archivního materiálu za velmi vysokou a neodpovídající skutečnosti.
Co se skrývá pod položkou Delivery materiály (29-01) ve výši 120.000,-Kč? Poplatky fondům 40.000,-Kč
za 3 podání také nejsou příliš jasnou, i když ne tolik významnou položkou.
Producent si účtuje max. možné režijní náklady (7%), vzhledem k absenci production fee a vzhledem
k časovému harmonogramu jde o odůvodněnou částku.
Finanční plán je reálný pro dokument s mezinárodním potenciálem. Počítá se vstupy koproducentů,
veřejnoprávních televizí ČR a SR, filmových fondů obou zemí, minimální garancí distributora,
předkupem práv další televizní stanice a filmovými pobídkami. Potvrzeným finančním vkladem je také
vysoká částka vybraná na crowfundingové platformě (přes 1 milion Kč).
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel má poměrně jasnou představu, pro koho dílo vytvořit a jakým způsobem ho distribuovat a
propagovat. Po stránce obsahové už tak jasno není. Režisér má k dispozici nepochybně exkluzivní
materiály, tedy záznamy z posledních 3 let života Václava Havla a oprávněně cítí potenciál tohoto
„pokladu“. Chybí však jasný scénář, který by do pohledu na osobnost Václava Havla přinášel něco
nového, nepředpokládaného, zajímavého. Připomínat velké osobnosti naší historie je určitě nutné a
přínosné, ale stavět portrét člověka především na materiálu z posledních let jeho života, je dost složitý a
možná až nesplnitelný úkol. Důkazem budiž scéna z vybraného materiálu, kde Václav Havel s Milošem
Formanem hledají „disketu“ s koncertem, která působí až jako dehonestující dojmem a nepřináší jinou
informaci než to, že obě slavné osobnosti stárnou.
Spojit dokumentární film s animací je velmi atraktivní a moderní způsob, poskytuje spoustu prostoru pro
ozvláštnění klasického dokumentu, ať už jako zkratka, nadhled, vtip či doplnění chybějí linky nebo
motivu. V případě tohoto projektu však využití animace zatím bohužel působí jen jako nápad bez
jasného ukotvení. Doporučuji oslovit nějakého výtvarníka - animátora, mohl by do projektu vložit nové
nápady a ozvláštnit ho, dát animovaným vsuvkám jasnou funkci. Také využití voice-overů známých
osobností není více osvětleno a scénáristicky zpracováno.
Producentův pohled na mezinárodní distribuci v souvislosti s postavou Václava Havla je správný, a
pokud se projekt podaří zpracovat jako poutavé a inovativní dílo, šance na mezinárodní i americkou
distribuci se jeví jako reálná. Bohužel se projekt stále pohybuje spíše v intencích vývoje a jeho konečná
podoba je nejasná.
Bylo by vhodné premiéru směřovat k nějakému výročí spojenému s osobou Václava Havla anebo
historickému výročí.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zkušený producent. Režisér má dostatek zkušeností pro realizaci dokumentárního filmu, věnuje se ale
především televizní tvorbě. Dramaturg má zkušenosti především s televizní hranou tvorbou (s
dokumentární tvorbou v pozici střihače).
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Tady Havel, slyšíte mě?
3614-2020
Endorfilm s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
19.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Název předloženého projektu ve mně na první čtení nevzbudil celkem žádné pozitivní asociace, teprve
později jsem si uvědomil, jak je vzhledem ke svému záměru výstižný. Nevychází totiž jen z reality
havlovského světa a jeho zdrženlivého humoru. Především představuje ani ne deset let od smrti Václava
Havla nutkavou existenciální výzvu k zamyšlení, zda opravdu svého prvního polistopadového prezidenta
vůbec ještě „slyšíme“. Zda jsme tak trochu nezakopali hřivnu duchovní obrody, kterou jeho působení
předprezidentské, prezidentské i poprezidentské přineslo, které však dnes jako by leckomu už jen vadilo a
nejvýš poskytovalo příležitost k výsměchu.
Stačí číst a poslouchat veřejné debaty, v nichž prioritní místo zaujímá vehikl ekonomického růstu a rázem
jsme ve světě, v němž by i sám proponovaný filmový projekt, který je předmětem žádosti, neměl vůbec šanci
na existenci. Naštěstí se jeho tvůrci, v první řadě autor a režisér Petr Jančárek, neřídí diktátem peněz a
společenské výhodnosti, nýbrž svým vlastním přesvědčením, které se dotýká i hodnoty Havlovy filmařské
premiéry a derniéry současně, filmu Odcházení (2011). Ten byl tehdy kritikou takřka unisono smeten, a
přitom právě v něm se koncentrovaně kumulovala celá Havlova lidská, občanská i umělecká zkušenost.
Připravit se o osobní svědectví z posledních tří let života Václava Havla, v nichž zjevně skepticky i s
nadhledem bilancoval svá vítězství i prohry, by bylo trestuhodné.
Jančárek byl těch let bezprostředním svědkem, pravda na vlastní Havlovo přání, což může budit podezření z
málo kritického přístupu. Ale jak sám analyzuje ve své explikaci, je si tohoto momentu vědom, stejně jako
unikátního přístupu VH k sobě samotnému jako ke scenáristovi, režisérovi i herci vlastního života
soukromého i veřejného. Měli jsme snad za sto let samostatného státu podobnou příležitost vhledu do nitra
kteréhokoli z našich prezidentů? A existuje nějaká paralela i ve světovém kontextu? Pochybuji a skoro
nemohu pochopit, proč takto bezprostřední svědectví čeká na svou realizaci tak dlouhou dobu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji

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

Z popisu projektu vyplývá, že o podporu bylo žádáno už dvakrát, není však jasno, proč nebyla ani jednou
udělena, když se jedná o téma pro naše moderní dějiny kruciální, založené navíc na zcela originálním
materiálu. Nyní se zdá, že koncept filmu dospěl do podoby, která vykazuje dostatečné rysy původnosti,
originality a ojedinělosti, i když přiložené audiovizuální materiály nabízejí zatím spíše jen tradiční pohled. Víc
než notoricky známé archivní záběry totiž alespoň mě zaujaly úvodní odstavce jak producentského záměru,
tak režisérské explikace, které vztahují poslední tři roky života Václava Hlavla k naplnění jeho někdejšího
dětského snu stát se filmařem, tedy k jeho prvnímu a zároveň poslednímu autorskému filmu Odcházení.
Zdá se mi, že v zápase o tento sen se metaforicky, i když často v ironicky převrácené perspektivě, zrcadlí
celý Havlův život. A že dokonce jde o vědomý autorův testament, lidský i kulturní odkaz, který bohužel nebyl
ve své době vůbec pochopen a dnes leží zahrabán pod balastem všednodenních politických a
žurnalistických splašků. Nadosobní vize, které Havel snílkovsky vytyčoval, nahradil pragmatický politický
kalkul, který je ale právě tím, co společnost znovu niči, rozdrobuje a rozděluje.
Pokud by se autorovi podařilo z hlediska Havlova konce, tedy z hlediska jeho vlastního „odcházení“,
nahlédnout ve zkratce celý jeho život a zdůraznit při tom jeho nejhlubší přesvědčení, že jedinec má být
subjektem a nikoli objektem dějin, bylo by to podchycení toho nejvlastnějšího z jeho osudu. Včetně toho, jak
si právě filmem Odcházení mistrně zrežíroval odcházení i své vlastní. Osočován a ponižován nehodnými,
sužován nemocemi i soukromím, jistě propadající chmurám a depresím, a přesto neztrácející naději, humor
a pokoru před všehomírem.
Vložené animace by v tomto smyslu mohly být nápaditými zkratkami z Havlovy minulosti, která by dokládala
jednotu a kontinuitu nejen jeho myšlení, ale především jednání. Přiložená ukázka scénáře se mi ale zatím
zdá dost těžkopádná a spíše retardující než vtipně osvětlující.

2

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

Ústřední osobností projektu je Petr Jančárek, v němž Havel nepochybně našel podobně spřízněnou a
oddanou duši, jakou byl před ním Pavel Koutecký. Především to zřejmě umožnilo zaznamenat i okamžiky,
které by jinak zůstaly nepovšimnuty. A teď jde o to, nezůstat jen u kuriozit a zákulisních zajímavostí, ale
postihnout směřování a smysl toho všeho, mnohotvářnost zobrazované povahy a zároveň její jednotu. Zdá
se mi, že ta je vskutku obsažena v Havlově sebecharakteristice „jsem člověk, který vždycky nadřazoval
zájmy obecné nad své vlastní“. To říká sice kde kdo, v jeho případě jsou však ta slova stvrzena veškerým
jeho konáním. A jeho neustálá, až pedanticky protivná sebereflexe je toho přirozenou součástí. Režisér má k
ruce nanejvýš porozumivého producenta i koproducenta, spoluscenáristu se všemi znalostmi i filozofickým
nadhledem, trpělivého střihače, kritické oko dramaturga. Jen bych býval uvítal alespoň jednu ukázku
vložených animací, protože právě ty budou i při jejich minoritním použití tím, co film mimo dosud neviděných
záběrů výrazně odliší od množství jiných havlovských dokumentů.
3

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

Vírou v přínos filmu pro světovou kinematografii je naplněn zejména producentský záměr a kdo sleduje
poválečnou světovou politiku, musí mu dát aspoň teoreticky za pravdu. Příběh Václava Havla je vskutku
výjimečný a splňuje skoro kanonicky představu o vyplněném „americkém snu“, navíc v neamericky
ztížených podmínkách dvojí okupace země a pod egidou dvojího totalitního systému. VH je krom toho
pokračovatelem v rodinné tradici budovatelů samostatného státu a kultury, jakkoli sám svůj vzestup nikdy
nespojoval se vzestupem majetkovým. Že doma není ale nikdo prorokem, to se teď naplňuje s plnou silou, a
tak možná přichází pravý čas se k němu znovu obrátit, způsobem jemu vlastním, včetně vytrvalého
sebezpytu do poslední chvíle. Vědoucí zdrženlivost jako opak prázdné velkohubosti, to by mohlo diváka
našeho i cizího vrátit k nadějnějším dobám života planety.
4

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žádost je vypracována se všemi formálními náležitostmi, nadto z ní vyciťuji od všech aktérů nevykalkulovaný
a zapálený vztah k tématu. Ten není podle mého soudu dán jen osobním zaujetím portrétovanou osobností,
ale také vědomím její nadčasové výjimečnosti, a to nejen v československém a českém kontextu. Filozof či
dramatik na trůně, to je hvězdná hodina společnosti, jak snadno vidíme na srovnání s Havlovými domácími i
světovými následovníky. Geneticky přirozená česká ironie a skepse by ji neměla rozleptávat do té míry,
abychom ztratili ponětí o významu chvil, které i díky VH tato společnost prožila. Myslím, že právě k takovému
nezkamenělému portrétu projekt směřuje, jsa ovšem výsostně motivován také poctou filmařů svému
kolegovi. Žadatel má všechny předpoklady projekt realizovat na nejvyšší úrovni, sám jím postoupit na další
producentský level a přitom vykonat společensky prospěšné a jistě i duchovně ozdravné dílo. Přál bych si,
aby se bezelstné napojení Havel – Jančárek, jakkoli současně a pochopitelně z obou stran dirigované a
režírované, našlo svůj odraz v poetice filmu: aby mluvil nejen od rozumu k rozumu, ale především od srdce k
srdci.
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Expertní analýza
Název projektu

Tady Havel, slyšíte mě?

Evidenční číslo projektu

3614-2020

Název žadatele

endorfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Výroba dokumentárního filmu
Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová
Datum vyhotovení

8. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný dokument se soustřeďuje na poslední tři roky života prezidenta Václava Havla, během kterých
stačil ještě natočit svůj režijní filmový debut Odcházení. Jedná se o zajímavé téma, nicméně jisté
pochybnosti vzbuzuje velký časový odstup. Na druhou stranu může mít film v dnešní době plné narychlo
vyrostlých populistických vůdců s autoritářskými sklony své opodstatnění v ukázání jejich protipólu v osobě
Havla. Tvůrci se chtějí soustředit na téma odcházení, a to jak na odcházení fyzické, tak na Odcházení
filmové. Další ozvláštnění chystají prostřednictvím použití animovaných vsuvek. Největší plusem projektu je
časosběrný materiál Petra Jančárka, který se tématu věnuje již od roku 2009, kdy ho Havel požádal, aby ho
natáčel. Takový materiál je unikátní a bylo by škoda, kdyby nebyl využitý. Treatment obsahuje jeho
podrobný výčet. Není v něm ovšem uveden způsob, jak bude tento materiál uspořádán, takže si nelze udělat
konkrétnější představu o výsledném tvaru. Duší tvůrčího týmu je dokumentarista Pavel Jančárek, který se
společensky angažovaným dokumentům věnoval už v minulosti. Nicméně z mezinárodního hlediska nebude
jeho jméno zásadním prvkem projektu. Osobnost Václava Havla je světě známá j a projekt má díky tomu
zahraniční přesah, i když se promeškala doba těsně po jeho smrti, kdy by byl býval zájem o podobný film ve
světě enormní. Snaha vytvořit 2 jazykové mutace, českou a anglickou, nicméně naznačuje producentovy
mezinárodní ambice. Žadatelem je zkušená produkční společnost Endorfim producenta Jiřího Konečného,
která má na svém kontě řadu i mezinárodně úspěšných českých filmů a zahraničních koprodukcí. Žádost je
podávána už potřetí. Žadatel uvádí, že došlo k více změnám: tou nejpodstatnější je snížená výše
požadované podpory. Žadateli společně s režisérem se daří projekt financovat z více zdrojů, včetně
crowdfundingové kampaně, a získal koprodukčního partnera v SR. Součástí žádosti je i detailně
propracovaná distribuční a marketingová strategie.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 1

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)
Připravovaný dokument se soustřeďuje na poslední tři roky života prezidenta Václava Havla, během kterých
stačil ještě natočit svůj režijní filmový debut Odcházení podle vlastní divadelní hry. Jedná se
o zajímavé a společensky významné téma, nicméně se na první pohled se vnucuje otázka, proč přichází
tento projekt až teď, tolik let od smrti Václava Havla. A také, zda není už příliš pozdě, a zda film bude mít
smysl a své opodstatnění i dnes. Z předložených materiálů je zřejmé, že projekt měl poněkud nešťastnou
genezi a že autor delší dobu hledal ty pravé spolupracovníky a především producenta. Zdá se, že ho
konečně našel. Co se týče druhé části otázky, lze konstatovat, že víceletý odstup nebyl na škodu, spíše
naopak. A to z více důvodů. V dnešní době plné narychlo vyrostlých populistických vůdců s autoritářskými
sklony je dobré připomínat, že to může být i jinak. Zároveň odstup může pomoct tvůrcům soustředit se na
to, co dělá projekt výjimečným ve srovnání s jinými, které se pokoušely o zmapování osobnosti a života
Václava Havla: na téma odcházení. A to jak odcházení fyzické, tak Odcházení filmové. Další ozvláštnění
chystají autoři prostřednictvím použití animací a koláží, vycházejících z historických materiálů za účelem
přiblížit danou dobu. Tím může být dosažená zajímavá stylizace. Největší plusem je ale samozřejmě
originální časosběrný materiál Petra Jančárka. Václav Havel mu dovolil podobně jako předtím Pavlovi
Kouteckému maximálně se mu přiblížit, což je snem každého dokumentaristy. Takový materiál je unikátní a
bylo by škoda, kdyby nebyl využitý. Další plusem je záměr použít minimum faktů s uváženým používáním
archivů a nechat mluvit co nejvíc samotného Havla. V treatmentu je podrobný a velice konkrétní výčet
jednotlivých okruhů materiálů, které budou použity. Není v něm ovšem způsob, jak bude tento materiál
uspořádán. Je možné, že jeho kostra bude vznikat až ve střižně, nicméně pro lepší posouzení projektu by
bylo vhodné alespoň ji naznačit, aby si posuzovatel mohl udělat aspoň nějakou představu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Duší projektu je dokumentarista – režisér, autor a kameraman v jedné osobě - Pavel Jančárek. Tématu se
věnuje již od roku 2009, kdy ho Václav Havel požádal, aby ho časosběrně natáčel. Společensky
angažovaným a politicky orientovaným dokumentům se věnoval už v minulosti. Nicméně z mezinárodního
hlediska nebude jeho jméno zásadním prvkem projektu. Dramaturgem je střihač Petr Pauer, který
s režisérem už spolupracoval v minulosti a je podepsán i pod dalšími projekty. Jako střihač je uveden Jan
Turek, jenž stříhal trilogii o Václavu Havlovi (Václav Havel – Praha, hrad), na které spolupracoval
s režisérem Jančárkem, a podílel se na řadě dalších dokumentárních projektů a televizních pořadů.
Na scénáři chce režisér spolupracovat s Martinem Palouše, bývalým chartistou, který měl k Havlovi velice
blízko. Autorem animací je Petr Novák, jenž se podobným politicko-historickým látkám věnoval už na
předešlých projektech, věnovaných např. Masarykovi nebo kapitolám z české historie. Díky tomu je pro
projekt správnou volbou.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Osobnost Václava Havla je světě známá ještě i dnes a projekt má díky tomu silný zahraniční přesah, i když
se promeškalo momentum těsně po jeho smrti, kdy by byl býval zájem o podobný snímek ve světě enormní.
Snaha vytvořit 2 jazykové mutace, českou a anglickou, naznačuje producentův záměr nesoustředit se
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pouze na domácí publikum. Pozitivní je i ambice nechat namluvit anglickou verzi hlasem významného a
světově známého herce. V podobném duchu je zvoleno i hudební řešení: vedle originální hudby složené
přímo pro film chtějí autoři použít také světové rockové písničky, které měl Havel rád. Obě věci budou
vyžadovat úsilí a nemalé finanční prostředky, i když je možné, že díky sympatiím k Václavu Havlovi to bude
realizovatelné.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je zkušená produkční společnost Endorfim producenta Jiřího Konečného, která má na svém
kontě řadu i mezinárodně úspěšných českých filmů a zahraničních koprodukcí, a to jak hraných, tak
dokumentů. Žádost je podávána už potřetí, není ale zcela jasné, zda stejným žadatelem. Žadatel uvádí, že
ve srovnání s předešlou žádostí došlo k více změnám zejména v prezentaci projektu a ve výrobním plánu.
Přiložený harmonogram je vzhledem ke koronavirové situaci ve světě momentálně irelevantní (např.
uvedení na festivalech), premiéra je ale plánována až na listopad 2021. Tou nejpodstatnější změnou je
snížená výše požadované podpory. Teď se jedná pouze o 1,45 mil Kč, což je jen 15,5% rozpočtu. Celkové
náklady na projekt jsou sice vzhledem k tomu, že většina materiálu je už natočena, dost vysoké – 9,33 mil
Kč – producent se je ale snaží zdůvodnit (animace, natáčení v zahraničí, vícejazyčné verze atd.). Žadateli
společně s režisérem se povedlo projekt financovat z více zdrojů, potvrzený je 1 mil Kč od Nadace Michaela
Kocába nebo další 1 mil Kč z crowfundingové kampaně v ČR, plánována je ještě jedna v zahraničí. Téměř
1 mil Kč je vklad režiséra Petra Jančárka, jenž projektu věnoval už několik let svého života a bude také
koproducentem. Projekt má být koprodukcí se SR, partnerem má být etablovaná společnost Punkchart
Films (LOI není přiloženo). Předpokládané částky, které má slovenský partner získat ze slovenského
Audiovizuálního fondu a od slovenské televize zatím také nejsou ještě potvrzeny. Zatím není potvrzena ani
ČT, s jejíž účastí finanční plán počítá. Součástí žádosti je i detailně propracovaná distribuční a
marketingová strategie s jasnou představou o cílových diváckých skupinách a s konkrétními dílčími nápady.
Působí, jakoby ji vypracoval už samotný distributor, v žádosti ale není žádný uveden. Žadatel má vysoké
ambice v zahraničí, kde chce film uvést ještě před českou premiérou. Ty jsou podpořeny konkrétními fakty
(viz např. promovideo se skupinou ZZTop nebo podpora od Joan Baez nebo Madeleine Allbright).
Očekávání v toto směru jsou ale možná až příliš vysoká.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Vandráci

Evidenční číslo projektu

3615-2020

Název žadatele

Evolution Films, s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

MgA. Michal Kráčmer

Datum vyhotovení

25. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žadatel předkládá na výrobu cestopisný dokumentární film, který by rád nebyl klasickým cestopisem.
Z dodaných materiálů se bohužel tato ambice nenaplňuje. Projekt působí spíše, že je na začátku vývoje než,
že by byl připraven do výroby. Především ale vyvstává otázka, zda-li takto pojatý film splňuje alespoň 1
z cílů této výzvy na výrobu dokumentárního filmu. Bohužel to vypadá, že spíše ne, a tak by ho SFK neměl
podpořit.
Silné stránky:
1. Sehraný štáb
2. Možnost vícezdrojového financování
3. Divácký potenciál
Slabé stránky:
1. Neoriginální námět
2. Úplná absence jakéhokoli tématu ve filmu
3. Nepravděpodobný režijní koncept
4. Nesplňuje ani jeden cíl výzvy stanovené SFK
5. Absence dramaturgie
6. Nedoložený vklad koproducenta
7. Treatment a režijní explikace je doslova a do písmene stejný text (většina dramaturgické explikace
také)
8. Neúplná distribuční strategie
9. Absence vývoje filmu – jak obsahově, tak produkčně
Případné otázky na žadatele vyplývají přímo ze slabých stránek projektu:
a) Jak obohatí českou/evropskou/světovou kinematografii tento film? V čem je originální?
b) Jaké je téma filmu? Proč by měl vzniknout? O čem film je?
c) Kde berete jistotu, že plánované videodeníky budou autentické, když je natáčejí 2 přední čeští herci?
d) V deal memo s koproducentem deklarujete, že koproducent má zajistit téměř 50% rozpočtu (do srpna
2020 jinak deal memo končí) a ve finančním plánu považujete tyto vstupy za potvrzené. Nicméně mají
teprve být potvrzeny koproducentem dle deal mema. K žádosti nejsou připojeny žádné důkazy o
zafinancování koproducentem. Proč je tedy považujete za doložené? Prosím, doložte.
e) Proč je dramaturg zároveň střihačem? To popírá funkci dramaturga ve filmu. Jak zajistíte, aby si střihač
byl sám sobě oponentem? Když má být spravedlivým oponentem scénáristovi, proč se v jeho explikaci
opakují doslova slova režiséra z 80% z jeho explikace a z treatmentu?
f) Distribuční strategie počítá s promítáním v kinech a s vytvořením seriálu pro TV a VOD službu. Není
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g)

h)

uvedena žádná plánovaná premiéra jak např. na festivalu nebo v rámci speciální PR/promo akce. Není
naplánováno žádné zahraniční uvedení. Debaty s tvůrci jsou jen podpůrnou PR aktivitou. Marketingová
strategie chybí úplně.
Přiložené texty si odporují ve vyznění. Dramaturg, scénárista a režisér píšou (je to stejný text 3x
doslova), že nechtějí nic plánovat, ale zároveň mají udělané pečlivé rešerše a vše dobře naplánováno.
V přiložených materiálech se ale dovíme jen o údajném napojení na českého profesora žijícího na PNG
a o komunikaci s transportní společností ohledně transportu motorek do PNG. Všechny ostatní
informace jsou jen možnosti a očekávání, která nevíme, čím jsou podložena. Tvůrci na PNG nikdy
nebyli. Doložte tedy ty rešerše a pečlivé plánování produkčních záležitostí.
Jaké položky z rozpočtu jsou kryté věcným plněním koproducenta? Vysvětlete a doložte.

Ačkoli projekt může působit jako slibný divácký dokument, hodí se spíše do TV, odkud projekt pochází a
pokud se chce ucházet o podporu SFK, měl by se projekt zásadně proměnit, aby splňoval podmínky výzvy
SFK na výrobu dokumentárního filmu. Tedy nedoporučuji k podpoře.

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
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost není kompletní – chybí doložení vkladů koproducenta a CV několika členů štábu (střihač, skladatel).
Žadatel přiložil 2 soubory rozpočtu. Jeden má asi explikovat položky v souboru SFK, ale položky nejsou
prolinkovány, a tak, bohužel, dochází spíše ke zmatku. Ve formuláři žádosti chybí umístění projektu –
dle regulí směrnice GBER. Jinak jsou ostatní přílohy v pořádku. Podklady umožňují posoudit projekt
dostatečně.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Rozpočet:
S celkovou výší asi problém není, i když některé položky nejsou vysvětlené, a to ani v přiloženém druhém
rozpočtu. A některé položky působí naddimenzovaně.
V rozpočtu je zvlášť rozepsán kameraman a zvlášť režisér, ale v realitě je to jedna a tatáž osoba. Práce je
to hodně, takže s výší problém není, jen to evokuje 2 lidi ve štábu.
Ohledně dopravy panuje nejasnost, protože celkově je v rozpočtu na dopravu po ostrově naplánováno
celkem 875 000 Kč (položky 17-14, 17-16, 17-17, 22-06, 23-04, 23-05) a dalších 660 000 Kč na dopravu
na ostrov a z ostrova (vč. shippingu motorek – položky 22-08 a 23-03). Dát za dopravu na dokumentu
1 535 000 Kč je opravdu hodně. Je to reálně skoro ¼ celého rozpočtu. Navíc v rozvojových zemích bývá
doprava velmi ale opravdu velmi levná. Štáb také neveze s sebou nějakou těžkou techniku. A Google
napovídá, že základní zpáteční letenka pro 1 osobu (v době koronaviru) je cca 40 000 Kč (plán
v rozpočtu je 120 000 Kč na jednoho). Proč je tedy alokováno tak strašně moc peněz do dopravy?
Obzvláště „ostatní doprava“ a letenky vypadají velmi nadhodnoceně a nevystvětleně.
Není vysvětleno, co je položka ve střihu č. 24-04 „Ostatní“ za 140 000 Kč. Obdobně jsou barevné korekce
kalkulovány za 300 000 Kč, což je na dokument asi 3x větší než obvyklá částka. Proč? Nejsou ale zase
kalkulovány žádné deliverables nebo výroba DCP, atp. Dále zase položka č. 25-16 za 100 000 Kč
„Ostatní“. Co se pod ní skrývá?
Finanční plán:
Je deklarováno vyrobení seriálu pro TV Prima a Mall TV, ale není připojeno žádné potvrzení o spolupráci
nebo smlouva. A jejich vstupy nejsou kalkulovány do finančního plánu. Kdyby byly kalkulovány, tak
zřejmě není potřeba podpory od SFK. Dílo lze vyrobit s pomocí pobídek a klasických komerčních zdrojů.
Je deklarováno, že koproducent vkládá do výroby 1 000 000 Kč jako věcné plnění, ale není napsáno, jaké
jsou to položky. Kamerová technika je v rozpočtu pouze ve výši 252 000 Kč. Zvuková ve výši 126 000
Kč. Tedy max. 378 000 Kč. Více není patrné. Ale i toto je moje domněnka. Nikde to žadatel
nevysvětluje.
Projekt dobře čerpá z více zdrojů, tedy potenciál tam je, ale zatím je přiloženo jen MG od kinodistributora a
vlastní vklad producenta. Jiné zdroje doloženy nejsou.
Ve finančním plánu rozhodně nejsou vyčerpány všechny možnosti (viz výše), a tak výše podpory není
obhájena.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie:
Nemyslím si, že takový typ filmu by měl podporovat SFK ze selektivní podpory. Žadatel vcelku logicky
počítá s automatickou podporou pobídek pro tento projekt, ale jak již bylo výše napsáno, projekt
nesplňuje ani 1 cíl této výzvy, a tak by na podporu SFK neměl mít nárok. Navíc ve finančním plánu
úplně chybí vstupy od TV a od VOD služby a lze se domnívat, že tyto vstupy by hravě pokryly
požadovanou dotaci od SFK.
Dalším velkým problémem je obsahová plochost plánovaného filmu a také absence tématu. Autoři sice
píšou o pocitu svobody, ale není napsáno, jak k němu chtějí dospět. Pouhá jízda na motorce PNG to asi
nezachrání. V treatmentu se reálně nic neděje a po shlédnutí dílů seriálu, které přikládá žadatel
k žádosti, se dá úspěšně pochybovat, že zvolenou metodou náhody v cestování se děj jen tak objeví.
V neposlední řadě rozhodně není projekt tak připraven do výroby, jak ve větách deklarují producent i autoři.
Jsou to jen nepodložené fráze a informace o tom, že na ostrově žije český vědec, který jim pomůže. Ale
bližší informace z žádosti nejsou patrné. To není připravený projekt do výroby. Štáb nikdy na PNG
nebyl.
Pochybnost vytváří i režijní způsob, kdy se film má stříhat primárně na základě videodeníků 2 herců,
protože budou prý působit autenticky. O tom se dá zase, bohužel, úspěšně pochybovat, protože je velmi
těžké dostat z herců autenticitu, když jsou primárně zvyklí hrát. A přiložené ukázky nedeklarují, že by
tomu bylo jinak.
Marketingová a distribuční strategie:
Distribuční strategie vychází z komerčního potenciálu vybudovaného díky TV seriálu. To dokazuje i
přiložené LOI a zájem kinodistributora. Nicméně chybí informace o premiéře, festivalech, zahraničním
uvedení. VOD je naplánován ve spolupráci s Mall.tv ale chybí jakékoli potvrzení, stejně tak o vstupu TV
Prima nebo jiné TV do projektu.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Vandráci

Evidenční číslo projektu

3615-2020

Název žadatele

Evolutions Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-16-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

18.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Já osobně si myslím, že se mají nechat exotické civilizace být, jak jsou, stejně za chvíli bude po nich.
Nicméně se ráda dívám na filmy ,které o nich podávají zprávy, takže hlad po nových obrazech se nedá
také zastavitt. Roadmovie Papuou Novoui Guineou bude zvláštní dokumentární dílo, které natočí a prožijí
na vlastní kůži tři kamarádi,režisér Hynek Bernard a herci Jan Révai a Pavel Liška, kteří se vydají do země
10x větší naž ČR ,a to na motorkách ,přičemž v Papui neexistuje vůbec doprava ani přítomnost dvoustopých
vozidel. Jejich guru bude prof. RNDr Vojtěch Novotný, z Univrezity v Českcýh Budějovcích, který vede na
Papui tropickou laboratoř. Obsahem filmu bude sám příběh cesty, vyprávěný neobvyklým způsobem,
nikoliv lineárně a chronologicky, ale s retrospektivami a osobními vsuvkami protagonistů, řekla bych,že
forma bude sice obrazová, ale sktruktura spíš literární. Součástí budou např. videodeníky všech tří mužů,v
nichž dojde i na osobní zamyšlení, vlhled do duše účastníků velké cesty. Podle mne vznikne esej o
neznámé zemi, kde se pohybují tři poznání chtiví cizinci ,jejichž charisma a charaktery budou další , a to
velmi atraktivní rovinou filmu. Bezprostřední až extravagantní Pavel Liška, realistický Jan Révai,který se do
nepohody hodí a obětuje se pro druhé, „ starý“ dobrodruh, cestovatel ,kameraman a režisér Hynek Bernard,
který rád přebírá a drží zodpovědnost za natáčení.
„Cílem jejich cesty je ten moment,v kterém právě jsou, tam, kam dojeli, dojet právě chtěli.“
Jde o nekonvenční dokument o vypjatém úsilí mužů, kteří hledají konec světa a píšou o něm zároveň
poutavou zprávu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji )

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Ústřední myšlenka filmu je naprosto originální, koho by napadlo jet na Papuu NG na motorkách, když tam
žádné cesty pro motorky ani nejsou. Ale o to samozřejmě nejde :originalita spočívá ve vnitřním ustrojení
dokumentu, v tom, že stojí na třech různých charismatických protagonistech, jejichž interakce budou
doprovázet film jako komentář, že se prismatem jejich nekonvenčního pohledu seznámíme s exotickou
zemí na konci světa a také s nimi , protagonisty cesty. Je to nebo bude to velmi osobní dílo, je na
personálním projevu tří lidí postavené, právě ty tři osobnosti nás Papuí provedou : a to ve všem všudy, i
v např. zachycených neshodách, kudy cestou .Součástí filmu budou již zmíněné videodeníky, které
podtrhnou individuální vidění každého z účastníků. Zvláštní napětí vznikne zejména ve scénách, kdy se
cestovatelé setkají s domorodci, kteří jsou pověstní svou nevstřícnou a málo pohostinnou .povahou .
Natíáčet se bude v podstatě naostro, jedna ku jedné, vše ,co cestovatelé uvidí poprvé, shlédne poprvé i
divák.
Dokument bude rozhodně odpovídat výzvě Fondu kinematografie, podle mého soudu to bude navíc
vzrušující zábava.
2.

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

Kameramanem a režisérem projektu je Hynek Bernard, který po absolvování UMPRUM pracoval dvacet
let v reklamních agenturách, až se r. 2013 naprosto oddal režii dokumentů, cestovatelských seriálů,
expedičních a technicky komplikovaných projektů v náročných podmínkách.Na př. jeho seriál
Motocestou necestou Jižní Amerika získal nominaci na Českého lva v kategorii tv.seriál-dokument
,Himalayo Enfeldmo 3. místo na MF outdoorových filmů (2005).
Herec a tanečník Jan Révai je často obsazován do filmových děl l( nejznámější role je v muzikálu
Rebelové(F.Renč) , jinak hraje Pod Palmovkou(kde byl v angažmá pět let),v Libereckém divadle, v
Kalichu či v Divadle Radka Brzobohatého. Herec Pavel Liška je stálicí filmové scény,s dovolením
.uvedu jen ty filmy, v nichž jsem se s ním setkala jako televizní drtg a producentka:
Divnovlásky, Setkání v Praze,s vraždou, Hodina klavíru, Divoké včely ,Bumerang nebo Vraždy
v kruhu..Pozorovat jeho herectví v okamžiku zrodu je vždycky zážitek. Jsem přesvědčena, že právě jeho
osobnost bude pro vyznění cestopisu klíčová.
3. .Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je potenciálně zajímavé pro českou i evropskou kinematografii. Záleží na tom, jak vyjdou režijní
předpoklady a ty tři osobnosti unesou tíhu celého dokumentu.Samozřejmě , základní hodnotou je portrét
Papui NG , a jejích obyvatel ,ale od toho je dokument nekonvenční, že poznávací hodnota díla bude v tomto
případě rovnocenným partnerem poznávání protagonistů . Zdaří-li se tento záměr, zahraniční přesah díla se
zvýší, o domácí dokumentární scéně nemluvě. Jistě to přispěje k její inovaci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
. Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné a mohla jsem se zodpovědně rozhodnout a o
návrhu k podpoře Fondem kinematografie.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Vandráci v Papui Nové Guinei
3615-2020
Evolution Films s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
20.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Málokterý podaný projekt budil ve mně tak protichůdná stanoviska jako tento.
Na jedné straně: klukovská touha po dálkách, motorky, nezávislost na čemkoli, bezstarostná jízda exotickou
scenérii, zachycovaná za pomoci té nejsofistikovanější audiovizuální techniky, populární herecké celebrity
zastihované ve chvílích euforie i intimních propadů a nejistot, drive našlapané muziky ženoucí děj stále
vpřed.
Na druhé straně: jednoduché přesvědčení, že každá marginálie má význam, že sama cesta je cíl, takže za
čtvrt hodiny se projedou tři země, aniž by z nich divák vůbec něco poznal (viz předchozí seriál Vandráci,
2018), stereotyp nasedáme, jedeme, sesedáme, dialogy, které hraničí s infantilní nicotností a suverénním
ignorantstvím, patos ždímaný z ničeho.
Je jasné, že plánovaný projekt i ty předchozí stejného či podobného týmu (Vandráci, Moto cestou necestou,
2011-2015), je pouhou odlikou zahraničních televizních formátů. Ty mají jistě svoje místo ve vysílání
komerčních televizních stanic, na kterých si najdou podobně naladěné diváky, kteří nedisponují nějakými
zásadně vyššími nároky a spokojí se průletem exotikou, komentovanou poněkud jednoduše a nenáročně
známými tvářemi. Chtít však z těchto impresí udělat celovečerní dokument nepovažuji za příliš šťastný
nápad, jakkoli se zaštiťuje osobností biologa Vojtěcha Novotného, který na Papui Nové Guinei vede
výzkumnou stanici.
Obávám se, že jde o pokus o spojení nespojitého, už jenom v představě, že se výprava ponoří do „stínu
konzumního světa a globálních problémů“, přitom ale jejím vlastním „cílem je projet maximum možného“ a
„rozehrát hru“, což jsou všechno právě symptomy pokleslého myšlení konzumní společnosti. Kdybych byl
úplně striktní, řekl bych: Přátelé, nechte jedno z posledních panenských míst zeměkoule jemu samému a
projeďte se vesele někde jinde. Takhle doporučuji projekt k podpoře jen s velkou rezervou, nebudou-li ve
výzvě lepší a hlavně hlubší záměry než jedna poněkud exkluzivní dovolená.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Doporučuji s rezervou

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)

„Ano. Intuice, to je to, co nás nejvíc spojuje,“ definuje se v treatmentu spojnice mezi myšlením biologa
Vojtěcha Novotného a trojicí cestovatelů Liška – Révai – Bernard, kteří se za ním hodlají vypravit na Papuu
Novou Guineu. Jenže je tu rozdíl: Novotný intuici zjevně fedruje jako nezbytný doplněk exaktního vědeckého
poznání, zatímco trojlístek „vagabundů“ ničím jiným než právě jen svou intuicí nedisponuje.
Ta dobře funguje z hlediska obrazového, daleko méně z hlediska obsahového. To se ukázalo už na
předchozích projektech „vagabundů“, kde improvizace a okamžitá reakce nahrazovala – přinejmenším v
konečném výsledku – jakoukoli přípravu. „Zvědavost, poznání, dobrodružství“, „schopnost riskovat a
překonat obavy“, tak i teď definuje treatment jejich záměry, které ovšem v historii v jiných případech
představovaly jen nezbytné a nezmiňované předpoklady jakéhokoli cestovatelství a objevitelství. Dnes z
podstaty zůstala pouhá vnější slupka, kterou nové technologie umožňují povýšit na to podstatné: divákovi už
nejde o poznání problému a jeho promýšlení, ale o zábavné prožívání, jako by sám byl u věci.
A protože jde o hru, musejí tu hru hrát herečtí profesionálové, neboť koho zajímají homevidea nějakých
anonymů? Není přitom nic nudnějšího, než bývaly diapozitivy a pak videa z cizích dovolených! Ale vidět
lidové celebrity v negližé, to je jiná káva! Já se na to taky podívám a budu se s vandráky na chvíli cítit
padesátiletým klukem, ale že by jejich koníčka měl financovat SFKMG, se mi zrovna nezdá, zvláště když z
pěti cílů výzvy nesplňuje projekt s jistotou a jedinečnou výrazností ani jeden.
2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Pro účel projektu je složení tvůrčího týmu naprosto excelentní. Révai s Liškou, kteří jsou nejčastěji v obraze,
zajišťují dílu motorkářskou chlapáckost a zároveň hereckou autenticitu a celebritózní přitažlivost, Révai jako
vyučený automechanik technickou podporu, Bernard podporu kameramanskou s mnoha obrazovými
vychytávkami. Výsledek působí bezprostředně, klouže však po povrchu viděného i slyšeného a je
neuvěřitelně sebestředný, což i náročnějšího diváka chvíli baví, protože si říká, jak je to asi udělané, pak už
to ale spíš jen irituje. Neznámou je pro mě biolog Novotný a jeho organické začlenění do motorkářského
konceptu, navíc setkání s ním má být jen „první zkušeností“, takže je jasné, že se pojede podle
osvědčeného receptu. Vynikající je střihač, jehož podíl na nekonečném materiálu bude zásadní, spolehlivý je
producent, pro kterého je celovečerní film přirozeným pokračováním předchozí spolupráce na seriálu
Vandráci.
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Stačí se rozhlédnout po diváckých ohlasech Vandráků i Mota cestou necestou a zjistíme, že reakce na jejich
koncept jsou značně polarizované, od spontánní adorace až po odmítnutí a výsměch, a to zcela zřetelně
také podle sociálního, intelektuálního i koníčkářského rozvrstvení. Projekt není ničím originálním, není-li
přímo kopií, pak je xtou verzí toho, co už vymysleli jinde (Na mašině kolem světa aj.). Akcent na české
celebrity také není ničím, co by mohlo filmu pomoci do světa, a podle producentského záměru se s ním ani
nepočítá. Je zaměřen především na domácí publikum, a to v poloze zejména zábavné show za účasti
protagonistů. Žádnou zásadní inovaci a originalitu bych si tedy od filmu nesliboval.
4 Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatel už na dané téma a se stejným týmem dokázal vyprodukovat seriál pro TV Prima a vzhledem ke své
téměř patnáctileté zkušenosti v tvorbě hrané, dokumentární i televizní je nepochybně nanejvýš připraven
realizovat i tento projekt. V jeho portfoliu se střídají projekty komerční i nekomerční, vzdělávací i zábavné,
tento však jednoznačně spadá do oblasti zábavné komerce bez hlubších vzdělávacích, poznávacích či
filmařských záměrů. Žádost má všechny náležitosti, ale víc než opakující se stereotypní charakteristiky
protagonistů bych v ní býval uvítal zdůvodnění, proč chce vlastně producent od vcelku přijatelného rozměru
patnáctiminutových dílů televizního seriálu přikročit k formátu celovečerního filmu. Inovací je tu účast biologa
|Novotného, jak ale jeho poznatky chce film zužitkovat, se ze žádosti nedozvíme, celá je stylizovaná pouze v
tónu emocionálního nadšenectví a zážitkovosti. Ve finančním plánu a v příloze rozpočtu se mi nepodařilo
některé položky ztotožnit, celkový rozpočet i tyto věci ale jistě lépe posoudí ekonomický expert.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Kdo tu dnes chybí?

Evidenční číslo projektu

3616-2020

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

25.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost GPO Platform s.r.o. žádá o podporu výroby dokumentárního filmu Kdo tu dnes chybí?
režisérky Květoslavy Přibylové. Má se jednat o dokumentární film, který propojuje prvky vědeckých filmů
s experimentálními postupy, které projekt dostávají až k formě filmové básně. Dokážu si tuto možnou formu
připravovaného filmu představit, neboť jsem měl možnost vidět její krátkometrážní příspěvek do
experimentálního omnibusu Krastí. Unese-li tato forma celovečerní stopáž, je otázkou, ale to mi nepřísluší
posuzovat. Projekt byl podpořen dotací na vývoj a představou producentů je, že budou v následujících dvou
letech realizovat 32 natáčecích dnů.
Kromě dílčích věcných plnění žadatele v rámci techniky a koproducentů v rámci postprodukčních pracovišť je
celé financovaní postaveno pouze na dotaci Státního fondu kinematografie a na hypotetickém a producentem
ničím nedoloženém poměrně vysokém přímém finančním plnění České televize pro tento typ projektu.
Producent ani nijak nehledá možnosti vícezdrojového financování, které sice okrajově zmiňuje, ale blíže
nerozvádí. Tomu odpovídá velmi obecná marketingová a distribuční strategie žadatele, která vůbec nevyužívá
specifického druhu projektu. Žadatel uvádí, že by rád exploataci dělal jinak a zaměřenou na specifické cílové
skupiny, ale nic z toho v žádosti nedefinuje a ani např. neuvádí možné referenční příklady.
Projekt nedoporučuji.

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je předložená kompletní a lze ji adekvátně posoudit. Pomíjím obvyklé nešvary v rámci překlepů, chyb
jako jsou: žadatel uvádí Bután místo Bhútán, žadatel uvádí bizardní místo bizarní, žadatel píše České filmové
centrum s malým č, jednou uvádí hlavního představitele jako Luboše jindy jako Lubomíra…
Žadatel redundantně dodává čestné prohlášení o autorství režisérky Přibylové, přestože s ní má řádně
uzavřenou licenční smlouvu, kterou k žádosti dokládá. Žadatel špatně vyplnil tabulku rozpočtu, opomíjí
náklady na vývoj. Žadatel uvádí, že výše finančního zajištění žádosti je 0%, přičemž, ale dokládá své vlastní
čestné prohlášení o věcném plnění, stejně tak i závazné vyjádření postprodukčního Studia Za komínem.
Přímé financování projektu je založeno pouze na veřejných financích.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložená tabulka rozpočtu výroby je chybně vyplněna, jelikož ve sloupci B v kompletním plánovaném
rozpočtu projektu nejsou vyplněny náklady na vývoj ve výši 555.000,- (z toho 400.000,- byla dotace na vývoj
dokumentárního filmu od Státního fondu kinematografie).
Jelikož žadatel žádá o podporu vyšší ne 2 miliony korun, tak by měl v rozpočtu kalkulovat i výrobu skrytých
titulků pro sluchově postižené, stejně i výrobu audio popisu pro zrakově postižené, ale tyto položky (29-04,
29-05) jsou v předloženém rozpočtu nulové.
Hlavním zdrojem financování dokumentárního filmu je dotace na výrobu od Státního fondu kinematografie.
Žadatel jako velmi hypotetický zdroj uvádí i přímý finanční vstup České televize ve výši 150.000,-, což je
nerealistický odhad žadatele, který nijak nedokládá a ani nevysvětluje tento údajný zájem České televize o
vstup do projektu. Zbytek financování jsou věcná plnění producenta a koproducenta v rámci techniky a
postprodukce, takže jedinými finančními zdroji jsou veřejné prostředky. Jakým způsobem bude žadatel
účtovat např. stravné (položka 23-07) není zjevné.
Producent nijak nepřemýšlí o možnostech vícezdrojového financování a plně spoléhá na dotaci Státního
fondu kinematografie. Jinou strategii financování v žádosti de facto nepředstavuje.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentem představená strategie není propracovaná. Je to nástin obecných přání a představ, které nejsou
podloženy příklady. Žadatel píše, že režisérka Přibylová navazuje na tradici českých vědeckých filmů, kterými
se zabývala ve své diplomové práci, což by mohla být vhodná reference pro tento projekt, ale žadatel prostě
neuvádí příklady, jakým způsobem na tuto tradici navazuje. Obdobně je představena i strategie zahraničního
uvedení, jejíž klíčovým bodem je pro žadatele, že budou používat francouzský název filmu, pod kterým projekt
žádal na vývoj. Dalším příkladem neurčitosti je to, že žadatel zmiňuje, že by festivalovou strategii oproti
minulosti chtěli vylepšit. Bylo by zajímavé nastínit, jakým způsobem se při svých předchozích projektech
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poučili a co nyní chtějí udělat jinak, ale pak jenom opakují mantru prestižních evropských festivalů
dokumentárních filmů pro mezinárodní premiéru (neuvádějí snad jenom festival IDFA v Amstedamu). Celou
strategii vlastně přesně vystihuje žadatelova věta: „Hlavní cíl budou festivalové projekce, alternativní
distribuce a VOD platformy oslovující přesné cílové skupiny.“ Žadatel nám ale neposkytne vysvětlení, jak si
vlastně tyto přesné cílové skupiny pro tento film představuje a jak je hodlá oslovit. Při takto fádně představené
strategii lze očekávat několik veřejných projekcí s návštěvností v řádek několika stovek diváků.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost GPO Platform s.r.o. byla založena v roce 2016 absolventy Katedry dokumentární
tvorby na FAMU Martin Kohout, Jan Rendl, Jan Strejcovský a Jakub Wagner.
Věnují se produkci dokumentárních filmů a experimentální tvorbě. Realizovali experimentální omnibus Krastí
a dokument Jana Strejcovského Komplex Epopeje. Snaží se tyto projekty kromě uvedení ve vysílání televize
veřejné služby i alternativně distribuovat v kinech i mimo kino.
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Expertní analýza
Název projektu

Kdo tu dnes chybí?

Evidenční číslo projektu

3616-2020

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

8. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní dokument scenáristky, režisérky a kameramanky Květy Přibylové a
producenta Martina Kohouta. Mladý tým vyniká progresivními ambicemi, s nimiž spojuje témata společenské
odpovědnosti (postava vědce – ornitologa, ochrana ohrožených druhů, problematika životního prostředí) s
experimentální formou vyprávění (kombinující blízkou observaci a přírodní poetiku s amatérskými
videodeníky z expedic), přičemž se využívá prolínání příběhu osobního a přírodního, resp. lokálního a
globálního. Svébytná koncepce a vysoká motivace stejně jako předchozí úspěchy s kratšími formáty do
značné míry kompenzují nedostatek zkušeností: pro autorku jde o debut v oblasti celovečerní a profesionální
kinematografie (zkušenosti má zatím jen se školními filmy a příležitostnou televizní publicistikou), totéž platí
pro producenta, kameramana nebo dramaturga, soudě podle přiložených CV. Klíčovou posilou realizačního
týmu je zkušená střihačka Tonička Janková, což je obzvlášť důležité proto, že až z 50% má jít o střihový
archivní film.
Problém vidím v producentské přípravě projektu, která zatím stojí na příliš neznámých, a to i ve zcela
klíčových položkách, jakými je volba zahraniční expedice nebo smluvní zajištění archivů. Především je ale
slabinou finanční plán, částečně zřejmě nedorozuměním, neboť žadatel nezapočítává do stávajícího
zajištění ani ty položky, které má písemně potvrzené, jako je věcný vklad producenta nebo koprodukční
vklad postprodukčního studia, v součtu sice nejde o ohromující částku, ale je to rozhodně víc než
vykazovaná nula. Na druhou stranu se ve finančním plánu vyčísluje vklad České televize, ale bez
specifikace stavu zajištění. Ačkoli plán počítá s více zdroji včetně alternativních (Hit Hit), projekt je
dominantně závislý na podpoře Fondem: podíl 77% je zdůvodněn kulturní náročností díla, což lze považovat
za oprávněné, nicméně absolutní částka požadované podpory přes 2 mil. je na horní hranici udílených
podpor a požadavek nelze považovat ani za realistický, ani za přiměřený. S ohledem na globální rozměr
tématu by se také dala předpokládat zahraniční účast, ta však není v producentském záměru zmíněna ani
jako možnost. Na projektu je vidět, že producentský vývoj podpořený Fondem nebyl dokončen, resp.
dokončení bylo odloženo. Dobře je zpracována distribuční a marketingová strategie, zaměřená na
festivalové a alternativní cíle, hodně vysoko a široko, ale jen povšechně se míří na světové festivaly. Lze
předpokládat, že některé dílčí nedostatky budou do započetí realizace, plánované na listopad t.r.,
odstraněny, v nynějším stavu ale producentská příprava představuje rizikový faktor.
Nedostatky v producentské přípravě a zejména ve finančním plánu nejsou zanedbatelné, nicméně celkově
jde o velmi sympatický projekt, společensky hodnotný a umělecky svébytný, se zajímavým týmem.
S podmínkou řešení nedostatků a jejich přesvědčivého vysvětlení při slyšení doporučuji k podpoře. Projekt
splňuje podmínky a cíle výzvy.
Udělení podpory
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Doporučuji s výhradou

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)
Projekt má velmi zajímavý potenciál organické poetiky, v níž se prolíná lidský a přírodní svět, domácí a
exotické prostředí. Současně dodané podklady neposkytují přesnější popis toho, jak toho dosáhnout, není
také jasné propojení současné a archivní linie.
Domnívám se, že by se autorka měla důsledněji vzdálit formě portrétu i ornitologického dokumentu, k nimž
režisérská explikace i treatment mají sklon, a to směrem k poetickému eseji.
Současně není od věci klást i problematizující otázky, což se neděje, například stran intervence techniky do
přírody.
Doporučuji ujasnit si terminologii srub – chata – chalupa, což jsou odlišné pojmy, nikoli synonyma, jak je
autorka používá.
Závěr v „zimní chalupě s ohněm v kamnech“ mi přijde neadekvátní, ladovsky kýčovitý.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tým je mladý, progresivní, zajímavý dosavadními výsledky, což nahrazuje nedostatek zkušeností.
Nesrovnalosti jsou v obsazení kamery: ta je připsána jednou autorce, jindy Zdeňku Chaloupkovi, který je
jednou veden jako druhý kameraman (v CV), podruhé jako hlavní kameraman (v producentském
záměru). V CV dramaturga či producenta je uvedena režijní filmografie, nikoli dramaturgická či
producentská. Taktéž nepůsobí dobře, je-li v CV autorky „jaro 2019“ uváděno v budoucím čase (CV
zjevně není aktualizováno).

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt přináší společensky hodnotné téma ve spojení osobního a globálního příběhu i osobitou
uměleckou formu a obsahuje tak festivalový i mezinárodní potenciál.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je zpracována místy dost ledabyle (neaktualizovaná CV), místy příliš povšechně (producentská
strategie), někdy matoucně (finanční plán), což podporuje dojem, že si žadatel s realizační strategií moc
neví rady.
Hlavní slabina je ve finančním plánu: má slabou strukturu, nízkou míru zajištění a nadměrnou závislost
na podpoře Fondem.
Realizační strategie představuje silné riziko.
Žadatel sice nemá potřebné zkušenosti v oblasti celovečerní a profesionální kinematografie, nicméně
jeho portfolio svědčí o zajímavém a vyhraněném potenciálu, projekt odpovídá profilu žadatele a lze
předpokládat, že žadatel je schopen projekt realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Kdo tu dnes chybí?

Evidenční číslo projektu

3616-2020

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ondřej Kazík

Datum vyhotovení

25. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Kdo tu dnes chybí? (Qui manque aujourd'hui?) je celovečerní dokumentární film zachycující vztah člověka a
přírody originálním přístupem dokumentární básně a vědeckého filmu. Protagonistou snímku je ornitolog
Luboš Peške, který je světově uznávaným odborníkem na telemetrii ptáků. Snímek sleduje protagonistu
v ročním cyklu a dává do kontrastu všednost života a práce stejně jako současný stav přírody a planety.
Originální přístup k žánru vědeckého filmu staví na zkušenosti režisérky s tímto žánrem, který zároveň
posouvá jeho hranice blíže k výrazné autorské tvorbě. Snímek staví na pečlivé audiovizuální observaci světa
a jednotlivce v kombinaci s využitím bohatého vlastního audiovizuálního archivu protagonisty.
Hlavní silné stránky projektu
 Podrobný treatment přibližuje stylové a formální přístupy
 výrazný autorský přístup a blízký vztah s protagonistou
 originální pojetí tématu – observace činnosti jedince a jeho vztahu k přírodě
 promyšlená distribuční strategie pro filmové festivaly
 na vývoj projektu byla udělena dotace SFK
Hlavní slabé stránky projektu
 žádaná dotace SFK tvoří až 77% rozpočtu
 finanční plán podpory nezahrnuje podporu u evropských institucí
 náročnost natáčení na lokacích v zahraničí
 menší zkušenost společnosti v oblasti výroby celovečerního dokumentu
Přes problematický návrh rozpočtu, jež staví především na dotaci SFK doporučuji snímek podpořit pro jeho
výrazný umělecký přínos, aktuální téma a potenciál distribuce na zahraničních filmových festivalech.

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)
Snímek volí aktuální téma ekologie a komplexního vztahu člověka a přírody v jeho rozdílných podobách a
významech. Hlavní protagonista snímku je světově významnou osobností vlastního oboru a divákovi tak
zprostředkovává svou celoživotní zkušenost a expertízu i pohled na všednost života v ročním cyklu.
Observační forma natáčení počítá se snímáním přírody a okolí na úkor člověka. Vlastní záběry jsou
doplňovány archivem protagonisty, který se tak stává aktivním spolutvůrcem snímku. Divákovi je
zprostředkován i proces výzkumu pomocí dílčích formálních vodítek a je otevřen další divácké interpretaci.
Důležitými protagonisty jsou samotní zkoumaní ptáci, jejich snímání čerpá z archivu a jedinečných záběrů
odborníka i zvukové stopy, kterou telemetrie využívá. Explikace a treatment obsahují podrobné úvahy o
propojení tématu s formálními a stylovými postupy. Jde vidět promyšlená spolupráce režisérky a hlavního
dramaturga. Důležitá složka zvuku má být realizovaná mistrem zvuku, jež má zkušenosti s výrobou hned
několika výrazných dokumentárních snímků.
Zamýšlený asociační střih pak napomáhá poetickému ladění filmové řeči, kde se žitá zkušenost jednotlivce
vztahuje k celkovému stavu planety a jejího klimatu. Se spoluprací dle žádosti souhlasí zkušená střihačka
celovečerních dokumentů.
Pro svůj výrazný autorský přístup a mezinárodní přesah tématu (natáčením na lokacích, globální
problematika) má snímek potenciál oslovit diváky na zahraničních festivalech.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální složení odpovídá průběžnému vývoji snímku. Členky a členové tvůrčího týmu mají zkušenosti
s podobnými dokumentárními filmy a jejich expertíza tak odpovídá náročnosti projektu. Výzvou může být
náročný průběh natáčení s výrazným protagonistou v zahraničních lokacích, kdy bude malý štáb čelit
obtížným podmínkám. Režisérka má dobré zkušenosti s žánrem a na projektu chce dále rozvíjet vlastní
specifický autorský přístup. Její záměr vhodně doplňuje volený dramaturg, jež má zároveň vzdělání
v oblasti přírodních věd a tedy vlastní expertní vhled do velmi komplexní problematiky. Producenti pak
kromě zkušeností spolupráce s autorkou, mají vlastní zkušenost s výrobou jak v pozici režisérů, tak
producentů.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Lubomír Peške je významnou osobností oboru ornitologie nejen v česku, ale v celém světě. Jeho výzkum na
rozdílných lokacích hned na několika kontinentech zatím nebyl podrobně filmově zachycen. Téma snímku
se věnuje stále aktuálnější problematice ekologie a ochrany přírody, kterou však pojímá originálně, a snaží
se ji zachytit v komplexitě vztahů a jedinečnosti situací. Výrazný styl režisérky značně rozšiřuje žánrové
možnosti dokumentárního filmu s vědeckou tématikou, který je v tuzemské celovečerní tvorbě zastoupen
málo a mohl by tak tuzemskou kinematografii obohatit.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
V rozpočtu je uvedeno věcné plnění i věcný vklad od ČT, ale žádost zatím neobsahuje potvrzení
spolupráce/koprodukce (LOI).
Ve finančním plánu podpory chybí uvedení částky, jež byl podpořen vývoj Státním fondem kinematografie.
V žádosti je správně identifikováno problematické natáčení v zahraničí, kde není rozhodnuto o finální lokaci,
jedná se o důležitý faktor.
Poměrně mladá společnost odpovídá zvolenému cíli, kromě vlastních dokončených projektů spolupracuje se
zkušeným okruhem výrazných tvůrců a zároveň představuje novou generaci tvůrců dokumentární
kinematografie.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Pohodlné století

Evidenční číslo projektu

3617 -2020

Název žadatele

Love Trouble s.r.o.

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

23.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost představuje velmi zajímavý projekt, jehož realizace je pojata jako spolupráce
řady subjektů, ať již v oblasti autorské, tak v oblasti realizační či finanční.
Jde o široce rozkročený námět, kde žadatel předpokládá aktivní zájem různých subjektů
z různých oblastí lidské činnosti. Je velmi podrobně zpracován a popsán, včetně strategie výroby
a financování.
V žádosti a přiložených dokumentech se však vyskytují nesrovnalosti a údaje, o jejichž hodnotě
lze s úspěchem pochybovat.
Samostatným bodem je konstatování žadatele o natáčení před podáním žádosti.
Vysvětlení všech bodů je v podrobné části.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 1

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti o podporu kinematografie, a to z
důvodu dodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti o podporu
kinematografie je možné provádět pouze přípravné práce

Významnou část projektu tvoří i finanční vstupy producenta a koproducenta do projektu, které pokryly celé
natáčení v interiéru Klatovská 110, jenž jsme museli realizovat z důvodů rekonstrukce, která tento interiér
na několik let uzavřela,

Podrobné hodnocení začíná citací směrnice EU a konstatováním žadatele z popisu projektu,
který otevřeně ukazuje situaci, kdy byl žadatel vývojem postaven před rozhodnutí natočit něco a
někdy a jeho zdůvodnění je naprosto logické a přijatelné. Bohužel se tímto dostal do rozporu se
směrnicí EU GBER čl.č.6.
Je to jasná ukázka toho, jak tato byrokratická směrnice je naprosto kontraproduktivní
v normálním životě.
Koprodukční smlouva mezi Love Trouble a společností Petrohrad, která zajišťuje právní základ
pro podání žádosti společností Love Trouble má několik děr.
Ve smlouvě není uvedeno základní rozdělení podílů společností na celkových nákladech.
V bodě 5.4. je rozdělení výnosů pouze do výše 95% z příjmů. Kam jde těch 5% ?
V bodě 8.1. jsou rozdělena práva pouze do výše 75%. Kdo má těch 25%?
Smlouva se společností PRIME LEGAL, která je podepsána den po podpisu žádosti a která
velmi přesně specifikuje podíl této společnosti na věcném plnění a limitní částku tohoto plnění,
vytváří otázku, kam budou tyto služby poskytnuty, když v rozpočtu je na tuto činnost vyhrazena
podstatně nižší částka.
Dopisy od francouzského a srbského koproducenta, vyjadřují zájem o spolupráci, nemají však
uvedenou ani aproximativní částku. Francouzský je bez adresy a dalších očekávaných údajů.
Pozoruhodné je, že oba tyto dokumenty mají textově totožnou střední část.
Spolupráce ČT je doložena dopisem z roku 2017, který kromě obecných formulací neobsahuje
nic konkrétního.
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2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet, který je přehledný a transparentní, odpovídá harmonogramu výroby a informacím
z příloh žádosti. Je z něho vidět strategie zabezpečení výroby a postup při realizaci natáčení.
Pouze pár připomínek“
- Položky 01-03 a 01-04 nejsou v souladu se smlouvou o scénáři. Ve smlouvě je částka
200 000,- Kč s rozdělením na 140 000,- vytvoření scénáře a 60 000,- Kč licence.
- Položka 10-08 Kdo je ostatní kamerový štáb ?
- Položka 24-04 asi tam chybí nájem střižny.
- Položka 30-07 účetní služby, není tam celkem
- Položka 30-11 není tam poplatek fondům 10 000,- Kč
- Položky 02-03 a 04-01 Jejich součet je o 100 000,- vyšší, než smlouva s režisérem.
Rozpočet je sestaven formálně správně.
Opakem tohoto stavu je finanční plán. Jeho konstrukce je na vodě, řada zdrojů je
zbožným přáním žadatele a není doložena. Takže postupně:
1.1. 1.2. Vztah na město Plzeň je popsán v příloze B.2. a pokud platí informace, že žadatel
přijal částku 200 000,-Kč, potom musí být tato částka deklarována jako uhrazená.
Ostatní očekávané platby nejsou doloženy žádným hodnověrným dokumentem, a tak
zůstávají v rovině přání žadatele.
1.3. Česká televize. Jak jsem již uvedl v předcházející části, zájem ČT o spolupráci je
doložen dokumentem z roku 2017 a jeho text nemá žádnou charakterizaci výše příspěvku
a jeho rozdělení na věcné a finanční plnění. Lze předpokládat, že půjde o koprodukční
vztah, což se dotýká neujasněností v koprodukční smlouvě mezi Love Trouble a
Petrohrad.
3. 1. a 3.2 Koprodukce ČR. Nelze dovodit částky a není zřejmé jde-li o vstup společnosti
Petrohrad. Opět to souvisí s koprodukční smlouvou.
4.1. LOI od francouzského partnera potvrzuje připravenost použít fond CNC jako zdroj,
ale není zde uvedena ani orientační částka kolik to může být.
5.1. LOI srbského partnera deklaruje připravenost použít tyto vazby, bez udání
aproximativní výše příspěvku, ale je to uvedeno ve stavu jednání.
5.3. K tomuto bodu se lze jenom domnívat, že jde o napojení společnosti Petrohrad, ale jeli tomu tak a je-li uvedená výše součástí plnění nelze dohledat.
6.1. Sponzoring INTRO – nedoloženo, nelze považovat za zajištěné.
6.5. Většina uváděných zdrojů není doložena a tím je nelze považovat za zajištěné. Pouze
smlouva se společností PRIME LEGAL je jasným dokladem o zajištění financování.
Takovýto stav doložených finančních zdrojů není odpovídající základnou pro poskytnutí
dotace.
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Expertní analýza
Název projektu

Pohodlné století

Evidenční číslo projektu

3617-2020

Název žadatele

Love Trouble s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Kulhánková

Datum vyhotovení

25.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný projekt Pohodlné stolení je velmi ambiciózním a originálním dokumentem, který chce na
příkladu pěti bytů, jež designoval světoznámý architekt Adolf Loose v Plzni, ukázat skutečné příběhy
odehrávající se v těchto bytech od jejich vzniku až do současnosti. Chce tak propojit geniální architekturu a
individuální malé dějiny s oficiálními dějinnými událostmi (první republika, druhá světová válka a holokaust,
komunismus, demokracie), které ovlivnili obyvatele žijící v těchto bytech.
Mezi silné stránky projektu patří osobní zapálení celého tvůrčího týmu, míra detailu, se kterou přistupují
k obsahu a také technickému zpracování, rozsáhlost analýz (např. cílové skupiny) a také propagační a
distribuční strategie, které jsou s přípravou spojeny. Forma filmu je velmi originální, kombinuje archívy a
dobové dokumenty s animací a voice-overem a pro vše využívá videomapping. Dále má celý projekt
vícezdrojové financování, mezinárodní koproducenty a celkově silně cíli i na mezinárodní publikum.
Slabé stránky projektu jsem nenašla a přeji tvůrčímu týmu mnoho úspěchů při realizace tohoto náročného
projektu.

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)
Předkládaný projekt Pohodlné století jsem měla možnost hodnotit už v jeho fázi vývoje (v té době pod
názvem Nalezený Loos) a doporučila jsem ho k podpoře. Je tedy radost číst, jakým způsobem se tvůrčí tým
chopil rozpracovávání celého náročného projektu jak z obsahové a formální stránky, tak ze strany
distribuce, PR a fundraisingu.
Pohodlné stolení je velmi ambiciózním a originálním dokumentem, který chce na příkladu pěti bytů, jež
designoval světoznámý architekt Adolf Loose v Plzni, ukázat skutečné příběhy odehrávající se v těchto
bytech od jejich vzniku až do současnosti. Chce tak propojit individuální malé dějiny s oficiálními dějinnými
událostmi (první republika, druhá světová válka a holokaust, komunismus, demokracie), které ovlivnili
obyvatele žijící v těchto bytech. Zároveň chce velmi široce představit geniální architekturu, která je s díly
Adolfa Loose spojena. Jedná se tedy o unikátní propojení každodennosti, estetiky a životního stylu.
Formální stránka připravovaného projektu přesahuje klasickou dokumentární formu – kombinuje archívy a
dobové dokumenty s animací a voice-overem a pro vše využívá videomapping. Zvolená náročná forma je
rozpracovaná do detailů, a kromě dlouhometrážního formátu, počítají tvůrci i s televizní délkou a také
s mnoha instalacemi, pro které je právě videomapping vhodný (například na propagaci samotného filmu
nebo jeho částí) a může tak finální projekt představit i v jiných prostorech, než je jenom kino sál (např. ve
veřejném prostoru, v galeriích, přímo v Loosových bytech).
Tvůrčí tým absolvoval odborné workshop Ex Oriente, který pořádá Institut Dokumentárního filmu, kde svůj
projekt rozpracovával a konzultoval se zahraničními odborníky, vždy dostal velmi pozitivní feedback a byl
také několikrát oceněn. V předložených materiálech je také velmi detailně rozepsaná spolupráce
s konkrétními koproducenty, broadcastery, distributory i sales agenty. Je tedy zjevné, že si tvůrci za svým
projektem stojí a jsou ho připraveni realizovat v plné šíři.
Předložený projekt Pohodlné stolení plně naplňuje cíle podpory kinematografie – jedná se o originální a
formálně náročný projekt, který představuje dílo světoznámého architekta a současné obyčejné lidské
příběhy, zároveň se jedná o mezinárodní koprodukci a celý projekt cílí i na mezinárodní publikum.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Love Trouble má zkušenosti s tvorbou cestopisů, ale také produkovala předchozí
dokument Jaroslava Kratochvíla Lovu Zdar! (2014), který velmi zdařile tématizoval myslivost.
Celkově za přípravou stojí plzeňské kreativní Studio Petrohrad, jehož spoluzakladatel Petr Polák je autorem
námětu. Režisérem je již zmiňovaný Jaroslav Kratochvíl, který má kolem sebe tým filmových profesionálů
především z Plzně a okolí a se kterými již v minulosti spolupracoval. Součástí tvůrčího týmu je velká řada
technických profesí (jelikož se jedná o složitou formu) a také odborní konzultanti, kteří se detailně zabývají
životem a dílem architekta Looseho.
Film je vytvářen v koprodukci společností Films à Cinq z Francie a Propaganda Films ze Srbska.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Dílo architekta Looseho je světoznámé a jakýkoliv dokumentární film, který se jim bude zabývat, zaručuje
zájem nejen českého, ale i zahraničního publika. Zároveň v tomto případě je architektura spojena s
tématem vztahu velkých dějin a osudů obyčejných lidí. V projektu je navíc použita velmi originální forma,
která pracuje s videomappingem, což je velmi populární i mezi většinovou společností (tedy nejen mezi
lidmi, co se zabývají architekturou a uměním).
Autorský tým přistupoval již ve fází vývoje a příprav velmi aktivně k navázání mezinárodní spolupráce jak
s koproducenty, tak s distributory a je tedy zřejmé, že o připravovaný film bude zájem i v zahraničí. Velmi
atraktivní je videomapping i pro celkovou mediální kampaň, která může být s filmem spojena a některé
možnosti jsou přímo uvedeny v této žádosti.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Předložená žádost byla zpracována přímo ukázkově, obsahovala detailní treatment, analýzy cílové skupiny
a nápady na marketingové kampaně. Zároveň obsahovala detailní komentář k fundraisingovým plánům,
včetně úspěšně získaných prostředků na realizaci (momentálně je pokryto přes 50% nákladů). Jediné, co
bych omezila je počet příloh, které představovali filmový štáb, ideální je z každého životopisu vybrat
nejrelevantnější zkušenosti a vše spojit do jednoho kratšího souboru.
Celkový rozpočet je přes 6 milionů korun, z Fondu kinematografie požaduje žadatel 1 357 500,-. Rozpočet
je to vysoký, ale odpovídá formální náročnosti celého procesu (především předprodukční fáze), který je pro
tento projekt nastaven a je jiný než při klasickém natáčení s postavami nebo herci. Celkově je projekt
pokrývám z mnoha i lokálních a regionálních zdrojů jako je například Plzeňský kraj (přes Filmovou kancelář)
nebo městská organizace Plzeň Turismus. Žadatel intenzivně spolupracuje se sítí Českých center a
připravuje žádost na Creative Europe. Koproducenti z Francie a Srbska nabízí věcné plnění.
Celkově je projekt připraven k realizaci, je vyvíjen od roku 2017, má detailně zpracovanou cílovou skupinu (i
díky analýze sociálních sítí) a počítá s rozsáhlou českou i zahraniční PR kampaní, která navazuje na 150té
výročí od narození Adolfa Loose v tomto roce.
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Expertní analýza
Název projektu

Pohodlné století

Evidenční číslo projektu

3617-2020

Název žadatele

Love Trouble sro

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

31.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Pohodlné století je znovu předkládaným projektem celovečerního dokumentárního filmu, počítající i s kratší
variantou určenou pro televizi. Interiéry navržené světovým architektem Adolfem Loosem v tomto filmu za
pomoci videomapingu a animace ožívají a my v několika epizodách sledujeme jejich proměny a osudy jejich
obyvatel v průběhu 20. století. Realita, obyčejné i neobyčejné osudy a adaptace interiérů ne vždy odpovídají
představám a principům, které zastával jejich architekt.
Zajímavé téma věnující se prolínání a kontrastu mezi architekturou a každodenními i velkými lidskými
dějinami je zpracováno originální, ale právě proto i riskantní metodou, která hrozí tím, že se na ploše
zamýšlených 70 minut okouká a vyčerpá. Projekt je představovám mladým týmem, který nemá s tímto
typem natáčení velké zkušenosti, který se ale snaží projekt realizovat již několik let a projevuje tím nadšení
a zaťatost, jež mohou projekt dovést ke zdárnému konci. Bylo by vhodné zvážit, zda projekt opravdu je
nejlepší realizovat právě jako dokumentární celovečerní film a zda by nebylo vhodnější zvolit jiný umělecký,
technický i časový formát.
Projekt přes jisté pochybnosti a nejistoty doporučuji k podpoření.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Pohodlné století pracuje s, jak tvůrci zdůrazňují, origiální, ale tím pádem také neprověřenou, formou
videomapingu v interiérech. Hlavní devizou filmu je oživení výjimečných interiérů architekta Loose a
zmapování jejich proměn v průběhu 20.století. To samo o sobě je zajímavé nejen v našem kontextu. Co je
ovšem otázkou, kterou pro mne zvýraznila i předložená ukázka, je umělecká hodnota a únosnost na ploše
klasického celovečerního dokumentárního filmu. Téma za použití tohoto formátu by pravděpodobně lépe
fungovalo jako seriál krátkých epizod.
Cílovou skupinou snímku jsou přirozeně lidé, kteří se zajímají o moderní architekturu a to, jak vize
architekta dopadne v praxi ve střetu s realitou a dějinami. To není zcela odpovídající tomu, jak projekt
prezentuje režisér ve své expliaci, což mi zadává důvody k určitým obavám.
Pohodlné století využívá originální stylistické prostředky a předložené ukázky a doprovodný materiál
umožňuje představit si, jak bude výsledný snímek vypadat.
Proč a s jakým cílem se tvůrci rozhodli tomuto projektu věnovat, není zcela jasné ani po přečtení celého
projektu. Navíc se mi při čtení neustále vrací zážitek z návštěvy projekce filmu Skleněný pokoj, který
poukazuje na úskalí snah prezentovat výjimečnou moderní architekturu na událostech a malých osudech
průběhu 20. století. Zde by mohla pomoct rozptýlit obavy osobní prezentace před radou.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt předkládá tým, který už má jisté zkušenosti, ale nejsem si zcela jistá. zda dostatečné, aby tento
poněkud nejasný projekt dovedl do zdárného konce. Žadatel má za sebou pár hlavně cestopisných
dokumentárních projektů, které jsou jiného typu. Členové týmu mají pestré zkušenosti, ale budou se muset
přímo na tomto projektu sehrávat. Je otázkou, nakolik se jim to povede.
Jedná se poměrně složitý, neobvyklý a rovnou celovečerní projekt. Také finančně a realizačně náročný. Viděla
bych v týmu raději nějaké větší záruky, ale to neznamená, že právě tento tým nemůže film zdárně a s úspěchem
dokončit.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma jako takové, alespoň v podobě,v jaké jsem si ho pro sebe přeložila, je zajímavé. Architektura Adolfa
Loose je výjimečná a na světové úrovni. O projekty s tímto tématem je zájem i v zahraničí. Otázkou je, jak
unese metoda videomappingu celovečerní formát filmu. Hodinový formát, určený pro televizi mi připadá
případnější, ale ideálně by projekt mohl fungovat instalovaný přímo v Loosových interiérech či adaptovaný na
akce zabývající se virtuální realitou a projekty pracující s příbuznými technologiemi. Nejsem si jistá určením
tohoto projektu pro klasickou kinodistribuci. Určitý festivalový potenciál zde ale vidím, pokud se filmu podaří
překonat technická a umělecká úskalí.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Informace v žádosti jsou srozumitelné, byť bych ocenila trochu víc konkrétnosti a méně poezie a osobních
zamyšlení. Projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet. Společnost, která projekt předkládá na něm
soustavně pracuje již několik let, což ukazuje odhodlání, které je pro realizaci jakéholiv filmového projektu
zásadní. To dává naději, že žadatel projekt opravdu zrealizuje. Technicky se jedná o náročný projekt a
tomu odpovídá i rozpočet byť z velké části tvořen věcnými vklady což rozpočet zvedá a snižuje se tak
procento finančního vstupu SFK.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

“Velké nic”

Evidenční číslo projektu

3618-2020

Název žadatele
Název dotačního okruhu

Hypermarketfilm
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Dokumentární film

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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Jana Rozvaldová
11.5.2020

O podporu žádá celovečerní dokument o pandemii Covid-19 “Velké nic".
Není v současné době více skloňovaného slova než Covid-19. Kontroverzní dvojice dokumentaristů KlusákRemunda se odhodlala pustit se do natočení dokumentu o této velmi zvláštní době plné obav, nejistoty a
strachu.
Vít Klusák se spojil s Marikou Pecháčkovou, se kterou je pojí spolupráce na veleúspěšném dokumentu “V
síti”.
Projekt se rozjíždí ještě v průběhu pandemie, tedy v době, kdy nikdo neví jistě, co bude za další týdny, potažmo měsíce.
Tvůrci odvážně podstupují obhlídky, tak aby mohli co nejdříve začít točit a zachytili co nejvíce tuto podivnou
etapu našich životů.
Stejný realizační tým jako na dokumentu “V síti”. Honoráře tvůrců a hlavních štábových profesí lehce vyšší,
která ale korespondují s mírou rizika nakažení během realizace. Ne každý by na tuto práci v této chvíli kývl.
Finanční plán dobře sestaven, postavený na reálných základech a konkrétních doložených dohodách s dalšími stranami.
Rozpočet na celou realizaci lehce vyšší, nicméně obhajitelný.
Distribuční strategie a producentské úvahy reálné, jediné co není v tuto chvíli jasné je harmonogram, který
se může změnit v souvislosti s aktuálním vývojem hlavního tématu tohoto filmu.
Z mého pohledu je projekt připraven k zahájení úspěšné realizace.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Předkládaný projekt z dílny dokumentaristů Klusák-Remunda je dalším zajímavým počinem této dvojice.
Přibrali do ní ještě Mariku Pecháčkovou, se kterou úspěšně spolupracovali na předešlém projektu “V síti”,
po kterém právě Marika Pecháčková sepsala knihu “Kdo chytá v síti”. Tento dokument zcela převálcoval
ostatní dokumentární filmy loňského roku a dostal se hluboko do povědomí diváků. I těch, kteří neměli odvahu na něj jít, ale dozvěděli se o něm prostřednictvím médií.
Téma filmu - současná virová pandemie - samozřejmě vybízí k natočení dokumentu. Kvituji záměr producentů v tomto případě odklonit se od formy klasické žurnalistiky, formy reportáží a pojmout film z jiné strany.
Není divu, že Česká televize záhy potvrdila zájem o vstup do tohoto projektu a Bontonfilm sám oslovil producenty s nabídkou spolupráce.
Koproducentské spojení s dlouholetým partnerem Peterem Kerekesem je pochopitelné. Stejně jako v předešlých případech by se měl postarat o zajištění financování ze strany AVF a RTVS. Na minulých projektech se mu to podařilo.
Součástí Finančního plánu je kromě pobídek i crowdfunding, který již dobře zafungoval na minulých dokumentech společnosti Hypermarketfilm.
Tvůrčí tým pokračuje v podstatě ve stejném složení jako na filmu “V síti”. Osvědčila se kombinace zkušených, odolných a nekonformních spolupracovníků.
Rozpočet je lehce vyšší než standardní dokumentární projekty, ale při 50 natáčecích dnech, rizikovosti natáčení a nejistotě v časovém harmonogramu je uvedená částka plus mínus odpovídající.
Projektu v podstatě nemám co vytknout, doporučuji ho tedy k realizaci.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Údaje v Žádosti si neodporují. Připojeny zásadní požadované dokumenty, přílohy a potvrzení.
Podložené částky uvedené ve Finančním plánu. Přiloženy potvrzující dopisy koproducentů a distributora.
Harmonogram projektu teoreticky realizovatelný, samozřejmě závislý na vládních opatřeních a rozhodnutích.

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

Velké nic

Evidenční číslo projektu

3618-2020

Název žadatele

Hypermarket Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

25. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Celovečerní dokument s dvacetiprocentní koprodukční účastí Slovenska bude dílem režisérů
Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové. Tato dvojice se díky kombinaci různých pohledů a odlišné
míry citlivosti osvědčila už při realizaci snímku V síti, který se setkal s mimořádným
diváckým ohlasem.
Také v případě dokumentu o epidemii nemoci Covid-19 můžeme očekávat značný zájem
publika, který ovšem možná vygeneruje spíše reklama opřená o renomé autorů než samotné
téma – leda by bylo pojato skutečně výjimečně, originálně. Celovečerních projektů o epidemii
totiž vzniká víc, a nevíme, jestli – a kdy - o ně diváci vůbec budou mít zájem.
Tvůrci uvádějí, že se záměrně chtějí odchýlit od žurnalistického formátu směrem k esejistice.
Koncept je poněkud zamlžený, což je pochopitelné, protože není zatím jasné, jaký materiál
tvůrci získají, natož to, jak ho uspořádají. Představa viru jako impulsu ke změnám ve
společnosti je poněkud vágní, stejně jako vidina dalších, větších změn, které budou po
epidemii následovat. (Poněkud záhadný pak zůstává i samotný název filmu.)
Projekt tak vnímám spíše jako film ve vývoji než jako dílo připravené do výroby.
Žadatel chápe projekt jako kulturně náročný, klíčová je pro něj podpora z veřejných zdrojů
(SFK, ČT).
Podporu doporučuji udělit především vzhledem k předchozí práci autorů a dobrému jménu
žadatele, protože materiály předložené v rámci žádosti zatím nejsou dostatečně konkrétní a
průkazné.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Nápad natočit film o koronavirové pandemii není originální. Jen v rámci domácí
kinematografie víme, že ho realizuje hned několik filmařů, a samozřejmě můžeme
předpokládat, že podobně je tomu i ve světě. O to větší jsou očekávání spojená s tím, jak
originálně si s tématem poradí zkušený Vít Klusák se spolurežisérkou Marikou Pecháčkovou.
Režisérská dvojice, která se osvědčila při realizaci dokumentu o internetových sexuálních
predátorech V síti, se záměrně distancuje od reportážního přístupu. Čím ho však nahradí,
z žádosti moc jasné není. Můžeme předpokládat, že to vyplyne až ze získaného materiálu.
Kovidové téma je každopádně potenciálně silné a společensky palčivé - a nabízí řadu
možností právě pro zkušeného dokumentaristu se svébytným pohledem na realitu (včetně
virtuálních součástí pandemie – média, internet, sociální sítě…).
Autoři zatím v žádosti poměrně vágně hovoří o tom, že pandemie nějak zasáhla do životů
všech lidí a ovlivnila jejich normální fungování. Film má ukazovat problémy a nástrahy
způsobené nemocí, ale má zobrazit i lidskou solidaritu a vzájemnou pomoc. Aby dokument
oslovil diváky i rok po skončení epidemie (doba plánované premiéry), budou autoři nuceni
odhalit nadčasové souvislosti a vazby v mozaice témat a motivů, která zatím – alespoň podle
jejich treatmentu – víceméně kopíruje vše, co vzbudilo pozornost v médiích. Autoři zmiňují
svou „víru ve vir jako pohon změny“ a píší o něm jako až o jakési nové, svébytné sametové
revoluci, o přípravě na větší, nespecifikované změny, které mají teprve nastat. Ve chvíli, kdy
v tomto duchu psali svou synopsi, to tak možná vypadalo, a ve chvíli, kdy píši tento posudek,
se zase zdá, že podobné konstruktivní pocity se ze společenského diskurzu jaksi vytratily.
Z toho je asi jasné, jak důležitý může být větší časový odstup od materiálu.
Důvěru ve vir jako pohon filmu tak můžeme mít především vzhledem k renomé autorů a
zkušenostem žadatele.
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Vít Klusák (který je nejen režisérem, ale i střihačem filmu) je zkušeným filmařem a svou
tvůrčí kompatibilitu s Marikou Pecháčkovou dokázal už ve svém předchozím filmu,
mimořádně divácky úspěšném dokumentu V síti. Zde si potvrdili, že každý z nich má sice
odlišný přístup, ale právě to umožňuje vznik předem ne zcela předvídatelného, ale zajímavého
dokumentaristického tvaru. Základní tým doplňují osvědčený Klusákův kameraman Adam
Kruliš, dramaturgyně Lucie Králová, která už s režisérem rovněž spolupracovala (Svět podle
Daliborka, V síti), a zvukař Václav Flegl. Jako producent funguje mnohokrát osvědčený Filip
Remunda,
Právě zkušenost členů tvůrčího týmu spolu se skutečností, že jsou vesměs sehraní
z předchozích projektů, vzbuzuje důvěru tváří v tvář „nakažlivému“ tématu, jehož
dokumentaristické zkoumání v terénu klade na filmaře samozřejmě vysoké nároky.
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Pandemie zasáhla zřejmě prakticky celý známý svět a nelze tedy pochybovat o tom, že jde o
téma významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii. Současně ovšem
pravděpodobně všude na světě zaujala dokumentaristy, kteří – podobně jako Vít Klusák a
Marika Pecháčková – vyrazili s kamerou do terénu, aby zaznamenali dění. Vzhledem k tomu,
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že základní natáčecí technika je dostupná prakticky pro každého, jde o bezprecedentní
filmařskou situaci (čímž se epidemie nemoci Covid-19 zjevně liší např. od španělské chřipky).
Dalším faktorem, který hraje v projektu roli, jsou média, která obstarala koronaviru neméně
bezprecedentní marketing, a sociální sítě, které se staly živnou půdou nejrůznějších informací,
reakcí a spekulací. Zatímco Velké nic tak bude na jedné straně čelit obrovské konkurenci, na
druhé straně může rozvíjet téma konzumní virtuální reality, které je pro Klusáka už dobře
zažité. Skutečně zásadní tak pro případný odhad významu a přínosu filmu je, jak tvůrci svůj
film na základě nasbíraného materiálu pojmou, což v současní chvíli ještě nelze odhadnout.
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 umožňuje ji – jak doufám - správně posoudit. (Jen drobná
jazyková poznámka: místo neexistujícího slova „vztyčný“ bych doporučila raději správnější
„styčný“. :-D)
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Počet
plánovaných natáčecích dní je padesát. Vzhledem k nepředvídatelnosti a proměnlivosti
situace má projekt výjimečný charakter, takže v rozpočtu se odrážejí i vyšší náklady
vynaložené na bezpečnost štábu (ochranné pomůcky). V honorářích je zohledněna zvýšená
rizikovost natáčení (setkávání s respondenty pozitivně testovanými na koronavirus).
Žadatel – společnost Hypermarket Víta Klusáka a Filipa Remundy – je dlouhodobě jasně
vyprofilovaná. Věnuje se zvláště realizaci celovečerních dokumentárních filmů, ba dokonce
má významný podíl na tom, že jsou v Česku celovečerní dokumenty vnímány jako zajímavé
jak většinovým publikem, tak filmovou kritiku. Společnost má na svém kontě řadu ceněných
titulů. Slovenský koproducent Peter Kerekes je pro Hypermarket Film stabilním zahraničním
partnerem (např. Svět podle Daliborka, V síti, Sametoví teroristé…).
Žadatel má v úmyslu zažádat ještě o podporu slovenský Audiovizuálny fond a Rozhlas a
Televízii Slovenska. Protože má dobré zkušenosti s crowfundingovou kampaní na Hithitu,
hodlá ji využít i tentokrát. Marketingová a distribuční strategie odpovídá charakteru projektu a
má oporu v předchozích aktivitách žadatele.
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Expertní analýza
Název projektu

Velké nic

Evidenční číslo projektu

3618-2020

Název žadatele

Hypermarket Film s.r. o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

20.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Covid 19 bude ještě dlouho fenoménem našich časů. Zřejmě i těch příštích.Denně se ho týká tuzemské a
světové zpravodajství všech druhů médií a všech žánrů, samozřejmě, protože se kolerm pandemie točí
náš současný život a je jen málo oblastí ,do nichž by nezasahovala a neovlivňovala je.
Vít Klusák, jeden z našich nejlepších dokumentaristů( většinou v tandemu s Filipem Remundou) je pověstný
esejistickou povahou svých filmů, v nichž se zamýšlí nad pozoruhodnými jevy naší současnosti. Není divu,
že se spolu režisérkou Marikou Pecháčkovou chtějí zevrubně pojednat i pandemii, ze všech myslitelných
úhlů. Nepochybně objeví nová hlediska, zevšeobecní dostupné názory, a naopak, najdou v obecném
pohledu překvapivé detaily. Mně nezbývá, než abych záměru ráda věřila a jako divák se těšila na komplexní
pohled chytrých a přemýšlivých tvůrců. V materiálech se často připomíná úspěch V.Klusáka s filmem
V síti(( spolurežisérka Barbora Chalupová), myslím si ,že takového věhlasu film o Covidu 19 a společnosti
,která s ním bojuje, nedosáhne, protože V síti je téma šokující, sexuálně orientované a tabuizované. Ale i
pod povrchem dosud medializovaných fakt o pandemii se nepochybně skrývají neznámé skutečnosti a
hlavně, cenné a prioritní bude zamyšlení obou tvůrců, filosofický aspekt ,který lze z této „egyptské „ rány
vyvodit..

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)
V současné době námět o koronaviru není originální, když Covid 19 hýbe celým světem. Ale osobitý
pohled bude potřeba vždycky ,naopak , čím dál tím víc, jak se vymaníme z denní aktuální masáže
zdrcujících fakt . Doufám, vlastně jsem přesvědčená , že režisér Vít Klusák a režisérka Marika Pecháčková
natočí film s odstupem a nadhledem ,že poskytnou překvapivý obraz momentálně velmi nepříznivé
doby. A také inspirativní zamyšlení, co si počít do budoucna se zraněným světem.
Film bude černobílý a širokoúhlý, jednak proto, aby se odlišil od barevných mozaiek televizního
zpravodajství., jednak proto, mně to tak alespoň připadá, že zásadní sdělení o světě černobílou potřebuje.
Jde o soustředění se na podstatu věcí ,přiblížení se duchovnu a také estetický efekt: černobílý film je
prostě krásný kánon.
Připravovaný film splňuje zadání výzvy Fondu kinematografie.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér Vát Klusák, režisérka Marika Pacháčková, producent Filip Remunda, dramaturg Lucie Králová,to je
základní sestava tvůrců budoucího díla. Poněkud skromnější filmografii z nich má režisérka M.Pecháčková,
jinak jde o významné tvůrce dokumentů, a nesnadno bychom hledali v tuzemsku cenu, kterou někdo
z nich nezískal. Klusák a Králová vyučují na Famu, F.Remunda založil s V.Klusákem produkční společnost
Hypermarket ,která od r. 2003 právě řadu z oceňovaných filmů vyrábí, většinou ve společné režii obou
zakladatelů. Jmenujme alespoň některé:Český sen, Film jako Brno,Vše pro dobro světa a Nošovic, Svět
podle Daliborka, Dobrý řidič Smetana a další, Lucie Králová jako režisérka má na svém kontě oceněné
např.Zlopověstné dítě, Prodáno, Děti z Hartmanic.
Zkušený tým rozhodně ví, s jak složitou látkou se utká a je na to připraven.. Zřejmě toto téma nemůže být
v povolanějších rukou.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma je významné pro českou, evropskou, ba i světovou kinematografii. Málokterý námět má takový
potenciál a přesah. Je tu příležitost pro esej, která vychází z nevídaných fakt a může se dotknout podstaty
lidské existence.
Co se týče zpracování ,rozhodně může inovaci české dokumentární tvorby přinést, film je pojednán
velkoryse na širokoúhlém formátu, černobílé kontrasty potvrdí závažnost látky. Domnívám se, že půjde
rozhodně o přínos k filmovému současnému umění.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, samozřejmě, poskytují jen rámcový přehled o
zpracování látky a jejích dalších ambicích..Jinak to ani v této fázi nejde. Rozpočet podle mého soudu
odpovídá velikosti a náročnosti projektu(přes 7.milionů),hotov by měl být za dva roky.V tom spočívá i
obtížnost látky: nikdo neví, v jakém poměru bude současný stav pandemie k situaci v budoucnu, to
znamená, že hrozí pro film nebezpečí anachronismu, tím pádem musí důraz spočívat na etice a
obecných rozborech a závěrech .Ale to všechno tvůrci stoprocentně vědí a budou koncipovat podle toho
své dílo.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Plná 6
3619-2020
Sounderground s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
26.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Debutující producent Václav Flégl ze společnosti Sounderground zabývající se mnoho let zvukovou
postprodukcí předkládá opakovaně Radě Fondu projekt kameramana Adama Sejka o motocyklovém
závodníkovi Kamilu Holánovi. Jedná se o klasický portrét adrenalinového sportovce s distribučním
potenciálem v nejrůznějších i zahraničních TV a slotech zaměřených na motosport.
1.

Hlavní silnou stránkou projektu je kvalitní personální zajištění nadšených realizačních pracovníků
včetně jejich vazeb do zahraničí, což zvyšuje exploatační potenciál filmu.

2.

Hlavní slabé stránky projektu jsou zejména nezkušenost režiséra a producenta v těchto pro ně
nových, ale zásadních rolích a především nezajištění autorských práv k projektu.

3.

Konečné hodnocení
– Tato ekonomická analýza se nechce vyjadřovat k dramaturgii a autorským přílohám žádosti,
nicméně dokument s názvem „Smlouva o užití autorství díla“ je tak nedostatečný, že bohužel
zabraňuje kladnému doporučení žádosti.

Udělení podpory

Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

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)
Jak bylo napsáno, autorská smlouva má slovy dva řádky, což je rekord. Je trošku nepochopitelné, že ani
na druhý pokus není předložen dokument, který definuje předmět díla, rozsah licence (teritoriální, časový a
technologický) a cenu. Dovolím si doporučit na požadované slyšení takovouto smlouvu doložit, neboť jinak
žádost formálně nesplňuje podmínky výzvy.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet odpovídá českým dokumetárním filmům určených pro česká kina. Většina položek je spíše
nižší, ale ve vzájemném poměru. Občas (např. titulky) je částka až nerealisticky nízká. Nicméně není
úplně jasné, co chce tým dalších 30 dní točit, když sami deklarují, že již točí čtyři roky a důležité
momenty (bouračka a patrně i rekonvalescence hlavního hrdiny) již proběhly. Osobně bych doporučil
jasně na slyšení Radě definovat, co přesně potřebují žadatelé s pomocí Fondu dodělat a z toho
definovat případnou finanční pomoc.
– Finanční plán je prostý. Fond má přispět 1,3 mio (což činí 50% rozpočtu) a ostatní vloží žadatel a jeho
spolupracovníci a současně koproducenti. Bohužel žádný externí partner zmíněn není a i distributor je
v LOI velmi opatrný, což u tohoto odpočinkového projektu je s podivem.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je zcela standardní až rutinní. Nejsem si jistý zájmem zahraničních eventů
zaměřených na náročnějšího diváka, naopak si myslím, že je zde opravdu velký potenciál pro
nejrůznější TV on demand, které mají často i několik kanálů pouze pro motosport a specifické sportovní
festivaly.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Společnost i žadatel, jak bylo zmíněno, se dlouhodobě zabývá zvukovou postprodukcí a to i na
vynikající úrovni. Bohužel producentství není úplně příbuzný obor a dokonce ani uváděná zkušenost s
koordinací kolegů na náročných projektech větší vhled do problematiky nepřináší (jak je vidět z
přiložené „autorské smlouvy“). Na druhou stranu jedná se o kolektiv přátel a současně velmi zkušených
filmových profesionálů, kteří opravdu umí odevzdat kvalitní práci. Jde tedy spíše o zbytečná úskalí z
oblasti obchodu, marketingu a práva, než o riziko v tvorbě.
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Expertní analýza
Název projektu

Plná 6

Evidenční číslo projektu

3619-2020

Název žadatele

Sounderground s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

23. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Sounderground s.r.o. předkládá žádost o podporu výroby dokumentu z atraktivního prostředí amatérského
motosportu, který se ale svým tematickým záběrem vymyká snímkům pro insidery sportovních subkultur.
Protagonistou filmu je Kamil Holán, v civilním životě grafik a otec tří dcer, jinak ale také legenda silničních
motocyklů, člověk závodící v těch nejnebezpečnějších podmínkách.
Dokument tak nemá být jen portrétem talentovaného sportovce, ale vrstevnatým zamyšlením nad vztahem
člověka a rizika, všednosti a extrému, lidského těla a stroje. Předloženou dramaturgickou a režijní koncepci
pokládám za vyjasněnou a přesvědčivou, treatment slibuje působivý dramatický oblouk. Největší předností
materiálu je právě jeho soustředění na „hraniční osobnost“, sportovce, který riskuje cenu nejvyšší proto, aby
pokořil hranice. V tomto ohledu se Plná 6 profiluje jako tuzemská verze amerického oscarového dokumentu
Free Solo.
Negativum projektu nevyplývá implicitně z něj, ale spíše z podmínek, ve kterých vzniká. Koronavirová
infekce přepisuje samotnou zamýšlenou dramatickou linku a také limituje možnosti technické realizace. Je
bez debat, že příběh Kamila a především sekvence z Isle Of Man Tourist Trophy a dalších závodů volají po
co nejlepším audiovizuálním provedení k dosažení extrémní imerze. Současná situace tuto stránku
komplikuje. I přesto se domnívám, že podobný typ dobře definovaného, adrenalinového a divácky
atraktivního dokumentu si podporu zaslouží.

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)
 Tvůrci předkládají treatment, ve kterém se prolíná hned několik tematických rovin a okruhů. Představuje
nám osobnost špičkového závodníka, kterému jeho vášeň redefinuje privátní život (pracovní i rodinný).
Zasvěcuje diváka do specifik a subkultury amatérského motorsportu se svatým grálem v podobě
legendárního závodu Isle of Man TT, který pro nezasvěcené působí jako fascinující a těžko pochopitelné
šílenství. Dokument slibuje observační vhled do dvou propojených světů, ke kterým plánuje doplnit i
vědeckou analýzu toho, co se děje s tělem a myslí děje v extrémních rychlostech. Observační záběry pak
bude doplňovat voiceover v podobě rozhovorů s Kamilovými blízkými. Treatment i explikace nabízejí
konzistentní a dramaticky přesvědčivou představu o informační i emoční skladbě filmu, jehož zlomovým
okamžikem je vážná nehoda na Isle Of Man. Předložený materiál slibuje velmi „cinematickou“ a
psychologicky vydatnou sondu do života na hraně smrti, jehož působivost by měla přesáhnout
subkulturní fascinaci motosportem a fungovat jako univerzální příběh o touze člověka překračovat
poklidné hranice normality.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Pro kameramana Adama Sejka je Plná 6 debutem, nicméně jeho tým je tvořený zkušenými profesionály a
konzultanty. Z předložené žádosti vyplývá, že projekt prochází velmi uvážlivým vývojem a organicky
hledá co nejpůsobivější tvar.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Téma a kombinace adrenalinu a psychologické sondy přesahuje úzké limitace „autorského dokumentu“ a
o poznání širší záběr filmu pro určitou subkulturu. Jedná se o archetypální a přitažlivý námět, který při
zručném zpracování může fungovat napříč různými skupinami publika i různými kulturami. V dobrém
slova smyslu se tak jedná o divácky atraktivní útvar s mezinárodním potenciálem.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
 Žádost je srozumitelná a ucelená. Rozpočet je vzhledem k okolnostem pojatý s opatrností a rozvahou.
Kredit žadatele je pro podobný typ dokumentu adekvátní.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Poslední sezóna
3620 / 2020
KRUTART s.r.o. Martin Jůza
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020 – 2 – 6 - 17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
11.5.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Autor a režisér Ema Goričanová vystudovala v Norsku obor Vizuální antropologie se závěrečným filmem
Cirkus Berosini.Zde se seznámila s cirkusovou rodinou Berouskových a i nadále se cirkusovou tvorbou
profesně zabývá. Celovečerní dokumentární film / 75 minut/ Poslední sezóna je zasvěceným pohledem do ,
postupně zanikajícího, cirkusového prostředí.
Nízkorozpočtové náklady filmu jsou stanoveny ve výši 3,393.500 Kč s požadavkem podpory Fondu
1,7000.000 Kč.
Vývoj filmu proběhl v období 2016-2020, natáčení plánováno od 10.7.2020 / 35 FD/ a ukončení projektu
v říjnu 2021.
Jedná se o autorsky promyšlené a stále ještě atraktivní téma, v českém prostředí debutujícího tvůrce
celovečerního dokumentu.

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)
Žádost je pečlivě zpracována, obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje dostatek informací
pro její posouzení.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je transparentní a výše nákladů 3,393.500 Kč , ve standardních cenách a výši , je zodpovědně
stanovena.
Požadovaná podpora Fondu 1,700.000Kč je úměrná.
Navržené zafinancování projektu je reálně možné.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentské ,marketingové a distribuční úvahy jsou promyšlené.
V období šíření zaměřena pozornost zejména na zahraniční přehlídky a festivaly dokumentárních filmů
/ IDFA, přehlídka Jiný svět , event.odborné školství/
Navržený plán realizace s ukončením v říjnu 2021 je reálně možný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producent Martin Jůza /*1986/ absolvoval univerzitu Tomáše Bati Zlín a FAMU. V roce 2014 založil
filmovou společnost KRUTART s.r.o. s producentským debutem celovečerního filmu Švéd v žigulíku
/ distribuční úspěch v zahraničí/. V roce 2019 producentsky vyvinul a realizuje 26 dílný seriál KOSMIX
V současné době pracuje na krátkém filmu Start, dokumentu Boxer a animovaném seriálu Dinobajky
Autor a režisérka Ema Goričanová /*1990/ po dlouhodobém pobytu v Norsku pracuje doma ve filmovém a
školním prostředí, se zaměřením na cirkusové prostředí.
Na filmu dále spolupracuje dramaturg Jiří Stejskal,kameraman Milan Bureš a střihač Jiří Veselý.
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Expertní analýza
Název projektu

Poslední sezóna

Evidenční číslo projektu

3620-2020

Název žadatele

Krutart s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

25-05-2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Témou navrhovaného dokumentárneho projektu je klasický cirkus s drezúrou zvierat a akrobatickými
predstaveniami ako bol ešte nie tak dávno v Európe veľmi známy a obľúbený, no momentálne je na
ústupe, jeho existencia je ohrozená a v niektorých krajinách už dokonca zakázaná. A hoci dokumentov
o cirkusoch existuje viacero, možno si mladá režisérka Ema Goričanová vybrala správny moment na
zachytenie pomalého, ale bohužiaľ asi nezvratného zániku tejto unikátnej profesie a špecifického
sveta. Jej záujem o tému a jej prvý celovečerný film so symbolickým názvom Poslední sezóna sú
inšpirované predchádzajúcim štúdiom vizuálnej antropológie v Nórsku, ktoré zakončila diplomovou
prácou v angličtine Behind the mask: A Traditional Circus in Times of Change, ako aj krátkym filmom
“Circus Berosini“, ktorý bol predstavený na niekoľkých festivaloch v Čechách i zahraničí. Režisérku
natoľko táto téma zaujala, že chce vytvoriť celovečerný dokument a celý svoj doterajší research a
nazbieraný materiál použiť ako materiál potrebný pre štádium vývoja, čo potvrdzuje aj producent. Hoci
je režisérka ako debutantka celovečerného filmu relatívne neskúsená, producent Martin Juza je
presvedčený, že v spojení so skúseným kameramanom, strihačom a dramaturgom môže vzniknúť
zaujímavý dokument o unikátnom a zanikajúcom fenoméne cirkusu so živými zvieratami. Režisérka má
už vybudovaný vzťah s hlavnou postavou, Karolínou Berouskovou, mladou ženou pochádzajúcou
z rodiny s dlhodobou cirkusovou tradíciou. Pomocou nej chce hlbšie preniknúť do tohto uzavretého a
fascinujúceho sveta s vlastnými pravidlami a hierarchiou a vyvinúť ďaľšie dramaturgické línie ako
napr.drezúra zvierat vs.ochrancovia zvierat. Ako referenciu používa o.i. granddámu českého
dokumentu, Helenu Třeštíkovú a jej empatiu a rešpekt s filmovými postavami, ktoré sú pre ňu samotnú
tiež závažné. Natáčať by sa malo začať už čoskoro, s nadchádzajúcou cirkusovou sezónou a možným
vplyvom súčasnej pandémie na ňu, je to pravdepodobne správne momentum, ktoré by sa nemalo
zameškať. Projekt pôsobí zaujímavo a presvedčivo a zdá sa, že sú jeho tvorcovia riadne pripravený na
jeho výrobu.

Udělení podpory

Strana 1

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Cirkus Berosini, o ktorom režisérka spravila krátky film v roku 2018 sa medzičasom rozpadol, rodina
ho celý rozpredala a hlavná postava budúceho dokumentu, Karolína Berousková spolu so svojim
otcom a sestrou začali vystupovať v cirkuse Jo-Joo, ktorý pre nich býval konkurentom. Toto je podľa
mňa jedna z veľmi zaujímavých existujúcich línií rozprávania sledujúceho momentálny dynamický
vývoj súčasnej ohrozenej existencie cirkusov. Ďalej chce autorka sledovať existujúce hierarchie,
milostný vzťah Karolíny a Romana, ktorý je bratrancom jej mamy, zároveň sledovať aj iných členov
cirkusu, zvieratá a celkovo každodenný život tohoto malého a špecifického univerza. Súčasný tlak
zvonku, tlak ochrancov zvierat na cirkusy tu tiež hrá dôležitú úlohu . Malý filmový štáb bude sledovať
nadchádzajúcu sezónu cirkusu Jo-Joo, ktorý ako jeden z mála v Česku ešte prežíva. Tvorcovia majú
zámer natočený materiál priebežne strihať a tak vyvíjať i ďaľšie možné nové témy, ktoré by sa im
ponúkli. Autorka je zapálená pre tému a zdá sa, že má otvorený vstup a dôveru komunity, čo je pre
dokument nevyhnutné. Jej diplomová práca sa dá stiahnuť v angličtine na internete, film som bohužiaľ
nenašla a ani nebol producentom k žiadosti o podporu SFK pridaný, čo považujem za malé mínus. Vo
svojej diplomovej práci autorka na začiatku spomína aj neuveriteľne fascinujúcu históriu tradičnej
cirkusovej rodiny Berouskových, ktorej reflexiu by som ja osobne rada videla aj vo filme. Ak sa filmom
podarí zároveň zachytiť úpadok tohto remesla, tak ako je plánované, môže vzniknúť originálne a
príťažlivé dielo zaujímavé tak pre českého, ako aj medzinárodého diváka.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Hoci ide o celovečerný debut režisérky, ktorá doteraz natočila len jeden krátkometrážny dokument
(ktorý bohužiaľ nemôžeme zhliadnuť, nenašla som ho k žiadosti pripojený), pôsobí na mňa žiadosť
presvedčivo z viacerých dôvodov. Najhlavnejším z nich je fakt, že sa režisérka téme venuje už
niekoľko rokov, má dôveru svojich protagonistov a umožnený prístup do ich uzavretej komunity. Ďalej
má dôveru producenta, ktorý má premyslený pracovný postup. Pri podobných dokumentoch je dôležitý
moment natáčania a verím tomu, že režisérka vycítila, že ten je práve teraz. Kameraman, strihač a
dramaturg sú tiež zabezpečení a svojou profesionálnou skúsenosťou by mali mladú režisérku a jej
víziu dopľňať. Keďže sa sezóna onedlho otvára, podpora SFK je pre projekt vitálna. Producent chce
osloviť aj CZTV, ktorá sa môže stať ďaľším dôležitým koproducentom.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Ak by sa tvorcom podarilo zachytiť proces a a osobné drámy spôsobené zanikaním tohto unikátneho a
zaujímavého remesla, vznikne tiež unikátny a dôležitý dokument. Cirkusy majú v Česku najmenej
dvestoročnú tradíciu, remeslo a majetky sa dedia z rodiny na rodinu, cirkusy majú svoje vlastné prísne
pravidlá a hierarchiu, bude určite fascinujúce nahliadnuť do nich a do súčasnej situácie, v ktorej sa
nachádzajú. Pôjde naozaj o „posednú sezónu“, tak ako to sugeruje názov filmu? Dôležité je vniknúť do
hľbky a nesnažiť sa zachytiť len určitý exotizmus, ktorý sa touto látkou trochu nebezpečne ponúka.
Otázka a ochrana zvierat žijúcich v cirkusových podmienkach a pod drezúrou sú tiež dôležité. Téma je
podľa mňa univerzálna a keď bude kvalitne spracovaná, môže dosiahnuť značný medzinárodný
úspech, cirkusy sú alebo boli predsa obľúbené celosvetovo.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Producent považuje za štádium vývoja proces výzkumu režisérky, ktorý urobila počas svojich štúdií a
počas nakrúcania svojho úspešného krátkometrážneho filmu Cirkus Berosini. Kontakt režisérky
s danou komunitou a jej znalosť pomerov sú v danom momente ešte dostatočne čerstvé a intenzívne.
Producent pocítil aktuálnosť ale aj silný potenciál témy a logickým výberom skúsených profesionálov
kľúčových profesionálov: kameramana, strihača a dramaturga chce výrobu projektu zabezpečiť aj
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z tejto strany. Keďže pôjde o autorský dokumentárny debut, má ambíciu dostať sa s filmom na IDFA a
podľa mňa aj veľkú šancu, má už dokonca aj osobné skúsenosti. Ďaľšiu festivalovú a distribučnú
stratégiu má tiež logicky vypracovanú, trochu som nerozumela intencii predstavovať projekt na
pitching fórach. Ak totiž producent nemá úmysel hľadať medzinárodných koproducentov, nedáva mi
to, ani podľa časovoého harmonogramu moc zmysel. Projekt sa má začať točiť už o pár týždňov a má
35 natáčacích dní. S plánovaným finančným plánom a možným MG salesa by mal byť projekt celkovo
zafinancovaný. Plán zahrňuje aj postprodukciu a deliveries. Premiéra je naplánovaná 11-2021, teda
na IDFA 2021. Časový harmonogram ako aj finančný plán sa mi javia ako logické a precízne
vypracované.
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Expertní analýza
Název projektu

Poslední sezóna

Evidenční číslo projektu

3620-2020

Název žadatele

Krutart s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Veronika Lišková

Datum vyhotovení

22.05.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Poslední sezóna je observačním dokumentárním projektem debutující režisérky Emy Goričanové, který má
ambici stát se svědectvím o postupně mizejícím fenoménu cirkusů. Tomuto tématu se autorka intenzivně
věnovala během svého magisterského projektu z oboru vizuální antropologie. Předkládaný námět prokazuje
autorčinu obeznámenost s tématem a také přístup k vybraným protagonistům a důvěru, kterou si od nich
získala během práce na svém krátkém filmu Cirkus Berosini. Již méně je ze žádosti čitelná scenáristická
příprava (byť u observačního dokumentárního filmu vždy částečně teoretická) a také chybí větší
konkretizace plánovaného režijního uchopení. Žádost také neobjasňuje pozadí a smysl vytyčeného poměrně
krátkého harmonogramu natáčení a nespecifikuje, zda se pro vznikající snímek počítá s využitím materiálu
z předešlého krátkého filmu režisérky. K žádosti nebyla přiložena ukázka, která by mohla lépe představit
jednotlivé protagonisty a režijní přístup.
Projekt se v této fázi nejeví být pro výrobu dostatečně připraveným. Nicméně věřím, že po dalším vývoji již
bude tým schopný prokázat, že dokáže vytyčené téma zpracovat filmovými prostředky tak, aby z něj mohl
vzniknout celovečerní dokument s potenciálem oslovit české i zahraniční publikum.

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)
Předkládaný námět prezentuje Poslední sezónu jako příběh o fenoménu pomalu umírajícího světa cirkusů,
současně jej popisuje také jako film o osobních dramatech tajného vztahu hlavní protagonistky Karolíny
Berouskové, o životě mimo běžné společenské struktury a také o týrání zvířat a nezadržitelném úpadku
jednoho řemesla. Synopse přitom nabízí vhled spíše do pozadí zkoumaného fenoménu, než aby
konkrétněji nastínila, jaká by mohla být hlavní příběhová linie filmu. Právě od té by se pak měl odvíjet
časový harmonogram natáčení a na ní také bude záležet, zda projekt obstojí jako celovečerní tvar.
V souvislosti s harmonogramem natáčení se nabízí otázka, proč se tým nerozhodl koncipovat projekt jako
více časosběrný. Pokud se nejedná o doslovně „poslední sezónu“ cirkusů a ani se zatím nerýsuje žádný
další přirozený „vrchol“ zpracovávaného příběhu, mohlo by být velmi zajímavé mít možnost sledovat
jednotlivé protagonisty po delší časový úsek a vidět, jak se dokáží adaptovat na nové životní role, pracovní
výzvy a potažmo i na život zcela bez cirkusu.
Předložený treatment prozatím jen velmi úsporně navozuje konkrétní situace, které by mohly být během
natáčení zachyceny. Režisérka současně prezentuje, že by ráda film nahlížela především přes pohled
Karolíny Berouskové, aniž by přitom blíže specifikovala, jak bude zvolenou perspektivu používat s ohledem
na jednotlivé tematické linky a vedlejší protagonisty.
K žádosti také bohužel nebyla přiložena ukázka ani odkaz na předešlý krátký film režisérky Cirkus Berosini,
v němž již Ema Goričanová zachytila jak zkoumané prostředí, tak některé z plánovaných protagonistů
Poslední sezóny. Bez audiovizuálního materiálu je přitom nemožné posoudit, jak silní budou jednotliví
protagonisté při observačním natáčení a jaké jsou režijní schopnosti autorky.
Jelikož bude Poslední sezóna režijním celovečerním debutem, doporučila bych další vývoj projektu po
stránce dramaturgie a režijního uchopení – například skrze jeden z intenzivnějších dokumentárních
workshopů (ESoDoc, Ex Oriente Film aj) a také skrze spolupráci s plánovaným profesionálním štábem při
vytváření ukázky.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producentem Poslední sezóny je Martin Jůza, který stojí mimo jiné i za mezinárodně úspěšným projektem
Švéd v žigulíku režiséra Petra Horkého (premiéra IDFA 2017, nominace na Českého lva 2018). Část
tvůrčího týmu je složená právě ze členů štábu výše zmíněného filmu. S ohledem na debutující autorku je
nepochybně šťastným rozhodnutím volba obsadit kameramanský post renomovaným fotografem Milanem
Burešem, který stál za propracovanou kompozicí záběrů Švéda v žigulíku, a doplnit jej již vyzkoušeným a
sehraným týmem.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Observační film o odcházejícím světe cirkusů nahlížený přes perspektivu jedné konkrétní postavy může být
do budoucna velmi vizuálně i divácky atraktivním a také autentickým přínosem v oblasti českého
dokumentárního filmu. Projekt zachycující tento fenomén má nepochybně potenciál zaujmout i zahraniční
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publikum. K budoucímu úspěšnému evropskému festivalovému uvedení může Poslední sezóně také
napomoci kredit z výjimečné festivalové distribuce předešlého celovečerního dokumentu producenta Švéd
v žigulíku. V souladu s předešlým vzděláním autorky se producent filmu plánuje zaměřit mimo jiné na
mezinárodní etnografické filmové festivaly. Potenciál projektu je zřejmý, nicméně jeho výrobě musí
předcházet vývoj, který umožní autorce propracovat její autorskou vizi, a to ideálně již při zapojení dalších
členů štábu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Předkládaná žádost je kompletní a srozumitelná. Zvolená producentská strategie počítá s financováním bez
účasti zahraničního koproducenta, což je vzhledem k profilu projektu (režijní debut, natáčení čistě v ČR,
složení týmu) logickým rozhodnutí. Jako koprodukční partner v rámci Česka je uvedena Česká televize,
přičemž prozatím není přiložený LOI. Společnost Krutart a producent Martin Jůza již mají za sebou několik
oceněných animovaných filmů, ale také již zmiňovaný mezinárodně úspěšný dokument Švéd v žigulíku,
jímž nepochybně prokázal schopnost realizovat nadstandardně náročný projekt a dovést ho až k premiéře
v soutěžní sekci nejvýznamnějšího světového dokumentárního festivalu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Chybění

Evidenční číslo projektu

3621-2020

Název žadatele

Mannschaft s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Nataša Slavíková
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Obecné hodnocení žádosti o podporu
Záměrem žadatele je natočit dokumentární film o mezinárodně významném konceptuálním umělci
slovenského původu, který žil v Čechách. Tradiční žánr biografického filmu předložený koncept obohacuje
kladením filosofických otázek existenciální povahy. Z dramaturgického hlediska je koncept dobře promyšlen;
je kombinací linie sledující tvorbu umělce a snahy o odkrytí jeho složité osobnosti prostřednictvím hledání
jeho již dospívajících dětí. Ve fázi vývoje režisér připravil důkladnou rešerši kompletní tvorby sledovaného
umělce, do které zahrnul rovněž svědecké výpovědi jeho spolupracovníků (mezi nimi lze najít také světově
proslulé galeristy). Rovněž byly vybrány lokace pro natáčení a tvůrčí tým spolupracovníků; dále byl
promyšlen obrazový koncept projektu. Pro naplnění záměrů projektu lze za podstatnou považovat
skutečnost, že režisér projektu byl spolupracovníkem a přítelem sledovaného umělce.
Dále byla předložena marketingová a distribuční strategie, která odpovídá povaze kulturně náročného
projektu.
Připravovaný film vykazuje potenciál festivalového úspěchu.
Předložený finanční plán, sestavený většinově z veřejných zdrojů, je s ohledem na charakter projektu
reálně dosažitelný. Předložený rozpočet není nadsazený; naopak je kalkulován v nízkých položkách a
odpovídá potřebám projektu.
V době podání žádosti o dotaci je již projekt připraven k realizaci. Přestože je režisér debutantem a
společnost Mannschaft s.r.o. nemá ve filmovém průmyslu zkušenosti, tak předložené podklady vytváří
přesvědčení o tom, že žadatel dokáže projekt úspěšně realizovat.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podpory
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložená žádost je srozumitelně zpracovaná; navzdory tomu obsahuje následující nepřesnosti a
nedostatky. Ve formuláři projektu je chybně uvedeno procento již zabezpečených finančních prostředků.
Žadatel uvádí 12% již zabezpečených finančních prostředků, přičemž za zabezpečené lze považovat pouze
1,6% (ani k těmto (vlastní zdroje) ale žadatel nedodal potvrzení). LOI slovenského partnera neobsahuje výši
finančních prostředků, kterými se bude na projektu podílet; proto tyto prostředky nelze považovat za
zabezpečené. S ohledem na nízkou výši finančních prostředků žadatele (producent je teprve studentem
FAMU) není míra těchto zdrojů podstatnou položkou ve finančním plánu.
Informace o některých tvůrcích (např. režisérovi) a společnosti žadatele by měly být zpracovány
podrobněji. V tomto ohledu chybí zcela základní data, bez kterých se v žádosti nelze dobře orientovat.
Zejména u projektů mladých/začínajících tvůrců je nutné tato data uvádět (týká se např. stopáží, dat
narození, založení společnosti apod.).
Režijní (napsaná Štěpánem Pechem) a dramaturgická (napsána Lukášem Kokešem) explikace dávají
jasnou představu o naplnění vývoje projektu; rovněž poskytují zcela jasnou vizi o budoucí podobě
chystaného projektu (jak po formální, tak obrazové stránce).
Smlouva s autorem je uzavřená na celou dobu autorskoprávní ochrany. Žadatel rovněž dodal licenční
smlouvu k použití veškerého díla Jána Mančušky od vlastníka pozůstalosti.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložený aproximativní rozpočet je sestaven jako nízkonákladový. Tento rozpočet je transparentní;
všechny položky jsou odůvodněné a vyplývají z potřeb projektu. Částky kalkulované za letenky a ubytování
v zahraničí jsou uvedeny pouze v paušálech; s ohledem na lokace natáčení by uvedené kalkulace
nemusely být dostačující.
Pro úspěšné zafinancování projektu hraje vysoká podpora SFK klíčovou roli; projekt oprávněně
označený jakožto kulturně náročný se bez takové podpory nemůže obejít. Finanční plán je sestaven jako
vícezdrojový: 76% utváří veřejné zdroje (SFK, ČT, AVF, RTVS, Prague Film Fund); takto vysoké procento
veřejných zdrojů nesporně odpovídá charakteru předloženého projektu. V dané chvíli je projekt prakticky
nezabezpečen, přesto je představa producenta o konečném zafinancování realistická. Požadovaná výše
podpory ze strany SFK (1250.000,-, tj. 41,81% z celkového rozpočtu) není nikterak vysoká.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel předložil srozumitelnou zprávu o proběhnuvším vývoji projektu, během kterého se mu podařilo
projekt připravit k realizaci. Dramaturgická a obrazová koncepce projektu je dobře promyšlená. Projekt ze
strany SFK získal již dotaci na vývoj (ve výši 200.000,- Kč). Producent plánuje dokument natočit
v koprodukční spolupráci se slovenskou stranou (natáčení v Bratislavě, zvuková postprodukce, autorská
hudba); spolupráce se slovenskou společností Filmsomnia je již domluvená. Producent má rovněž vhodně
sestavený realizační tým; zároveň již v rámci vývoje proběhly některé obhlídky. Producent proto disponuje
jasnou představou o místech, na kterých bude natáčet, a o lidech, s nimiž bude mít zájem natáčet.
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Producent rovněž drží licenční práva k veškerým dílům sledovaného tvůrce; to je pro úspěšnou realizaci
mimořádně podstatné. Producent rovněž předložil reálnou a vyčerpávající představu o marketingové a
distribuční strategii projektu. Jeho projekt má potenciál zúčastnit se vybraných evropských festivalů a být na
nich úspěšný.
Harmonogram prací je reálně dosažitelný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit žadatele Marka Dusila odpovídá jeho zkušenostem coby aktivního a ambiciózního studenta
FAMU. Společnost Mannschaft s.r.o. je nezávislou, pravděpodobně nově vzniknuvší, filmovou produkcí,
která se věnuje především ambicióznějším projektům studentů/debutantů. Projekt byl předložen s jasnou
představou: jak po obsahové, tak realizační stránce. Na základě doložených podkladů lze očekávat
úspěšnou realizaci.
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Expertní analýza
Název projektu

Chybění

Evidenční číslo projektu

3621-2020

Název žadatele

Mannschaft s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-6-17

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Bohdan Karásek

Datum vyhotovení

24. 5. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Téma Chybění patří k těm „velkým“ a „odvěkým“, byť jeho rozměr je velmi intimní a jeho
přesah se skrývá za jedním konkrétním osudem v specifickém odvětví současného
konceptuálního umění. Tím stěžejním tématem (jak mu sám rozumím) je především lidská
odpovědnost umělce: odpovědnost někoho, kdo je veřejným činitelem i soukromou osobou,
takže význam jeho „veřejné služby“ bude o to míň podléhat času, oč víc se sám ukrátí na
výměru vlastního života, což též znamená ukrátit o cosi zásadního své nejbližší. To téma je
rozměrné, složité, ambivalentní – v chystaném filmu však přítomné nejhmatatelněji jak lze: na
živých dětech, které tu po Jánu Mančuškovi zůstaly. Jeho síla a palčivost je zřejmá. Ruku
v ruce s tím jde riziko mnohotvárnosti: odvyprávět vše spolehlivě, aby nevznikl pouhý rej
(jakkoli „zásadních“) motivů, bude extrémně náročné, ale nikoli nemožné. Nesamozřejmým
příslibem je pro mě osobní napojení režiséra na celý Mančuškův příběh a jeho autorská
empatie, sekundárně pak také výjimečný kredit dramaturga projektu, dokumentaristy Lukáše
Kokeše. Věřím, že může vzniknout nezvykle silný film, daleko přesahující škatulku „portrétu
umělce“.

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)

Za velmi šťastný považuji vůdčí formální nápad chronologického protiproudu, který se
vymyká podezření ze samoúčelné formální atrakce, jde naopak v zájmu čitelnosti vyprávění:
úvodní ohledávání umělcových stop, jeho významu ve veřejném prostoru je přirozenou
expozicí, skrz niž se dostáváme k tvůrci-člověku – a „vyústění“ u dítěte-budoucího tvůrce
s obzvláště silným momentem jeho dětské kresby se spirálovitě pojí s přítomností jeho dětí
dnes. Taková osa vyprávění svědčí tom, že autor projektu už teď úspěšně nalézá cestu, jak
mnohost materiálu spojit se soustředěností kompozice.
Treatment je vypracován konkrétně a podrobně, na dokumentární projekt až nadstandardně.
Slabiny v něm nevidím; pojmenuji jen rizika (rizika jsou všude a vždy). Možná nejcitlivějším
bodem je přítomnost obou Mančuškových dětí; citlivost realizační je samozřejmá (štáb bude
mít k dispozici i psychologického poradce), chci upozornit na tu dramaturgickou. Treatment
obsahuje určité „předpovědi“ či „ideální vyznění“ vzhledem k tomu, co se po dobu natáčení
odehraje a změní v hlavách dětí – což může působit jako zbožné přání, a nejsem si jist, jak
moc je ku prospěchu s těmito peripetiemi dopředu kalkulovat. Chápu však, že jejich poměrně
přesný (tudíž předčasný) popis v treatmentu může být zástupný a ve skutečnosti jde spíš o
exemplární příklad v rámci prostoru, který se během natáčení bude otvírat.
Vzhledem k delikátnosti, osobní povaze příběhu, ale i přítomného, stále reflektovaného
motivu umění číhají všude nástrahy sentimentu či naopak elitářské „artové“ pózy,
vyumělkované vážnosti, s níž lze připisovat váhu banalitám… Tyto nástrahy je dobré mít na
paměti – ale to už je trochu školská poučka, již zkušení tvůrci tohoto projektu mají jistě dávno
vstřebanou.
Rozhodnutí změnit pojetí vypravěče (oproti prvnímu teaseru, kde v této roli figuroval ještě
sám režisér) považuji za šťastné, snad i potenciálně úrodné a otevřené invenci třeba i méně
tradičních nápadů.
Druhý teaser, jehož těžištěm je setkání s Mančuškovým galeristou Andrew Kreppsem, dobře
demonstruje přísliby popsané výš. Jeho natáčení bylo předčasně přerušeno koronavirovou
krizí a všudypřítomná hrozba koronaviru je v závěru uvedena do paralely se smrtící hrozbou
vznášející se neustále nad Jánem Mančuškou. S podobnými příměry bych byl dost opatrný.
Má-li mít koronavirus a současná kritická situace ve filmu vůbec nějaké místo, k jeho
správnému nalezení určitě pomůže časový odstup.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Zvláštní vztah režiséra k látce už jsem zmínil, v materiálech je silně dokumentován.
Kameraman Šimon Dvořáček, střihač Jan Daňhel, dramaturg Lukáš Kokeš, to jsou jména,
která před komisí Fondu myslím nepotřebují žádného komentáře: jde o dream-team.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Význam projektu pro českou a evropskou kinematografii je významem filmu umělců o umělci
– tedy příběhu mezinárodně ceněného, originálního, výjimečně radikálního umělce viděný
očima, které jsou empatické k jeho osobnímu osudu a citlivé k jeho osudu uměleckému,
k jeho dílu. Součástí filmu bude ostatně podle všeho celkem důsledná rekonstrukce (v rozsahu
4 natáčecích dní) Mančuškova projektu Reverse Play na pomezí instalace a divadla, jež jeho
odkaz tímto dílčím způsobem zpřítomní. (V producentově popisu se vyskytují ještě 2 ND na
jiné dílo Schéma F, režisérský treatment ho však zmiňuje jinak: v kontextu matčiných
vzpomínek na syna seskupených do formy scénáře, která však v popisu zůstává blíže neurčena
stejně jako eventuální inscenační práce s tímto scénářem.) Význam esejisticko-portrétního
dokumentu v mezinárodním kontextu je celkově dán už mezinárodním významem samotného
Mančušky a jeho díla, přičemž vše, co jsem psal dřív, dokumentuje, že film nebude nějakým
parazitem na této umělcově úspěšnosti, ale rozvíjí vlastní progresivní a promyšlenou vizi, jež
se v kontextu světového dokumentu neztratí.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Předkládaný projekt byl podpořen ve fázi vývoje, přítomná žádost vyplývá z plodů této práce,
a je tedy logickým pokračováním. Projekt je rozpracován, a až odezní restrikce dané
koronavirovou krizí, bude na co navázat. Konkrétní finanční proporce jsou komentovány
v producentském popisu projektu – posouzení jejich správnosti bych rád nechal na
ekonomickém expertovi.
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