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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šťastný život zbabělce 

Evidenční číslo projektu 3319-2019 

Název žadatele In Film Praha 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy výroba českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavní silné stránky 

- dobrý scénář, zajímavé zpracování 

- zavedený producent, ověřený režisér 

- artový film 

 

Hlavní slabé stránky 

- velmi nízký podíl zafinancování v době podání žádosti 

- vysoká požadovaná dotace 

- velmi omezený štáb hraničící s nemožností realizace 

 

Komediální příběh je unikátní především plánovaným způsobem natáčení. Část scénáře není napsána, 

bude vycházet z reálného dění, zaznamenaného spíše dokumentaristickou kamerou. Celkový rozpočet 

tomuto typu natáčení odpovídá, rozpočtovaný štáb však považuji až za velmi omezený. Finanční plán počítá 

se vstupem organizací města Olomouce a České televize, dokumenty potvrzující tuto skutečnost však chybí. 

Požadovaná dotace tvoří vysoký podíl na nákladech projektu, artovému filmu však finanční plán odpovídá. 

Projekt má ambice účastnit se mezinárodních festivalů, distribuce směřuje spíše k festivalovému divákovi. 

Harmonogram poskytuje dostatek času pro realizaci.   

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je jasná, srozumitelná. Žádost je podávána opakovaně s upraveným scénářem (původní název 

Komik v Olomouci). 

 

Projekt je žadatelem považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. 

Projekt bude koprodukovat Česká televize, LOI však chybí. 

 

V době podání žádosti je výše finančního zajištění projektu velmi nízká (4,14%). 

 

Opční smlouva na scénář je oproti zvyklostem bezplatná.  

 

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

Rozpočet projektu je poměrně nízký, povaze projektu odpovídá (spíš dokumentaristické zachycení 

událostí s malým štábem). Podíl požadované dotace na nákladech je téměř 50%. 

 

Jednotlivé položky rozpočtu jsou pro zamýšlený způsob natáčení odpovídající, většina paušálních 

honorářů je nižší, než je obvyklé. Za vyšší považuji položky za scénář (700.000,-Kč), sekretářky 

produkce (300.000,-Kč), nákup archivní hudby (500.000,-Kč), zvukovou postprodukci (celkem bez hudby 

1.010.000,-Kč), účetnictví (200.000,-Kč hlavní účetní a 300.000,-Kč účetní služby a audity) a poplatky 

fondům (60.000,-Kč). Na druhou stranu je natáčení účasten pouze jeden maskér, není lokační, 

mikrofonista, ani as.kamery. Kamerová technika je rozpočtována ve výši 5.000,-Kč/den (není mi jasné, 

jaká kamera bude na natáčení k dispozici). Vůbec se nepočítá se stavbou. Nasazení štábu téměř hraničí 

s nemožností realizace. Doporučuji dovysvělit pojetí natáčení na ústním slyšení. 

 

Finanční plán kromě podpory Fondu počítá se vstupem České televize (LOI chybí), vstupy organizací 

města Olomouce (také bez LOI), vlastním vstupem producenta a filmovými pobídkami. Vstup ČT je 

pouze finanční, věcné plnění ve finančním plánu nefiguruje. Projekt je z 68% financován z veřejných 

zdrojů, což povaze projektu odpovídá. 

 

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

Režisér přichází s vyprávěním příběhu pražského herce a jeho režijní práce v novém divadelním 

prostoru v Olomouci zvláštní formou. Část příběhu je autentická, při natáčení budou použity technologie 

a postupy spíše dokumentárního filmu. Původní scénář, který nebyl pro výrobu Fondem podpořen, 

prošel úpravami, upuštěno bylo od achronologického vyprávění. Natáčení se budou účastnit pouze 3 

herci (dohodnuti), ostatní jsou neherci. Scénáristická práce nebude zdaleka končit odevzdáním scénáře, 

konečný tvar filmu bude závislý na reálném dění a následném režijním zpracování natočeného materiálu 

ve střižně.  

 

Projekt má ambice účastnit se některého ze světových filmových festivalů, předpokládaná distribuce 

směřuje spíše k artovému divákovi.  

 

Harmonogram projektu je pro jeho realizaci dostatečný. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Autorský a producentský tým jsou zárukou úspěšné realizace projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastný život zbabělce 

Evidenční číslo projektu 3319-2019 

Název žadatele In Film Praha 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pavel je pražský herec, který nechce nic řešit a nic nebere vážně, ani krizi vlastního manželství. 

Odjede do rodné Olomouce, kde má poprvé režírovat vlastní hru, ve které mají kromě něho účinkovat i 

neherci. Nezvládá to a požádá o pomoc babičku, bývalou herečku. Jeho manželství se rozpadne a 

babička v den premiéry zemře. Naštěstí jen zdánlivě. Projekt se odehrává v přesvědčivě vylíčeném a 

divácky atraktivním hereckém prostředí, postavy jsou komplexní a věrohodné. Ze scénáře je cítit snahu 

o autentičnost, což je v kontextu současné domácí tvorby rozhodně cenné. Specifickou poetiku 

projektu určuje právě důraz na autenticitu, a to včetně obsazení neherců, improvizace a téměř 

dokumentárního přístupu. Téma herce a hereckého prostředí je v domácím i v evropském filmu 

poměrně často frekventované, z tohoto hlediska nepřináší projekt žádnou zásadní inovaci. Ta se 

objevuje spíše ve výše uvedeném způsobu  zpracování.  Díky němu má látka i jistý zahraniční 

potenciál.  Projekt má slibný tvůrčí tým soustředěný kolem divadelního a filmového režiséra Miroslava 

Krobota, se kterým někteří jeho členové spolupracovali už v minulosti. Žadatelem je společnost In Film 

zkušeného filmového producenta Rudolfa Biermanna, který operuje v ČR i SR a má na svém kontě 

řadu úspěšných filmů. Marketingová a distribuční strategie je velice stručná a zatím není potvrzen ani 

domácí distributor. Žadatel specifikuje 2 cílové divácké skupiny: návštěvníky divadel, ale i širší 

publikum českých filmových komedií, což odpovídá charakteru projektu. Odhadovaný počet diváků je 

střízlivý – 40 - 60 000. Žadatel slibuje vícezdrojové financování s několika regionálními zdroji. Vše je 

zatím pouze v jednání, stejně jako účast České televize.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt se odehrává v divácky atraktivním hereckém prostředí, které je vylíčeno velmi přesvědčivě a 
z jeho popisu je cítit jeho hlubokou znalost i osobní vztah autorů k látce. Podobné je to i u hlavní 
postavy – herce a jeho babičky – bývalé herečky. Všechny postavy jsou uvěřitelné, komplexní a 
věrohodné, každá z nich je svébytným originálem. Dalším přesvědčivě ztvárněným aspektem příběhu 
je manželská krize hlavního hrdiny a jeho partnerky.  Scénář vychází ze života a z jeho pozorování, je 
z něho cítit snahu o autentičnost a pravdivost, a to do nejmenších detailů, což je v kontextu současné 
domácí tvorby rozhodně cenné. Specifickou poetiku a styl celého filmu určuje právě tento důraz na 
autenticitu, a to jak prostředí (počítá se s použitím čerstvě zrekonstruovaného skutečného divadla 
Central v Olomouci i s použitím skutečných bytů), tak postav, a to včetně obsazení neherců. Důležitým 
prvkem bude také improvizace, a to jak herců, tak neherců. Tímto postupem se chce film odlišit od 
jiných současných domácích snímků, i když si tvůrci uvědomují jeho náročnost a nepředvídatelnost. 
Referenční inspirací jsou pro ně například filmy Akiho Kaurismakiho. Co se týče žánru, tvůrci uvádějí, 
že se jedná o romantickou komedii. To ale na projekt nesedí: ten je spíše ironickou, lehce intelektuální 
a především velmi realistickou tragikomedií. Romantická komedie není nikdy realistická a má zcela 
jiné vizuální pojetí, než plánují tvůrci - a také svá vlastní žánrová pravidla. Taková prezentace by 
mohla projektu udělat medvědí službu a spíše mu uškodit - potenciální diváci by se mohli cítit 
podvedeni. 
 

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

 

Pod scénářem jsou podepsáni 2 autoři, Lubomír Smékal a Miroslav Krobot, kteří úspěšně 

spolupracovali už v minulosti. Miroslav Krobot, který má film režírovat, je přední český divadelní 

režisér, který se ale etabloval i v oblasti filmové režie a herectví. Přináší do projektu důvěrnou znalost 

divadelního prostředí, zatímco Lubomír Smékal, které je původně psycholog, do něho vnáší hlubokou 

znalost lidských charakterů a především vztahů.  Dramaturg Petr Dvořák má zkušenosti zejména 

v oblasti divadla, a v dramaturgické explikaci se soustřeďuje především na srovnávání s předešlou 

verzí scénáře a na posun vzhledem k ní.  Zajímavý je výběr kameramana Dušana Tománka, který je 

původně fotograf a filmem bude jako kameraman debutovat.  K žádosti jsou přiloženy i jeho fotografie, 

které jsou sice přesvědčivé, stejně je ale toto rozhodnutí odvážné a nese jistá rizika. Žádost obsahuje 

také obrazové reference zkušeného filmového architekta Jana Vlčka, který spolupracoval s režisérem 

už v minulosti (Díra u Hanušovic, Čtvrtá hvězda). Na projektu je zajímavé, že obsazeni budou pouze 

tři profesionální herci (Pavel Šimčík, Iva Janžurová a Ivana Plíhalová) – další role budou obsazeny 

neherci na základě castingů.  

 

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

 

Téma herce a hereckého prostředí je v domácím i v evropském filmu oblíbené a poměrně často 

frekventované, z tohoto hlediska nepřináší projekt žádnou zásadní inovaci. Ta se objevuje spíše 

v oblasti zpracování, kde chtějí tvůrci použít téměř dokumentární postupy a pracovat částečně 

s neherci (kteří budou hrát neherce, tedy vlastně sami sebe). Tento aspekt projektu je téměř 

experimentálního charakteru, a pokud se ho povede realizovat podle očekávání tvůrců, může přinést 
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zajímavý výsledek. Z tohoto pohledu má látka i jistý zahraniční potenciál.   

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je společnost In Film zkušeného filmového producenta Rudolfa Biermanna, který operuje v ČR i 

SR a má na svém kontě řadu úspěšných filmů. Jedná se o poměrně nestandardní projekt s místy až téměř 

dokumentárními postupy natáčení: včetně práce s neherci, kteří budou mít vlastní kostýmy, a natáčet se 

bude v jejich vlastních bytech. Marketingová a distribuční strategie je velice stručná a neobsahuje žádné 

konkrétní nápady. Zatím není potvrzen ani domácí distributor. Žadatel specifikuje 2 cílové divácké skupiny: 

návštěvníky divadel, ale i širší publikum českých filmových komedií. Odhadovaný počet diváků je střízlivý – 

40 - 60 000. Vzhledem k částečně dokumentárnímu způsobu natáčení s předpokládaným malým štábem 

může rozpočet 21,287 mil Kč, i když se nejedná o žádnou přehnaně vysokou sumu, vyvolat jistou diskusi. 

Žadatel slibuje v žádosti vícezdrojové financování s několika regionálními zdroji (Olomoucký kraj, město 

Olomouc, Muzeum Olomouc, Univerzita Palackého a spolek De Central). Ve finanční strategii to činí 

dohromady 1 mil Kč. Vše je ale zatím pouze v jednání, stejně jako účast České televize. Vedle 10 milionové 

podpory SFK jsou ve strategii už jen 2 další zdroje, vlastní vklad žadatele a filmová pobídka. Harmonogram 

předpokládá premiéru až v březnu 2022. Film má být ale dokončen už v květnu 2021 a dřívější premiéra je 

možná, pokud by navazovala na úspěšné mezinárodní uvedení. Začátek natáčení je plánován na listopad 

2020 v návaznosti na dokončení rekonstrukce bývalého kina Centrál (září 2020), které bude hlavním 

prostředím filmu. Spoléhat na dokončení rekonstrukce v plánovaném termínu nese jistá rizika.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastný život zbabělce 

Evidenční číslo projektu 3319-2019 

Název žadatele In Film Praha 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film Šťastný život zbabělce, jehož scénář napsal osvědčený tandem Miroslav Krobot a 
Lubomír Smékal, má komplikovanou dějovou strukturu. Hlavní postavou je ambiciózní 
pražský herec a režisér, který v nově otevřeném olomouckém divadle připravuje inscenaci, 
částečně založenou na improvizaci a na kreacích amatérů vybíraných v castingu. Rozkolísaný 
Pavel, který má napjaté vztahy se svou manželkou, se v novém působišti zaplétá do pracovních 
kolizí i osobních dobrodružství.       
 

Sérii překvapivých událostí zažívá hlavně se svou samorostlou babičkou Helenou – bývalou 
herečkou, u níž dočasně bydlí a která účinkuje v jeho představení. Pavel čelí útokům od 
agresivního Romana – ex-přítele babiččiny pečovatelky, s nímž se však časem usmíří. Mezitím 
se hroutí jeho manželství, když jeho zklamaná žena najde zalíbení v jejich psychoterapeutovi. 
Propletenec vztahů se zauzlí během premiéry, která musí být zrušena kvůli domnělé smrti 
jedné z protagonistek – Pavlovy babičky. Vzápětí však vyjde najevo, že všechno bylo jinak…  
 
Příběh, v němž se reálný život prolíná s výstupy z připravované hry, nabízí úvahu o 
kontrastech skutečnosti, zneklidňujících představ a jejich adekvátní prezentace na jevišti. Jde o 
obdobný průhled do zákulisí divadla a tajemství herectví, jaký přinesl například Krobotův 
televizní seriál Zkáza Dejvického divadla (2019), nebo – v mnohem složitějším rámci – 
Kaufmanova alegorie Synekdocha, New York (2008). Vzhledem k hloubce tématu, nápaditosti 
jeho zpracování a kredibilitě autorů doporučuji podporu v maximální výši.    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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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) 

Připravovaný film, který má režírovat Miroslav Krobot, těží z jeho bohatých zkušeností 
autora řady kvalitních inscenací, realizovaných především na scéně Dejvického divadla. 
Sarkastický kaleidoskop o vztazích v životě, v divadelním provozu i na imaginativní 
scéně je vynalézavý obsahově i formálně. „Natáčet budeme v autentickém prostředí čerstvě 
zrekonstruovaného divadla Central. Rekonstrukce objektu začala v létě 2019 za přispění 
Ministerstva kultury ČR a je součástí Muzea umění v Olomouci. Budeme tady v situaci 
začátku scénáře, kdy ředitel Grunt a sekretářka Renata ukazují Pavlovi interiér divadla a 
mluví o tom, že diváci si sem ještě nezvykli chodit. Využijeme i zrekonstruovaný foyer a 
šatny,“ napsal Krobot ve své explikaci. 
 
Příběh pracuje s kontrastem neurovnaného života jeho protagonisty (v podání Pavla Šimčíka) 
a jeho autorských vizí narážejících na Pavlovy vnitřní „běsy“ i na obtíže zvenčí. Zabývá se 
rozdíly ve vystupování profesionálních herců a amatérů, jež chce ukázat formou 
skutečných castingů, jež budou průběžně natáčeny a zužitkovány ve filmu.  
 
Finále, kde se během premiéry inscenace sejdou všechny hlavní postavy, osciluje mezi 
tragédií (domnělá smrt hrdinovy babičky) a komedií (smrt byla pouze předstíraná). Další 
překvapivý zvrat přináší epilog po závěrečných titulcích. Projekt Šťastný život zbabělce 
zkoumá naši každodennost z nevšedních úhlů: klade zásadní otázky ohledně lidské 
integrity v dnešním „postfaktickém“ světě plném odvážných představ, ničivých deziluzí i 
falešných lákadel.  
      

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

Společnost In Film Praha, která žádost předkládá, patří k našim nejrenomovanějším tvůrčím 
dílnám. Do portfolia této firmy – založené v roce 1993 producentem Rudolfem Biermannem – 
patří například Ševčíkova adaptace Skleněný pokoj (2019), Šulíkovo drama Tlumočník 
(2018), biografické retro Masaryk (2016), oceněné dvanácti Českými lvy, a několik snímků 
Jana Hřebejka, včetně jeho klíčového díla Kawasakiho růže (2008). 
 
K elitním autorům patří i další členové štábu. Režisér a spoluscenárista Miroslav Krobot se 
kromě četných divadelních projektů etabloval i jako originální filmař: je autorem bizarní 
mozaiky Díra u Hanušovic (2014) a intimního dramatu Kvarteto (2018). Ke zkušeným 
tvůrcům se řadí i architekt Jan Vlček, pro klíčovou ženskou roli hrdinovy babičky autoři 
počítají s Ivou Janžurovou.     
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Krobotův připravovaný film dovedně pracuje s tajemstvím, což je zásadním rysem 
každého kvalitního díla. Postuluje otázku o souvislostech hereckého povolání se 
soukromými životy a morálkou jeho reprezentantů. Toto prastaré téma, na které neexistuje 
jednoznačná odpověď, je univerzální a nadčasové. Znamená obohacení současné české 
kinematografie o věrohodnou alegorii s otevřeným rozuzlením. 
 
Příběh o rozporuplném herci je originální i ve svém zpracování, jež osciluje na pomezí 
mysteriózní fikce a civilního paradokumentu. Patří tak k žánru, v němž má naše 
kinematografie obstojnou tradici a kde může úspěšně konkurovat zahraničním filmům 
realizovaným v cizích kontextech a kulisách. Bonusem užitečného projektu je fakt, že 
Miroslav Krobot je i zkušený herec, který magičnosti i úskalím této profese dobře rozumí.  

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná, tvůrčí zázemí je seriózní, plánovaný rozpočet (cca 21,3 mil. 
Kč) je pro obdobný typ filmu přiměřený. Krobotův a Smékalův scénář se dobře čte, cenná 
je i rozvaha dramaturga Petra Dvořáka (nar. 1985). Představu o interiérech dotvářejí výtvarné 
návrhy od scénografa Jana Vlčka, jež tvoří jednu z příloh.  
 
Formu filmu i způsob jeho snímání naznačuje Krobotův komentář: „Šťastný život zbabělce by 
se měl pocitově pohybovat na hraně zábavné, neučesané a místy až nepříjemné autenticity. 
Při natáčení chceme používat technologie a postupy spíše dokumentárního filmu, s využitím 
úzkého tvůrčího štábu. Záběry budou syrové, neestetizované, ale detailně komponované a 
pečlivě promyšlené,“ upřesnil Miroslav Krobot.  
 
Projekt je cenný i proto, že v autorově filmové tvorbě jde o další příklad jeho systematického 
vybočování z uhlazeného mainstreamu. Film bude podnětný pro přemýšlivé diváky všech 
věkových kategorií. Lze předpokládat i jeho úspěch na některém z našich či zahraničních 
festivalů.     
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Krvavá nevěsta 

Evidenční číslo projektu 3321-2019 

Název žadatele Snake Catcher 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Celovečerní hraný film 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 16.12.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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O podporu žádá film Ondřeje Pavliše  “Krvavá nevěsta”. 

 

Nízkorozpočtový film v koprodukci Česko-Slovensko. 

 

Hororová komedie ze současnosti. Youtuber natáčí dokument, po nehodě na dálnici D1 zahlédne záhadnou 

postavu, vydává se za ní. 

 

28 natáčecích dní na českých lokacích. 

 

Začátek natáčení plánován na říjen příštího roku. Zafinancování projektu není zcela jisté. V současné chvíli 

zajištěno pouze necelých 17% financí. Z celkových nákladů je sice papírově zajištěno pokrytí 

postprodukčních nákladů a distribuční garance, nicméně zásadní peníze na vlastní realizaci, tedy natáčení, 

zatím chybí. Slovenský koproducent zatím rozhodnutí o podpoře slovenského AV fondu nemá, na 

Jihomoravský fond se žádost také bude teprve podávat. Předpokládala bych, že když Žadatel opětovně 

podává Žádost, bude v tomto směru vyjednávání o financích poněkud dále. 

 

Díky udělení podpory českého filmového fondu na Vývoj, má produkce za sebou casting, nalezené lokace a 

zajištěný štáb. 

 

Harmonogram projektu je teoreticky realizovatelný, natáčení plánováno za 10 měsíců, tedy dostatečná doba 

na pečlivou přípravu. Samozřejmě ale bude záviset na úspěšnosti jednání o zafinancování. 

 

 

Rozpočet nízký, některé štábové profese zcela vynechány, u mnoha lidí počítány honoráře pouze za 

natáčení, nikoli za přípravu. Štáb tedy zcela jistě složen z nadšenců film natočit a dokončit. 

 

Producent by měl vytvořit jakousi záložní variantu zafinancování. Backup pro případ, že některé z 

plánovaných finančních zdrojů nevyjdou. Bylo by škoda tento projekt nerealizovat. 

 

Přes některé uvedené pochybnosti se mi projekt jeví jako zajímavý a podpořeníhodný :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Projekt, který posuzuji, je předkládán opětovně. Neměla jsem možnost vidět první žádost. Není mi tedy 

známo, jak velký posun v připravenosti projektu je zde předkládán. 

Námět a scénář je zajímavý, nabízí neotřelou formu realizace. Předešlé projekty Pěstírna, Autobazar Monte 

Carlo nebo Štafl naznačují, v jakém stylu asi filmová prvotina Ondřeje Pavliše bude. 

Štáb si tvůrci složili z mladých nadšených lidí. Budou bezpochyby ochotni pracovat za jednodušších 

podmínek, za menší honoráře. 

K vlastnímu natáčení zbývá více než 10 měsíců. Za tuto dobu producent bude muset projekt připravit k 

realizaci, aby nedošlo k dalšímu odsunutí natáčení. Hlavní impuls vzejde od podpory nebo zamítnutí 

Žádosti na český filmový fond. Producent by měl uvažovat i o dalších možnostech spolupráce s jiným 

koproducentem. Vytvořit si nějakou záložní variantu. 

Rozpočet je na nižší úrovni, lehce bych se obávala překročení plánovaných nákladů. Na druhou stranu 

dnešní mladí nadšení tvůrci jsou někdy schopni pracovat hodně za málo… (což se v současnosti často 

nevidí). 

 

 

  

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žadatel předkládá řádně vyplněné dokumenty obsahující potřebné údaje k posouzení Žádosti. 

Přiloženy dokumenty objasňují stav a vývoj příprav projektu.  

Žadatel uvádí fakt, že Žádost podává opětovně, v prvním kole mu byla vytýkána nedostatečná příprava 

projektu pro realizaci. 

V Popisu projektu objasněn stav příprav, natáčení i financování. 

Štábové profese zajištěny. 

Smlouva s autorem námětu i spolupracovníky na scénáři přiložena. 

Autorské smlouvy v přílohách nejsou, ale vzhledem k natáčení až na podzim roku 2020 je dostatek času na 

jejich přípravu. 

Přiloženy Letters of Interest jednotlivých subjektů (Mat film, Blue Tools, Falcon) 

 

 

 

 

 

 

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet relativně nízký, necelých 17mil při 28 natáčecích dnech. Autorské honoráře na nižší úrovni, štáb 

složen z mladších tvůrců, se kterými jsou dojednány přijatelné částky za realizaci. 

Trochu bych se obávala podhodnocení rozpočtu. V mnoha případech jsou částky u jednotlivých profesí 

počítány pouze za natáčení, bez příprav (např. Pomocný režisér nebo lokační). Zrovna funkce lokačního je 

založena na objíždění a zařizování míst natáčení převážně před vlastním natáčením. Pomocný režisér 

musí s režisérem absolvovat přípravu, nepřipadá v úvahu, že by byl najat pouze na natáčecí dny.  

Takovýchto položek je v rozpočtu více. 

Na druhou stranu je pravděpodobné, že štáb bude fungovat za minimalistických podmínek, dvojnásobek 

času za jeden honorář.  

Finanční plán je zcela závislý na podpoře českého Fondu kinematografie. Částka 8mil je ambiciózní. Tato 

částka tvoří téměř polovinu plánovaných nákladů. Jestliže Fond projekt nepodpoří, celá strategie 

financování se zhroutí jako domeček z karet. Potenciální koproducenti často čekají na vyjádření stanoviska 

veřejných zdrojů, až pak se rozhodují o vlastním vstupu do projektu. Jde tedy o to, sehnat dostatek financí 

na vlastní natáčení. Postprodukci má producent v podstatě pokrytou potvrzujícími dopisy ze strany 

obrazového i zvukového studia. Stejně tak distribuce je předjednána s předním českým distributorem. 

Není uvedeno v jakém stádiu je Žádost slovenského partnera na slovenský AVF. 

 

 

 

 

 
 
 

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

Realizační strategie není přiliš široce popsána, zatím se pravděpodobně ladí přípravy a samotné natáčení.  

28 natáčecích dní je při filmu ze současnosti jistě dostačující. Při uváděné výši rozpočtu se bude jednat o 

realizaci v užším štábu, za omezených podmínek. 

Harmonogram vývoje a příprav je sestaven s dostatečnými časovými rezervami. Natáčení v říjnu příštího 

roku poskytuje producentovi dostatek času na přípravu. 

Složení štábu je v podstatě dané, hlavní casting už proběhl, o lokacích se také vyjednává. 

Postprodukce je jasně definovaná, dohody (LOI) z jejich strany přiloženy. 

Záměr uvést film na půlnočním promítání MFF KV 2021 je zajímavý. Stejně tak výběr festivalů, na kterých 

by producenti chtěli film prezentovat. Uvidíme, co se jim z toho podaří zrealizovat. 

Nápad zveřejňovat kusé informace již v průběhu natáčení na sociální sítě je zcela jistě vhodnou formou 

propagace v současné době. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Produkční společnost Snake Catcher funguje na českém trhu pár let. Upozornila na sebe internetovými 

projekty Štafl nebo Autobazar Monte carlo II. Pouští se do zajímavých, někdy kontroverzních projektů. Jeho 

představitel Ondřej Pavliš neboli Andy Fehu byl nominován na cenu RWE za svoji prvotinu “Nenasytná 

Tiffany”. Společnost mladá, nicméně s potenciálem produkovat zajímavé projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Krvavá nevěsta 

Evidenční číslo projektu 3321-2019 

Název žadatele Snake Catcher 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 27.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Jak přiznal sám režisér, jeho dlouhometrážní prvotina Nenasytná Tiffany dosáhla návštěvnosti asi 5 000 

diváků. Přesto nyní přichází s podobným projektem, „žánrovou hororovou komedií“ a „satirou dnešní online 

schizofrenní doby“, jak stojí v popisu projektu. Přiznám se rovnou, že svět dnešních youtuberů je mi cizí: 

jednak jeho sledování považuji za ztrátu času, jednak ho považuji povětšinou jen za zoufalý výraz pádu naší 

doby do sebestředné malichernosti. Jak to stojí v jedné replice na s. 6 scénáře: „...prostě dělat píčoviny a 

natáčet se u toho“. 

 

Nicméně musím uznat, že předložený scénář pouhé oslnění youtuberskou komunitou a jejími možnostmi 

dosti přesahuje a obrací opravdu její životní styl tak trochu naruby. „Lidi nechtěj pravdu, lidi chtěj emoce,“ 

říká na s. 47 zavilý youtuber Šimon, a to je pravda nejen jeho „profese“, ale také pravda veřejného života, 

politiky, nakonec i umění, včetně kinematografie. Příběh se tak pouští pod rouškou hledání hranic nevázané 

exhibice, duchařiny a krvavého snuff filmu na pole hledání základních životních pravd, v pointě možná až 

překvapivě banálních a tradičních. 

 

Než k tomu dojde, vyzkouší režisér názorně celý arsenál šalebných prostředků a postupů, jimiž diváka 

zábavně a často i překvapivě provede spojeným labyrintem reality a fikce, aby posléze skončil docela věcně 

a drsně a pak i sentimentálně. Čte se to pěkně, ani realizace nebude finančně náročná, jen požadovaná 

částka podpory se mi jeví vysoká. Žadatel to odůvodňuje mj. kritikou mainstreamu v projektu, je však otázka, 

co tím mainstreamem v dnešním kontextu vlastně myslí. Není jím do jisté míry vzhledem k tématu už i ten 

projekt sám? 

 

Látka byla podpořena už nemalou částkou na vývoj, posléze SFK zamítl podporu na výrobu, teď se zdá, že 

čas na podporu nastal. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

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

 

Youtubering je nepochybně výrazem jistého generačního životního pocitu, kterému daly prostor předchozím 

generacím neznámé technologie. Vyjevuje možná do té doby skrytý sklon lidské povahy k narcisismu, 

exhibicionismu a potřebě sebeshlížení, třeba ale také potřebu bezpečné pospolitosti, zbavené konkrétního 

fyzického kontaktu. Končí to pak podobně, jak se píše ve scénáři na s. 31 o vlogerce Sáře, že „kamera je 

pro ni důležitější než Martin“, tedy její kluk. 

 

Na druhé straně existuje od roku 2015 i u nás už festival Utubering, kde se „generace Z“ se svými idoly 

přímo setkává, často za projevů podobných někdejší beatlemánii. Generační projevy tedy zůstávají, mění 

se však nástroje jejich identifikace, vše se zrychluje a zároveň i poněkud odlidšťuje. Námět pro psychology  

a sociology, aby zjistili, jaký to všechno bude mít dopad na mentální výbavu jednotlivce i na vztahy ve 

společnosti. Varovné příznaky už jsou na obzoru. 

 

Krvavá nevěsta některé z nich zazamenává, ale vzhledem k žánru míří jinam. Využívá nové technologie ke 

vzájemnému zrcadlení reality a fikce, dělá to zábavnou i napínavou formou, zároveň usiluje o vymezení 

toho, co je pravda a co jenom zdání, protože to je v dnešním světě komunikační exploze paradoxně tím 

největším uměním. Že do toho zatahuje ještě pověst ze 17. století, je milé zpestření, stejně jako písně bří 

Nedvědů dávají příběhu bizarní ironický rámec. 

 

Projekt je podle mého soudu připraven k realizaci a přináší zajímavou kombinaci několika různorodých 

stylových postupů. 

 

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

 

Látka vznikala deset let, autoři mezi tím pracovali na seriálech pro televizi Stream.cz, kde nabrali další 

zkušenosti vhodné pro tento projekt, tým je sestaven na základě předchozí spolupráce. Zdá se, že projektu 

prospěla účast na Dramaturgickém inkubátoru a spolupráce dramaturga Michala Reicha. Česko-slovenská 

koprodukce přivede slovenského herce v jedné z hlavních rolí, už v této fázi mohl však být scénář korektně 

dotvořen v obou jazycích, a to i pravopisně. 
 

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

 

Téma míří primárně na diváckou skupinu 16-20 let, která je zvyklá sledovat své youtuberské celebrity, 

pochybuji však, že by byla právě ona vstřícná k jeho kritickému podtextu. Naopak starší diváky může od 

filmu odrazovat samo youtuberské prostředí ještě dříve, než proniknou za jeho první plán. Takže dost 

pochybuji, že „je cílová skupina velice široká“. Spíš bych spléhal na žánrové fajnšmekry a pak také na 

fanouškovskou základnu blogů obou představitelů hlavních mužských rolí. Stylově něco naznačil už 

Sedlákův seriál Semestr (2016), zde si představuji ještě bohatší technologickou invenci. V širším kontextu to 

ale už sotva bude nějaký zázračný objev. 

 

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

znaků) 

 

Žadatel má zkušenost z televizní seriálové tvorby pro Stream.cz, s režisérem spolupracoval už na jeho 

prvotině. Krvavá nevěsta je zase jeho celovečerním producentským debutem, což vyvolává jisté obavy, 

nicméně se snad dá počítat s nabytou zkušeností a v dobrém smyslu i s rutinou na všech postech, 

zocelenou zvládnutými komerčními nároky. Rozpočet se mi zdá nízký, finanční plán snad ještě bude 

doplněn z dalších plánovaných zdrojů, aby mohla být podpora se SFK nižší. Žádost je zpracována se všemi 

náležitostmi potřebnými k posouzení, pozitivní posun připravenosti projektu od minulé zamítnuté žádosti 

posoudí Rada. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu KRVAVÁ NEVĚSTA 

Evidenční číslo projektu 3321-2019 

Název žadatele Snake Catcher 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Vyroba-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 2.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Martin a Šimon jsou populární youtubeři, jejichž videa se ale ve snaze šokovat a získat co nejvíc 

diváků pohybují na etické hraně. Martin si začne s komerčnější youtuberkou Sárou a rozejde se se 

Šimonem. Dá se s ním ale opět dohromady ve snaze „ulovit“ ducha Krvavé nevěsty z Devíti křížů. 

V tom jim pomáhá zkušená lovkyně duchů Lucie. Nevěstu sice neuloví, odhalí ale mučírnu mladých 

žen, jejichž muka jsou natáčeny pro ilegální snuff filmy. Projekt žánrově tápe: první polovina působí 

jako sonda do života youtuberů, druhá ovšem sklouzává do béčkového horroru. Není zřejmé, komu má 

být snímek určen. Youtubeři jsou populární mezi dětmi a náctiletými, míra grafického násilí je ale příliš 

vysoká na to, aby byl snímek pro ně vhodný. Rodiče by sice možná ocenili vhled do života hrdinů jejich 

dětí, od toho ale projekt rychle uteče. Nejvíc by snímek ocenilo zřejmě menšinové publikum festivalů 

filmů určených pro otrlé diváky, to ale už skoro všechno, co obsahuje, vidělo a zná z jiných snímků.  

Látka přináší do českého filmu nové specifické prostředí, nicméně ve světě existuje na toto téma už 

řada titulů. Tvůrci se zatím zabývali především žánrovou tvorbou pro internetovou televizi. 

Žadatelem je mladá filmová společnost SnakeCatcher režiséra a kameramana projektu. Zatím 

realizovala internetový seriál Štafl a předložený projekt má být její celovečerní hranou prvotinou.  

Žadateli se povedlo zajistit několik finančních zdrojů včetně slovenského koproducenta, potvrzen je i 

český distributor (Falcon). Realizační harmonogram s vhodně plánovanou premiérou na 2.XI. 2021 

(Den dušiček) je reálný.  

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 žánrově tápe: první polovina působí jako sonda do života youtuberů s potenciálem ho de-

romantizovat de-idealizovat, druhá část ovšem sklouzává do laciného béčkového horroru a slasheru 

inspirovaného americkými filmy o lovení duchů a paranormálních jevech (Ghostbusters, Blair Witch a jejich 

odvozeniny) a v závěru dokonce se zabroušením do oblasti action filmů s kulisou výroby ilegálních snuff 

snímků. Není zřejmé, komu má být snímek určen. Youtubeři jsou populární mezi dětmi a náctiletými, slovník 

filmu a především míra grafického násilí je ale příliš vysoká na to, aby byl snímek vhodný pro dětského či 

dospívajícího diváka. Rodiče by sice možná ocenili vhled do života hrdinů jejich dětí, od toho ale projekt 

rychle uteče. Nejvíc by snímek ocenilo zřejmě menšinové publikum festivalů filmů určených pro otrlé diváky, 

to ale už skoro všechno, co snímek obsahuje, vidělo a zná z jiných filmů. Jediné novum, které přináší, je 

zasazení do domácího prostředí, které ale působí v druhé polovině nevěrohodně a příliš stylizovaně ve 

srovnání s první částí. Dialogy jsou sice dobře odposlouchané, postrádají ale dramatickou kvalitu. Podobné 

je to i s postavami, jsou sice dobře odpozorované, postrádají ale komplexnost, dramatickou hloubku a 

dramatický vývoj, jsou to spíše figurky na hraně karikatury.  

 

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

 

Scénárista Ondřej Kopřiva je absolventem Univerzity Palackého a spoluautorem scénáře k seriálu 
Semestr vyrobeného pro Stream.cz. Režisér Andy Fehu se zabýval řadu let tvorbou krátkých filmů, 
upozornil na sebe celovečerním lowbudgetovým žánrovým debutem Nenasytná Tiffany. Režíroval 
několik seriálů pro internetovou televizi Stream.cz. Se svým kolegou Jakubem Ševčíkem (který je 
kameramanem předloženého projektu) vytvořili pro ni např. seriál Pěstírna. Dramaturgem projektu je 
Michal Reich, absolvent katedry střihu na FAMU, který se věnuje také dramaturgii.  
 

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

 
Látka přináší do českého filmu nové specifické prostředí youtuberů, které české a slovenské filmaře láká svou 
neprobádaností (ve vývoji je vícero projektů) a zřejmě i popularitou jeho některých představitelů. Nicméně ve 
světě je na toto téma už řada projektů, především v oblasti low-budgetového nezávislého filmu, které vznikají 
(a zanikají) s větším či menším úspěchem. Z těch nejnovějších zaujme například snímek Fabulous kanadské 
režisérky Mélanie Charbonneau, původně také youtuberky s miliónem sledovatelů (premiéra v Torontu 2019). 
Ten se ale na rozdíl od předloženého projektu – i když také v rámci populárního žánru (v tomto případě 
komedie) – zabývá vážnějšími a hlubšími tématy, jako je například vztah seriózní žurnalistiky k  youtuberstvu a 
její ovlivnění tímto fenoménem.  

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je mladá filmová společnost SnakeCatcher, založená režisérem a kameramanem projektu.  

Zatím realizovala internetový seriál Štafl a předložený projekt má být její celovečerní hranou prvotinou.  
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Rozpočet filmu byl vyčíslen na 16,15 mil Kč. Žadateli se povedlo zajistit několik finančních zdrojů: potvrzeni 

jsou pro postprodukci střihu a zvuku Matfilm (1,5 mil) a Bluetools (0,65 mil). Součástí žádosti je i deal memo 

se slovenským koproducentem Artichoke, jenž slíbil do projektu investovat 3,5 mil Kč. Potvrzen je i český 

distributor Falcon s MG 0,5 mil Kč. V úvaze je ještě Jihomoravský filmový fond (2 mil). Stejně ale tvoří 

příspěvek SFK ve výši 8 mil téměř 50% rozpočtu. Realizační harmonogram s vhodně plánovanou 

premiérou na 2.XI. 2021 (Den dušiček) je reálný. Marketingová kampaň plánuje intenzivně využít popularitu 

hlavních herců - z nichž jeden je profesionální youtuber - na sociálních sítích. Problémem může být, že 

skupina fanoušků youtuberů bývá věkově značně nízká, a charakter filmu obsahujícího explicitní násilí je 

pro takovou věkovou skupinu nevhodný. Žadatel sám charakterizuje jako primární věkovou skupinu, kterou 

chce oslovit, mládež ve věku 16-20 let. Plánovaná je prezentace projektu na různých českých platformách, 

festivalová strategie je správně zaměřená na specificky zaměřené akce (Sitges, Ravenna).         
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tajemství staré bambitky 2 

Evidenční číslo projektu 3328-2019 

Název žadatele Fairytale Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Po osmi letech od premiéry pohádky Tajemství staré bambitky přicházejí tvůrci s nápadem na realizaci 

pokračování. Po přečtení scénáře lze souhlasit s tím, co najdeme i v předložené žádosti – „dvojka“ musí mít 

svůj smysl a neměla by pouze rozvíjet/stavět na tom, co fungovalo u prvního dílu.  

Pokračování navazuje na uplynulý děj, využívá celou řadu již známých postav, pracuje s podobným typem 

humoru, ale velkou předností je, že účelově „neparazituje“ na úspěchu originálu, je inteligentním rozvinutím 

dalších dějových cest.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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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) 

 

Ačkoliv žadatelé žádají SFK o poměrně velkou částku (a také jde o celou třetinu rozpočtu), rozhodně stojí 

za zvážení schválení této žádosti. I kdyby nemělo jít o celou sumu. Tajemství staré bambitky bylo pohádkou 

chytrou, vtipnou, pracující i se společenskou satirou, vlastně až nečekaně dospělou, aniž by přišlo o 

hravost. Vše toto nacházím i v textu pokračování, a to aniž bych nabyl dojmu, že jde jen o nějaké účelově 

vykonstruované dějové napojení – naopak, nová zápletka a nové motivy mají své opodstatnění. A 

především, pohádka by mohla obdobně jako první díl nejen uspět v rámci vysílání kolem vánočních svátků, 

ale neustále se ucházet o pozornost diváků i po letech od premiéry. Je citlivě a s rozmyslem napsaná.  

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

Štáb je de facto totožný, čili je velmi pravděpodobné, že se dobrý scénář i dostatečně dobře zrealizuje. 

 

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

Kvalitních pohádek není zrovna moc, proto v podpoře této látky vidím smysl. 

 

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

znaků) 

Snad jediné, nač bych upozornil, je fakt, že žadatel se opírá o podporu ze strany SFK celou třetinou 

rozpočtu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tajemství staré bambitky 

Evidenční číslo projektu 3328-/2019 

Název žadatele Fairytale production 

Název dotačního okruhu výroba 

Název výzvy Vyroba-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je sequel televizní pohádky z roku 2011 Tajemství staré bambitky vyrobené pro ČT. Teď se ale jedná 

o film primárně pro kina. ČT se na něm chce podílet stejně jako v případě pokračovaní pohádky Anděl Páně, 

které vznikalo v podobném modelu. Scénář projektu vychází z původní pohádky a děj pokračuje po 10 

letech. Hodný král Jakub vládne ve svém království s dcerou bývalého loupežníka Karaby. Vyhnaní špatní 

rádci se dostanou do sousedního království, kde obelstí naivní královnu Julii a zmocní se tam vlády. Naštěstí 

zasáhne Karaba, který se seznámil s Julií a zamiloval se do ní. Společně s králem Jakubem osvobodí Julii a 

zloduchy vyženou. Text zachovává styl a poetiku Bambitky 1: obsahuje stejné postavy, písničky, humor, 

pranýřuje soudobé nešvary. Vše je postaveno na zachování a zopakování úspěšného schématu. Projekt 

určený pro celou rodinu je výrazně komerčně orientován, nejedná se tedy o umělecky náročné dílo, jak se 

uvádí v žádosti. Drží se ověřených vzorců a klišé, které fungují v lokálně populárních českých pohádkách, a 

nepřináší něco výrazně nového nebo osobitého. Zahraniční přesah je minimální. Projekt bude čistě českou 

produkcí, žadatel je sice v jednání s RTVS, ale zřejmě půjde pouze o akvizici.  

Žadatelem je společnost Fairytale Production, která byla založena letos za účelem realizace předloženého 

projektu. Ten má poměrně vysoký rozpočet a není zřejmé, zda se ho žadateli povede zafinancovat. Finanční 

plán počítá s více zdroji, které žadatel charakterizuje jako domluvené nebo přislíbené, to ale není doloženo -

s výjimkou LOC od AQS a LOI od ČT, kde ovšem není specifikována výše příspěvku. Harmonogram počítá 

se zahájením natáčení už 4.V.2020 a s dokončením projektu v listopadu 2020, což je vzhledem ke stavu 

financování poněkud optimistické. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 

Scénář projektu vychází z původní pohádky a děj pokračuje po 10 letech. Text zachovává styl a poetiku 

Bambitky 1: obsahuje stejné postavy, které mají být obsazeny stejnými herci (plus několik nových postav), 

písničky, hravý humor, a pranýřuje soudobé nešvary zabalené v pohádkovém hávu. Tím občas sklouzává 

do poněkud populistické „komunální satiry“, jak se tomu říkalo za minulého režimu, a podbízivosti 

soudobému divákovi. Všechno je postaveno na zachování a zopakování úspěšného schématu. Projekt 

určený pro celou rodinu je výrazně komerčně orientován, nejedná se tedy o umělecky náročné dílo, jak se 

uvádí v žádosti, pouze o dílo finančně náročné. Drží se ověřených vzorců a klišé, které fungují v lokálně 

populárních českých pohádkách, a nepřináší něco výrazně nového nebo osobitého. To se týká dějových 

motivů, jednotlivých postav i situací, stejně jako vizuálního pojetí. Schází zajímavější pohádková atmosféra, 

v podstatě se jedná více o komedii v pohádkovém balení. Tento hybridní žánr je nicméně v ČR populární a 

jistě si najde své diváky.          

 

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

Autor i režisér stojí za původní pohádkou, na kterou projekt navazuje. Jejich zkušenost je jistou zárukou, že 

by se jim mohlo povést zopakovat předešlý divácký úspěch, který spočíval ve vysoké sledovanosti 

v televizi. Podle žádosti je potvrzen prakticky celý tvůrčí tým i většina obsazení (vycházející z obsazení 

původní pohádky).  

 

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

 
Téma i zpracování látky je vyloženě lokální. Projekt je orientován pouze na domácí publikum a díky tomuto 
zaměření prakticky nepočítá s cizím divákem. Zahraniční přesah prakticky chybí. Projekt nepřináší nic nového 
ani v rámci evropské ani domácí tvorby.   
 

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

znaků) 

Žadatelem je společnost Fairytale Production, která byla založena letos za účelem realizace předloženého 

projektu. Má 3 vlastníky: jedním z nich je Ivo Macharáček, režisér projektu, další dva vlastníci jsou 

podnikatelé, z nichž jeden byl předsedou představenstva akciové společnosti Thermal – F a jako takový „se 

léta účastnil MFF KV“. Hlavní cílová skupina je označena jako děti 6 – 16 let, žadatel ale označuje film také 

jako rodinný, což je správně. Dobrým marketingovým nápadem je propojení filmu s interaktivní hrou a 

soutěží, která na ni navazuje – v partnerství s Českou spořitelnou. Český distributor je potvrzen (Bioscop, 

přiloženo LOC společnosti AQS). Rozpočet je vyčíslen na 43 962 000 Kč a má být financován z více zdrojů. 

Fakticky ale není žádný potvrzen, nebo přinejmenším není specifikována výše podpory. To se týká i LOC 

od AQS a LOI od ČT. Ve finančním plánu je už ale rovnou zahrnut příspěvek distributora ve výši 3,6 mil Kč, 

a od ČT úhrnná suma 16 940 000 Kč, z čehož je finanční plnění 12 100 000 Kč. Žadatel charakterizuje 

příspěvky dalších partnerů jako město Liberec, Zlínský kraj, Česká spořitelna, RTVS (slíbená akvizice) jako 
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domluvené nebo přislíbené, nijak to není ale doloženo. Jedná o čistě českou produkci. Harmonogram 

počítá se zahájením natáčení už 4.V.2020 a s dokončením projektu v listopadu 2020, což je vzhledem 

k nedokončení financování poněkud optimistické. Požadovaná podpora SFK je vysoká: 14,52 mil Kč – 33% 

rozpočtu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Tajemství staré bambitky 2 

Evidenční číslo projektu 3328-2019 

Název žadatele Fairytale Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 29.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Žádost se týká podpory výroby celovečerní (93 min.) filmového pohádky Tajemství staré 
bambitky 2, která bude – jak z názvu vyplývá – pokračováním úspěšné televizní celovečerní 
pohádky Tajemství staré bambitky (2011). Původní dílo však bylo vyráběno přímo Českou 
televizí a určeno pro premiéru v jejím vysílání. 
 
Tentokrát jde o realizaci projektu primárně určeného pro kinodistribuci a teprve poté – jak je 
doloženo LOI – bude zařazena do svého vysílání Českou televizí. 
 
Žadatelka – společnost Fairytale Production s.r.o. – vznikla účelově v květnu 2019 právě kvůli 
výrobě filmu Tajemství staré bambitky 2. Obecně se jedná o legitimní business model (což 
bude níže ilustrováno podrobněji), u jehož posouzení leží velká váha na Radě Fondu. Projekt 
je jednoznačně – a správně - budován jako ziskový, na druhé straně by měla být kvalitní 
audiovizuální tvorba pro děti podporována.  
 
Rozpočet projektu činí nezanedbatelných 43 962 000 Kč, podpora Fondu je žádána ve 
značné výši 14 520 000 Kč. Hrubá analýza velkorysého rozpočtu viz níže v příslušné kapitole. 
 
Způsob zpracování žádosti, některé formulace a sestavení příloh potvrzuje, že žadatel je 
v roli producenta hraných filmů spíše nováček. 
 
Z výše uvedených poznámek vyplývá doporučení podpory, avšak ve výrazně redukované 
podobě. 

Udělení podpory Doporučuji (viz výše) 

 

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.  
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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) 

  
Podle žadatele proběhly přípravné práce (včetně několika verzí scénáře, poslední je k  
Žádosti přiložena) od března 2019 do listopadu 2019 a nyní se čeká na dramaturgické  
připomínky koproducenta (České televize). 
  
Producent počítá s 27 natáčecími dny ( 4.5.2020 první FD) a se zakončením projektu k  
19.11.2020 (master), premiéra je plánovaná na 26.11.2020; jde tudíž od počátku do konce o  
svižně připravované dílo s vysoce dynamickou realizací.  
 
Zpráva o vývoji projektu nepřekračuje deset vět a věnuje se (na původní film navazujícímu)  
hereckému obsazení, založení společnosti a tvorbě námětu, synopse a několika verzí  
scénáře.  
 

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

 
Rozpočet je konstruován technicistně (žadatel píše o „slepém natáčecím plánu“ se  
zmíněnými 27 FD) a neúsporně, bez hlubší (vzhledem k rychlosti literární přípravy logické)  
znalosti scénáře a jen s hrubou informací o lokacích a skutečně nutných kapacitách. Vznikl  
tak neskromný rozpočet, v němž „je vše“, i to, co zřejmě nebude třeba (nebo nebude třeba  
v rozpočtovaných rozměrech) a často ve značných finančních objemech, nutně vyžadujících  
od žadatele komentář či explikaci. Takových položek je mnoho, tudíž jen nejkřiklavější  
příkladem: pol. 19-08 a 19-09 nájmy a úpravy kostýmů takřka 1 440 000 Kč, pol. 21-01 nájmy  
lokací ve výši 3 206 500 Kč (si nutně zaslouží rozpis), pol. 23-08 a 23-09 Catering celkem  
723 950 Kč, pol. 26-05 Sound design 726 000 Kč, pol. 30-01 Náklady na publicitu projektu  
(PR, film o filmu apod.) 2 420 000 Kč (!) atd. apod. a ani agregovaná pol. 5 Herecké  
obsazení ve výši 3 991 790 Kč je bez alespoň hrubého rozpisu rolí neakceptovatelná.  
Samozřejmě neuvádím množství dalších položek, včetně osobních nákladů, které jsou  
rozpočtovány nadstandardně, jaksi „automaticky“, jen podle dostupných ceníků či hrubých  
cenových nabídek.  
 
Finanční plán by měl poskytovat důkaz o snaze žadatele maximálně diverzifikovat zdroje pro  
vysloveně obchodní případ. Bohužel žádný z mnoha uvedených vkladů není potvrzen ve výši  
figurující v předloženém formuláři. LOI existuje pouze ve dvou případech: u pol. 1.3 a 3.3  
věcné a finanční plnění České televize, avšak bez uvedení jakékoli částky. Podobně je tomu  
v případě potencionálního distributora pol. 6.2 AQS, a.s. (taktéž bez částky, čili žádná  
minimální garance!). 
 
Pol. 3.1 vklad České spořitelny, a.s., pol. 1.2 (Zlínský kraj a město Liberec) jsou na úrovni  
(nedoloženého) příslibu, stejně jako pol. 6.3 presale slovenské RTVS. 
 
Zřejmě i vzhledem k uvedeným nejistotám se žadatel uchýlil k vysokému požadavku na  
podporu Fondu pol. 1.4 ve výši 14 520 000 Kč, což znamená i při naplnění všech  
prezentovaných příslibů stále ještě 33,03 % podílu plnění na celkových nákladech projektu. 
 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Tajemství staré bambitky 2 má být filmovou pohádkou pro děti od 6 do 16 let, leč dlouhodobé  
průzkumy návštěvnosti kin a sledovanosti vysílání prokazují záběr na celou rodinu, zejména  
rodiče a prarodiče. Tomu se žadatel snaží přizpůsobit i marketingovou strategii obsahující  
internetovou interaktivní hru a velmi podrobný rozpis PR kampaně vypracované zřejmě s  
distributorem. 
 
O alternativní distribuci či o dalších podrobnostech realizační strategie se z předložených  
materiálů nic důležitého nedozvíme. 
 

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

 
Tři zakladatelé – a nyní jednatelé (Ivo Macharáček, Robert Plavec a Radovan Vašák) – 
společnosti Fairytale Production s.r.o. se na jaře 2019 domluvili o založení (přejmenování) 
firmy, která by vyprodukovala pokračování filmové pohádky Tajemství staré bambitky 2. 
Každý z jednatelů má bohaté zkušenosti – tvůrčí, obchodní, organizační – podle svého 
předchozího zaměření a jen budoucnost ukáže, jak takové spojení bude fungovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Služka 

Evidenční číslo projektu 3329-2019 

Název žadatele Cineart TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Společnost Cineart TV Prague s.r.o. producenta Viktora Schwarcze žádá o podporu na výrobu celovečerního 

hraného filmu Služka slovenské režisérky Mariany Čengel Solčanské. Jméno režisérky je známé především 

díky divácky úspěšnému thrilleru Únos. 

 

Jedná se o historické drama odehrávající se ve Vídni v době rozpadu Rakousko-uherské monarchie a vypráví 

příběh nemanželské Anny z Banské Šťiavnice, která odešla jako dvanáctiletá do Vídně, aby tam pracovala 

jako služka v jedné vysoce postavené rodině. 

 

V plánu je začít v dubnu 2020 natáčení a 90% filmu se bude natáčet v České republice zejména na zámku 

Slatiňany ve východních Čechách. 

 

Film Služky má být třístrannou koprodukcí Slovenska (56%), České republiky (34%) a Mexika (10%). Jedná 

se také o potenciálním vstupu rakouského koproducenta. Projekt byl dříve představen Státnímu fondu, kdy 

žádal o podporu jako minoritní koprodukce, kdy skončil jako první pod čarou. V současné době má projekt 

alokováno 51% financí z celkového rozpočtu, zejména ze slovenské strany. Žadatel deklaruje, že má zajištěné 

distributory jak v Čechách tak na Slovensko a spolupracuje se sales agentem v rámci potenciálního 

mezinárodního šíření filmu. 

 

Žádost je kompletní, srozumitelná a nastavení výroby a další exploatace je žadatelem adekvátně představeno 

a doloženo. 

 

Projekt doporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 kompletní, srozumitelná a umožňuje správně ji posoudit. Žadatel také dodal podklady potvrzují 

zajištěné financování projektu a jeho strategie výroby projektu odpovídá vytyčenému záměru. Oproti žádosti 

na minority došlo k posílení českého vstupu do projektu a projekt se z 90% bude natáčet na území České 

republiky.  

  

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

 

Rozpočet na výrobu filmu Služka ve výši cca 39,5 milionu korun odpovídá komornějšímu kostýmnímu dramatu 

jakým tímto projekt je.  

 

Film Služka je plánován jako třístranná koprodukce Slovenska, České republiky a Mexika.  

 

Slovenská většina je financována dotací Audiovizuálného fondu a vstupu slovenské televize veřejné služby. 

Oba tyto zdroje jsou řádně doloženy. Slovenští producenti Bright Sight Pictures a Trigon pak vstupují svým 

finančním a věcným plněním, které je také doloženo adekvátními podklady.  

 

Vlastní finanční a věcný vklad českého producenta je doložen čestným prohlášením. 

 

 

 

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

 

Harmonogram výroby filmu Služka je nastaven tak, že by v dubnu a květnu 2020 mělo proběhnout 35 

natáčecích dnů. Film mají zájem distribuovat v Čechách a na Slovensku renomované distribuční společnosti. 

Mezinárodní premiéra je zamýšlena tak, aby film měl možnost premiérovat v rámci festivalového okruhu 

v roce 2021 počínaje Berlinale až po festival v Karlových Varech.  

 

 

 

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

 

Produkční společnost Cineart TV Prague s.r.o. byla založena v roce 1991 producentem Viktorem 

Schwarczem. Za dobu své existence společnost Cineart TV Prague s.r.o. realizovala téměř dvacítku 

celovečerních hraných filmů a také dokumentů, mezi které patří umělecky oceňované filmy jako jsou: 

Divoké včely, Poupata, Můj pes Killer. Zatím posledními filmy této produkční společnosti jsou: Na krátko 

režiséra Jakuba Šmída, Jan Palach Roberta Sedláčka, Pražské orgie Ireny Pavláskové. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Služka 

Evidenční číslo projektu 3329-2019 

Název žadatele Cineart TV Prague  

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt romantického historického dramatu „Služka“ podle románu Hany Lasicové má za sebou poměrně 

složitou historii, v jejímž rámci došlo ke změně na pozici hlavního slovenského producenta (Bright Sight 

Pictures namísto Trigon Production, který zůstal v pozici minoritního slovenského partnera), navázání 

spolupráce s mexickým koproducentem a k navýšení českého minoritního podílu (výprava, postprodukce) na 

33,68 %, aby tak splňoval limit 30 % předepsaný ve výzvě (pro vícestranné koprodukce). Změny ve 

financování doprovází pokus navýšit i tvůrčí podíl české strany – mj. k slovenskému architektovi Tomáši 

Berkovi přibyl druhý architekt, Čech Jiří Sternwald, herecké obsazení obohatil Václav Neužil.  

 

Producentsky projekt není připraven tak, jak by se dalo očekávat s ohledem na pokročilost příprav 

(deklarovaný plán natáčet na jaře 2020, v přiložené koprodukční smlouvě je dokonce léto a podzim 2019): 

koprodukční vstup ČT je zmíněn pouze jako předběžně vyjednávaná spolupráce, stále se jedná o 

„eventuálním“ vstupu rakouského koproducenta (v tomto se situace nezměnila od roku 2018, kdy byl projekt 

hodnocen pro slovenský AVF). 

 

Příběh vyprávěný z výrazně ženského pohledu, s ústředním motivem lesbické lásky, zároveň popisuje 

rozpad rakouské monarchie a vznik Československa, a právě kombinace těchto témat jej činí v rámci 

slovenské i české kinematografie výjimečným. Scénář je zajímavý důrazem na detaily každodenního života 

služebnictva v rakouském panském domě, stejně jako na směs jazyků a nářečí, charakteristickou pro hlavní 

město mnohonárodnostní říše před koncem první světové války. Film se sice bude natáčet převážně na 

jedné lokaci, v českém zámku Slatiňany, přesto je třeba počítat s náročnými dobovými dekoracemi a 

kostýmy, herecké obsazení má být mezinárodní (s herci mluvícími několika jazyky), pro historické záběry 

Vídně bude třeba vytvořit také náročné trikové záběry – těmto skutečnost neodpovídá překvapivě nízký 

rozpočet (výprava, kostýmy, herecké obsazení).  

 

I přes výjimečnost scénáře projekt nemohu doporučit k realizaci, protože jeho producentská příprava 

vyvolává příliš mnoho nezodpovězených otázek. 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Umělecká hodnota projektu stojí především na literární předloze, která nabízí jedinečný vhled do prostředí 

služebnictva vídeňského panského domu těsně před a během první světové války. Pečlivá práce autorky 

námětu a spoluautorky scénáře se sociálními hierarchiemi a jazykově-kulturními rozdíly 

mnohonárodnostního společenství v přesně definovaném historickém období nemá ve slovenském ani 

českém filmu obdobu.  

 

Scénář zároveň skrývá realizační rizika: Charakterizace postav je více literární než filmově-dramatická. 

V zobrazení lesbické lásky hrozí bulvarizace. A především, vizuální ztvárnění historických reálií, jak 

interiéru panského domu a kostýmů, tak exteriéru dobové Vídně, vyžaduje velké režijní a výtvarné 

zkušenosti, které u režisérky postrádám. 

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

Režisérka Mariana Čengel Solčanská za sebou nemá výrazné umělecké úspěchy, ale podařilo se jí 

rozpoutat společenskou diskusi na Slovensku posledním filmem Únos. Spoluautorka scénáře Hana 

Lasicová v oblasti celovečerního filmu debutuje. Český architekt a zvukař jsou dostatečně zkušení, ale jinak 

český tvůrčí podíl stále zůstává spíše menší, s ohledem na požadovanou výši podpory. Otázky vyvolává 

sestava koproducentů: jaký je důvod zapojení mexického koproducenta do výrazně středoevropské látky, 

proč není dojednán rakouský koproducent, když se má natáčet již za několik měsíců a když tento 

nedostatek vyčítali producentům posudky již v roce 2018. Proč se změnil hlavní slovenský producent? 

Producentka Bright Sight Pictures Radka Babincová v Mood Boardu tvrdí, že „Služka“ bude její debut, jedná 

se přitom o velmi náročný projekt. 

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

Spojení ženského hlediska, lesbické lásky a historického tématu konce rakouské monarchie a vzniku 

Československa nabízejí velmi atraktivní rámec příběhu s výrazným společenským přesahem a 

potenciálem pro mezinárodní distribuční uplatnění. Scenáristické zpracování ani režijní koncepce a minulé 

filmy režisérky ale neslibují, že vznikne výjimečné umělecké dílo, pravděpodobnější je spíše rutinní 

kostýmní podívaná o světech pánů a sluhů s ozvláštňující přidanou hodnotou lesbického vztahu. 

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

znaků) 

Žádost dostatečně nevysvětluje změny v pozici hlavního producenta, nedává záruky zapojení rakouského 

koproducenta ani ČT, rozpočet se zdá být – s ohledem na povahu projektu jako historického kostýmního 

dramatu – překvapivě nízký (výprava, kostýmy, herecké obsazení). Harmonogram není realistický. 

Producentka Bright Sight Pictures Radka Babincová je debutantka. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Služka 

Evidenční číslo projektu 3329-2019 

Název žadatele CINEART TV Prague 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář filmu Služka vznikl podle slovenského románu z pera Hany Lasicové – dcery herce 
Milana Lasici a herečky Magdy Vášáryové – vydaného pod stejným názvem rovněž v ČR (v 
nakladatelství Albatros). Předloha snímku, kterou spolu s autorkou knihy napsala režisérka 
Mariana Čengel Solčanská, sleduje osud nemanželské dívky z Bánské Štiavnice, která na 
popud své matky přijme místo služebné u zámožné rodiny ve Vídni počátku 20. Století. 
 
Mladičká Anka se v honosném prostředí etabluje a poznává zdejší patriarchální zvyklosti. 
Zažije i první sexuální zkušenost, když se nechá připravit o panenství zahradníkem Štefanem.  
Osou vyprávění, rozestřeného mezi roky 1912 – 1919, je její lesbický vztah se stejně 
starou Resi, dcerou pána a paní domu. Resi se provdá za urozeného Alberta a porodí mu 
dcerku, její poměr s Ankou však pokračuje. Mezitím propukne válka a Albert je odvelen na 
frontu, z níž se vrátí fyzicky zchátralý a duševně rozvrácený.       
 
„Víme, že Služka se dá snadno onálepkovat. Je to feministický film? Je to film o homosexuální 
problematice? Nebo film mapující rozpad monarchie a vznik Československa? Je to sociální 
exkurz do dějin naší společnosti? Nebo snaha odtabuizovat erotiku žen? Odpovědí je pokaždé 
ano. Ale především je to film, který má přispět k obohacení evropské kinematografie a který 
má ideální koprodukční potenciál,“ vysvětluje režisérka Mariana Čengel Solčanská. 
 
Dobové drama kombinuje „malé“ i „velké“ dějiny v odvážně vyklenutém intimním příběhu. 
Vzhledem k jeho obsahu, promyšlené formě i nadčasovému přesahu doporučuji podporu 
v požadované výši (4,5 mil. Kč).    
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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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) 

Film má půdorys romantického retra, jež oživuje klíčové údobí dějin 20. století. Historické 
zvraty (sarajevský atentát, vypuknutí první světové války, smrt císaře Františka Josefa, vznik 
samostatné ČSR) líčí zpovzdálí, v rámci kolektivního portrétu vídeňské měšťanské rodiny 
a líčení vztahů mezi zdejším panstvem a služebnictvem. Ilustrace honosných interiérů (jejichž 
podobu ukazuje jedna z příloh) a vznešených mravů kontrastují s odhalováním jejich 
„zatuchlého“ pozadí (například v epizodě Ančiny první menstruace, nebo ve scéně Resina 
bolestivého porodu). „Film bude smrdět kuchyní a mýdlem, bude cítit nočníkem i krví,“ 
upřesňuje režisérka. 
 
Deziluzívní je sociální vrstva snímku, jež poukazuje na společenské i „genderové“ 
stereotypy v někdejším Rakousku-Uhersku. Ženy jsou vesměs bezmocnými objekty 
mužské nadřazenosti (včetně jejich sexuálního ukájení), ústřední dvojice musí svůj lesbický 
vztah skrývat. Důležitou figurou je kuchařka Kristína, kterou má ztvárnit Anna Geislerová a 
která dění kolem sebe lakonicky komentuje. 
 
Projekt – plánovaný v koprodukci SR / ČR / Mexiko / eventuálně Rakousko – slibuje 
vizuálně atraktivní podívanou i podnětný zážitek k přemýšlení. Nabízí konfrontaci 
dobové každodennosti – poznamenané šovinismem a pokrytectvím – s jednáním a mravy, jež 
ve střední Evropě vládnou dnes. Uvažuje i o patologických následcích války ve zdánlivě 
nedotčeném zázemí. V případě zdařilé realizace by mohl vzniknout efektní spektákl 
s věrohodnými „povahokresbami“, působivou zápletkou i aktuálním přesahem.  
     

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

Projekt má slibné producentské zázemí tvořené slovenskou společností Bright Sight 
Pictures (56,2 % nákladů), českou firmou CineArt TV Prague (33,68% nákladů) a 
mexickou společností Cine Vinay (10,12% nákladů), jež se podílela například na Cuarónově 
oscarovém skvostu Roma (2018).  
 
Společnost CineArt TV Prague, která podává žádost prostřednictvím jejího jednatele Viktora 
Schwarcze, patří k našim nejkvalitnějším tvůrčím dílnám. K jejím největším úspěchům patří 
Jiráského drama Poupata (2011) – oceněné pěti Českými lvy – a Sedláčkova biografická 
sonda Jan Palach (2018) vyznamenaná Cenou české filmové kritiky za nejlepší film.      
 
Režisérka a spoluscenáristka Mariana Čengel Solčanská (nar. 1978) patří k etablovaným 
slovenským filmařkám: její předchozí snímek Únos (2017) zpracoval skutečnou kauzu únosu 
syna někdejšího prezidenta SR. Film má několik zkušených dramaturgů, mezi něž patří herec 
a spisovatel Milan Lasica, český prozaik a dramaturg Kristián Suda a slovenský publicista 
Martin Ciel.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Historické drama Služka tematizuje originálním způsobem úsvit moderních dějin a pro 
naši i evropskou kinematografii tudíž znamená užitečné zpestření. Svými vídeňskými 
lokacemi (jež budou snímány pomocí triků prostřednictvím tkzv. green screenů) a zdejší nóbl 
rodinou, v jejímž zázemí se téměř celý příběh odehrává, přesahuje slovenské (respektive 
české) kontexty.  
 
Klíčové napětí filmu spočívá v kontrastu vnějšího dekora hlavních postav a jejich 
skrývané intimity. „Sexuální scény a nahá těla jsou zobrazované s tajemstvím, víc zakrývají, 
než odhalují. To, co je obnažené, jsou city a prožitky postav,“ upřesňuje režisérka. Právě 
důrazem na soukromé zmatky a bolesti (fyzické i duševní) – srovnatelné s tápáním a strastmi 
současných mužů a žen – je toto drama aktuální. Toto výpravné retro má proto potenciál 
komerčního hitu s „artově“ nejednoznačným obsahem. 
      

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

znaků) 

Žádost je příkladně zpracovaná i atraktivně graficky upravená. Obsahuje fotky interiérů 
zámku ve Slatiňanech, kde bude inscenována valná část snímku. Vídeňské exteriéry (včetně 
parku Schönbrunn) autoři plánují natočit v Kroměříži, proslulém jeho barokní zahradou. 
Vizuální styl filmu naznačují skici kostýmů, jejichž návrhářka Katarína Hollá patří k našim 
nejrenomovanějším filmovým výtvarnicím. Také další členové štábu – například architekt 
Jiří Sternwald, či zvukař Jiří Klenka – zaručují profesionální zvládnutí tohoto náročného 
projektu. 
 
Atraktivní je rovněž obsazení filmu: mezi jeho protagonisty nechybí Anna Geislerová, 
Zuzana Mauréry, či Václav Neužil. Plánovaný rozpočet (necelých 40 mil. Kč) je – 
vzhledem k finančním nákladům na triky a na dobovou podobu filmu – přiměřený. Žádost 
obsahuje CV klíčových autorů i úvahy o distribuci a marketingové strategii. Předložené 
materiály (včetně kvalitního scénáře) dokládají, že tento koprodukční projekt je detailně 
promyšlený a pečlivě připravený.  

 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Evidenční číslo projektu 3341-2019
Název žadatele LUXOR spol. s.r.o.
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu
Číslo výzvy 2020-2-1-4

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 03.01.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Jedna z nejzkušenějších produkčních společností Luxor (est. 1992) žádá opakovaně Radu Fondu o 
podporu pohádky režiséra Jiřího Stracha a autora textu Marka Epsteina. Z ekonomického pohledu se 
projekt od poslední žádosti příliš nezměnil. Podpora budoucích partnerů je jasně (byť nezávazně) 
deklarovaná a všichni uvádění spolupracovníci jsou zkušenými matadory české TV i filmové tvorby a 
výroby.

Hlavní silnou stránkou projektu je producentské zázemí filmu, které se projevuje ve schopnosti získat  jak 
hlavního soukromého investora, tak jasnou podporu ČT i distributora.

Hlavní slabou stránkou se dle mého soudu zdá stále samotný scénář filmu a nepochybně jistá unavenost 
tématem, které však  nejsou předmětem této analýzy.

Celkově lze říci, že je na rozhodnutí členů Rady Fondu, zda se jim látka bude zdát dostatečná, protože z 
ekonomického hlediska lze projektu vyčítat snad jen prakticky nulový zájem o zahraničního diváka a fakt 
(možná nezaviněný), že ani po dvanácti letech příprav projekt dosud neprošel schvalovacím řízením ve 
veřejnoprávních mediích v ČR ani na Slovensku.

Udělení podpory spíše 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)
V žádosti jsou přiloženy LOI jak dvou soukromých investorů, tak závazek MG od distributora, tak kvalitního
partnera ze SR i potvrzení zájmu v ČT. Je zde několik obrazových ilustrací, ze kterých je možno 
vysledovat, že půjde opět o „klasickou“ českou variaci na téma renesanční architektury a barokních 
kostýmů. Scénář pak dle mého soudu cílí více na dětského, než rodinného diváka, ale to je v souladu s 
žánrem pohádky. Trošku škoda, že je předložena jen původní, byť kvalitní smlouva s autorem scénáře a 
pak až třetí dodatek, protože nejsou poznat dva základní údaje. Jednak celková cena za dílo, kdy dle 
těchto smluv měl  autor dostat 400 000 a 100 000 Kč za rewrite, zatímco v rozpočtu jsou náklady na 
scénář ve výši 800 000 Kč (doporučuji vysvětlit na požadovaném lyšení) a dále články 3.1.n a 3.5 původní 
smlouvy, dle kterých autor může odstoupit od ujednání pro nečinnost nabyvatele a za hypotetických 
okolností tím zbytečně ohrozit průběh realizace.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Na rozpočtu je vidět vskutku rutinní vhled žadatele do problematiky. Všechny položky jsou vyvážené a 
mají logiku. Je samozřejmě možné se ptát, zda musí na této spíše televizní pohádce mít skriptka 5000 
Kč za den, nebo proč pronájem kopírky a vysílaček bez spotřebního mat. je 156 000 Kč a PHM bez taxi
a dalších pronájmů autoparku činní 450 000 Kč bez DPH. Na druhou stranu je třeba si říci, že pokud 
producent táhne vývoj projektu již 13 rokem, nepochybně do jeho vývoje investoval více, než 200 000 
Kč které deklaruje.

– Finanční plán je stejně jako celá žádost víceméně jasný, ale především je ze značné části již doložený. 
Distributor Falcon se zavazuje k MG 3Mio, Investoři PPF 15 Mio a Maxi film pana Severy 3,5Mio, ČT 
poněkud opatrně15 Mio. Producent si odloží platby ve výši 600 000 Kč a sám vloží uvěřitelných 891 
456 Kč. 
Zatím největší nejasnost je kolem slovenských partnerů, ale zdá  se, že částky jsou navrženy velmi 
konzervativně a realisticky. Tj. RTVS celkem 3Mio (zatím nedoloženo) a Pub Res Zuzany Mistríkové 4 
mio(také nedoloženo a počítáno se slovenským fondem). Posledními položkami jsou pak 7 Mio 
pobídek a 12 Mio od Fondu v této žádosti.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Strategie vychází ze žadatelovi zkušenosti. Je však vidět, že zatímco distribuci a marketing v českém 
prostředí ovládá rutinně, do zahraničí se ani nepokouší nahlížet, což je u takto finančně náročného 
projektu zvláštní.

– Harmonogram je pak již nastaven na zahájení natáčení během tohoto roku. To je vzhledem k 
nezávaznosti všech předložených dokumentů poněkud odvážné (zvláště pak slovenské vklady určitě 
do natáčení nelze stihnout), ale na požadovaném slyšení je možné celou situaci lépe ozřejmit. 

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit všech zúčastněných je nepochybně dostatečný k realizaci projektu. Otázka je spíše, zda se po 

tolika letech a tolika verzích scénáře ještě podaří najít motivace ke kreativnímu vzepětí, což je 
například znát na přiložené režijní explikaci.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Evidenční číslo projektu 3341-2019 

Název žadatele LUXOR spol. s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je filmovou adaptací pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, poslední klasické české pohádky, která 

dosud navzdory různým snahám odolávala přenosu na stříbrné plátno. Z velké míry to bylo dáno i finanční a 

technickou náročností trikové stránky, kterou dnes usnadňuje vývoj digitálních technologií. Ve srovnání 

s klasickou předlohou došlo v příběhu i v postavách k různým posunům – lze o tom polemizovat, ale tuto 

autorskou licenci je možné přijmout. Děj je dynamičtější a posuny jsou většinou dány snahou přizpůsobit se 

době a nárokům dnešního diváka. Projekt je dobře připraven k realizaci, připojen je přesvědčivý moodboard, 

vizualizace a prezentace lokací, přiloženo je i trikové řešení pohádky odborníka na triky Borisa Masníka. 

Výsledný film by mohl být  prodejný v zahraničí, a to především do televizí. Projekt má silný tvůrčí tým, který 

je kompletně navržen (scénář Marek Epstein, režie Jiřího Strach, a další). 

Žadatelem je společnost Luxor Film zkušeného producenta Přemysla Pražského. Rozpočet je poměrně 

vysoký, ale adekvátní vzhledem k náročnosti projektu, a žadatelovi se ho daří financovat z více už 

potvrzených zdrojů. Potvrzen je také slovenský koproducent. Stav financování lze tedy považovat za 

uspokojivý. Distribuční a marketingová strategie zahrnuje aktivní prácí se školami. Časový harmonogram 

počítá se začátkem natáčení už v září 2020, pak ale vzhledem ke složité trikové stránce s dlouhou 

postprodukcí, takže premiéra je plánovaná až na červen 2022, což je dobrý odhad. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Scénář vychází z klasické české pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Mnohé dějové motivy jsou 

zachovány, něco je ale přizpůsobeno tak řečeno potřebám doby a nárokům dnešního diváka. Hlavní 

postavy jsou více-méně zachovány, děj je ale dynamičtější, například tři zkoušky jsou zredukovány na 

jeden úkol, aby nedocházelo k opakování. S takovou úpravou lze polemizovat, tři zkoušky v pohádce mají 

hlubší archetypální smysl, tuto autorskou licenci lze ale přijmout. Významný posun se autorovi povedl u 

postav Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Ti mají svou prehistorii, domyšleny jsou jejich zázračné 

schopnosti, které získali pouze dočasně, aby pochopili, proč je vlastně mají a v čem spočívá jejich poslání. 

Dochází tedy k jejich přerodu. To lze říct i o zlém Černokněžníkovi, jenž je pojat jako ambivalentnější 

postava, která je místy i směšná. Drobné posuny se týkají i dalších postav. Pozitivní je, že to, co máme od 

pohádky očekávat, tedy ponaučení, je do příběhu implantováno s lehkostí a nenásilně. Scénář zaujme také 

originálním pojetím triků. Tím slibuje atraktivní podívanou. Projekt je dobře připraven k realizaci, připojen je i 

přesvědčivý moodboard, vizualizace a prezentace lokací. Přiloženo je i trikové řešení pohádky odborníka na 

triky Borisa Masníka z UPP. To je umožněno vývojem digitálních technologií. Díky tomu může konečně 

vzniknout filmová adaptace prakticky poslední české klasické pohádky, kterou se zatím nepovedlo převést 

na stříbrné plátno.  

 

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

Autorem adaptace je úspěšný scenárista Marek Epstein, dramaturgem Jaroslav Sedláček. Tvůrčí tým 

je kompletně navržen, včetně režiséra Jiřího Stracha, který dodal také režijní explikaci. Ten, stejně 

jako jeho spolupracovníci, by mohl být zárukou úspěšné realizace projektu, podle žádosti je ale zatím 

všechno pouze v jednání.  

 

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

 

Už samotná předloha obsahuje prvky fantasy, čímž se odlišuje od jiných klasických českých pohádek. 

Tato stránka bude ve filmu rozvinutá a s úspěšnou realizací, k čemuž je jistou zárukou spolupráce se 

studiem UPP, by mohl vzniknout atraktivní snímek, který by mohl zaujmout nejen děti, ale i diváky 

mladší generace, navyklé na jiný typ filmu. Téma je v principu lokální, jeho poselství je ale univerzální. 

V zahraničí navíc nebude nikomu vadit posun od klasické verze původní pohádky. Výsledný film sice 

nepřináší v rámci evropské tvorby žádnou zásadní inovaci, mohl by být ale v cizině prodejný, a to 

především do zahraničních televizí. Hlavně v Německu je o tento druh české produkce stále poptávka.    

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

znaků) 

 

Žadatelem je společnost Luxor Film zkušeného producenta Přemysla Pražského, jenž se v posledních 

letech věnuje převážně tvorbě pro televizi. Rozpočet je poměrně vysoký, ale adekvátní vzhledem k 

náročnosti projektu. Žadatelovi se ho daří financovat z více zdrojů. Potvrzena je ČT (LOI připojeno). 

Potvrzen je i český distributor Falcon s MG 3 mil Kč a také sponzor PPF s vkladem 15 mil Kč (LOI 

připojeno). Počítá se také s filmovou pobídkou. Potvrzen je také zkušený slovenský koproducent Pub Res, 

jehož vklad je adekvátní možnostem a který počítá s podporou slovenského fondu a televize, a český 
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partner Maxi Film s vkladem 3,5 mil Kč. Stav financování lze tedy považovat za uspokojivý. Projekt vzniká 

jako koprodukce mezi ČR a SR s vysokým podílem české strany. Vstup dalšího koproducenta, nabízel by 

se německý, by mohl tyto poměry změnit. Zatím je příspěvek SFK nastaven na 12 mil Kč.   

Distribuční a marketingová strategie počítá s aktivní prací se školami, zatím jí ale scházejí konkrétnější 

nápady. Časový harmonogram počítá se začátkem natáčení už v září 2020, pak ale vzhledem ke složité 

trikové stránce s dlouhou postprodukcí, takže premiéra je plánovaná až na červen 2022, což je dobrý 

odhad. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Evidenční číslo projektu 3341-2019 

Název žadatele Luxor spol. s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 2. výroba českého kinematografického díla  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Alena Prokopová 

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snaha natočit filmovou pohádku inspirovanou klasickým příběhem Karla Jaromíra Erbena už 
patří k letitým zákulisním příběhům domácího filmu. Naposled, v roce 2018, Rada projekt 
odmítla kvůli pochybnostem o kvalitě scénáře. Pro znovupředložený projekt i tentokrát platí, 
že žadatel už zajistil vhodné finanční podmínky pro realizaci filmu – povedlo se mu udržet 
zájem zaangažovaných subjektů (ČT či např. distributora - Falcon), zůstává mu věrný tvůrčí 
tým včetně zásadně důležité osobnosti trikového odborníka Borise Masníka, ale také režiséra 
Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina (kteří si pověst komerčně zdatné dvojice upevnili 
Andělem Páně 2).  
Producent, režisér, trikový specialista i dramaturg ve svých explikacích logicky a přesvědčivě 
argumentují, pokud jde o společnou vizi moderní, české pohádkové komedie, která by díky 
humoru a nápaditosti mohla konkurovat dominantnímu formátu hollywoodské rodinné 
podívané. 
Novinkou oproti předchozí verzi žádosti jsou nový komentář k rozpočtu či vizualizace 
architekta, především však nová, až 22. (!) verze scénáře. Marek Epstein se znovu porval 
s předlohou ve snaze vymyslet dramaticky nosný příběh se sympatickými, živoucími 
postavami. Cíle však bohužel - z mého pohledu zřetelněji než minule – není dosaženo. Linie 
věnované jednotlivým postavám (milenecký pár, titulní trojice, zloduch Mordovik) se 
nepodporují a nespojují, takže vyprávění není celistvé a originální. Aktuální, výchovně 
pozitivní a „politicky korektní“ ladění působí násilně. Nový nápad se „stíny“ ani kouzelnou 
babkou nefunguje, stejně jako psychologizace titulní trojice (která zůstává nesympatická).   
Kouzelný pohádkový rozměr se vytratil a ani jako komedie takto vyprávěný příběh příliš 
neobstojí.  
Je představitelné, že film bude mít přesto vysokou návštěvnost v kinech či sledovanost 
v televizi. Měřítko diváckosti by však nemělo vítězit na úkor vkusu. Při podpoře zohledňujeme 
přece hlavně i uměleckou kvalitu a nadčasové kulturní hodnoty v duchu klasických českých 
filmových pohádek. Doporučuji podporu neudělit.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Koncept pohádkové komedie má v českém (československém) filmu bohatou tradici a divíci 
jej mají v oblibě. V mnoha případech se právě tyto pohádky staly domácí klasikou. Režisér 
Jiří Strach a scenárista Marek Epstein tvoří osvědčený tým, který se rozhodl takovou pohádku 
realizovat na motivy dosud nezfilmovaného příběhu Karla Jaromíra Erbena. Moderní 
technologie si už dovedou poradit s trikovou náročností spojenou s prezentací schopností 
titulní trojice, neméně důležité je však vypravěčské zázemí nového děje a postav, které by 
vycházely z Erbenova základu (pro celovečerní film objektivně nedostačujícího). Marek 
Epstein se v 22. verzi dopracoval k silné ženské hrdince, vedle které její milý, akrobat Alex, 
nyní působí matně. Milenecká dvojice přitom dlouho vytlačuje z vyprávění titulní hrdiny - 
trojici nesympatických, amorálních recidivistů, s níž se princezna s nevznešeným jménem 
Saša nepochopitelně spřáhne. Inovace v podobě kouzelné báby nejasného statusu a 
„výchovného“ motivu stínů představujících negativní stránky lidské povahy působí 
odstředivě, navíc není do vyprávění zapracována. Z postav nejvíc poutá pozornost Mordovik, 
oproti minulé předkládané verzi zbavený naštěstí roztomilosti. Je to jediná postava, která si 
jde autenticky za svým - a lze jen litovat, že i ona se napraví, protože to umenšuje snahy 
hrdinů a celou dramatičnost zápletky.  
Linie dvou milenců, tří recidivistů a jednoho Mordovika nejsou důsledně propojeny a 
navzájem se spíše oslabují. Teze, že každý si musí své štěstí zodpovědně odpracovat a 
zasloužit bez ohledu na kouzla a čáry, je samozřejmě legitimní, neměla by se však prosazovat 
zcela na úkor pohádkové tajemnosti a romantiky. Ve své explikaci režisér zmiňuje moderního 
ducha svého příběhu, jenž je „hravě liberální (…) a potěší nejednoho progresivistu a 
genderistu“. Takový kalkul má zřejmě oslovit dospělé diváky v publiku, s pohádkovou 
základnou se však zcela míjí. Řada motivů působí tak, že byla použita hlavně proto, že 
fungovala jinde (např. ve Třech veteránech).  
Výsledkem je nemotorný hybrid. Došlo k „odkouzlení“ pohádky, a to ve smyslu ladovské 
tradice i v duchu Strachových a Epsteinových předchozích prací, ba dokonce až v duchu 
„populistických“ pohádek Zdeňka Trošky. Na komedii je zase scénář málo invenční a místy 
dost nevtipně bodrý. 

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

Složení tvůrčího týmu je dostatečné k tomu, aby projekt mohl být realizován v podobě dané 
scénářem i dalšími přílohami žádosti. Jiří Strach, ať už s Markem Epsteinem jako scenáristou 
či bez něj, má na svém režisérském kontě řadu divácky úspěšných projektů, a to i pohádkově 
laděných (série Anděl Páně). Do projektu přivádí své oblíbené spolupracovníky (kameraman 
Martin Šec, architekt David Voborský…).  Také scenárista Marek Epstein patří ve svém 
oboru k ceněným, zkušeným tvůrcům a v pokračování Anděla Páně se se Strachem dokázali 
účelně shodnout. Jako VFX supervizor působí bezmála ideálně zkušený Boris Masník. 
Producent Přemysl Pražský získal už předtím, než spoluzaložil společnost Luxor, rozsáhlé 
zkušenosti s nejrůznějšími autory a žánry (mj. Vorlíčkův seriál Arabela, 1991).  

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

Koncept Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého vychází z rozhodnutí vytvořit alternativní 
nabídku k zahraničním (zvláště anglofonním) titulům rodinného charakteru. Těm nemohou 
české filmy konkurovat nákladností ani výpravností. Prvky, na které domácí divák obvykle 
dobře reaguje, jsou však humor, nápaditost a populární herci. Můžeme vést rozhovor o tom, 
kdy a jak v domácí pohádkové historii tyto prvky přesáhly z pouhé roviny zábavní do roviny 
uměleckého díla či do sféry trvalejších kinematografických hodnot. „Správný“ model 
samozřejmě neexistuje a někdy jej prostě asi vytvořit nelze, čehož je tento projekt bohužel 
důkazem. 
Ne vždy jsou však tyto prvky přenosné na zahraniční publikum. Tvůrci nicméně posilují 
představu mezinárodně sdělného diváckého filmu prostřednictvím řady motivů a detailů, jež 
se osvědčují v rámci rodinných podívaných (silná a inspirativní ženská hrdinka, „politicky 
korektní“ ladění). O tom, že by film měl nějaký význam pro evropskou kinematografii, ovšem 
můžeme opět jen nezávazně spekulovat.    

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Žádost neobsahuje rozpory, informace v ní obsažené jsou úplné a srozumitelné. S ohledem na 
rozpočet a předloženou marketingovou a distribuční strategii je projekt realizovatelný, a to 
zvláště s přihlédnutím ke zkušenostem režiséra i producenta.  
Pokud jde o žadatele - společnost Luxor - funguje od roku 1992 a zaměřuje se zvláště na 
produkci hraných celovečerních filmů a televizních seriálů. Vyrobila řadu projektů, které se 
dočkaly ocenění odborníků a / nebo nejširšího publika. Přestože jde o první ryze pohádkový 
filmový projekt v portfoliu společnosti, můžeme z nové podoby žádosti předpokládat, že 
k němu teď přistupuje s plným vědomím specifik i realizační obtížnosti tohoto žánru. Osobně 
sympatizuji s nadějemi, které do této žádosti vkládá, bez nadstandardně kvalitního, plně 
funkčního scénáře se však při tak finančně ambiciózním projektu obejít nemůže.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Wirbel 

Evidenční číslo projektu 3342-2019 

Název žadatele Mimesis 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 30.11.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

 

Za hlavní silnou stránku projektu pokládám originální pohled autora a formu zpracování látky, což je u 

debutanta nezvyklé. 

 

Producent však ve své explikaci předkládá několik ekonomických verzí - jak by chtěl či spíše plánuje film 

realizovat. Z nich poté samozřejmě se odvine i výtvarné pojetí, výprava atd., což s financováním 

samozřejmě úzce souvisí. U typu filmu, který je zde předložen, je ovšem výtvarná stránka jednou ze 

základních. Rozptyl mezi nejdražší verzí a nejlevnější realizací je cca 10 mil. Kč. V explikaci i Finančním 

plánu uvádí producent řadu společností a firem se kterými jedná či jednal, nenašel jsem však žádné 

písemné doklady a potvrzení. Pobídky SFK jsou označeny jako automatické, avšak i ty musí projít Kulturním 

testem a musí splnit další kritéria na které jsou vázané. 

 

Chápu sice, že producent by rád pravděpodobně podporu fondu použil jako základ budování budoucího 

reálného Finančního plánu, ale přesto pokládám tuto žádost za poněkud předčasnou. 

 

K detailům Harmonogramu a Rozpočtu se vyjádřím níže v podrobné části. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 jako taková srozumitelná je, povinné přílohy též, chybí mi jakékoliv další podpůrné dokumenty 

jako LOI, Demo dealy, smlouvy atd.. 

– V rozporu je Harmonogram s Opční smlouvou, ukončením projektu a premiérou. 

   V Žádosti i Harmonogramu projekt končí 31.6.22, premiéra naplánována dle Harmonogramu na 14.10.21,    

dvouletá opční smlouva na scénář dle Popisu končí 19.10.21. 

– Poté co při Slyšení budou terminy výše upraveny/vyvětleny - projekt lze posoudit.  

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

– V rozpočtu chybí pojmenování-rozklíčování položek, samozřejmě je lze dovodit při bližším zkoumání, 

představuje to však zbytečnou ztrátu času. 

– K představavě o financování jsem se vyjádřil výše. 

– Jednotlivé zdroje financování nejsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich závazné 

zajištění, chybí i Čestné prohlášení o vkladu vlastních zdrojů. 

– K tomu, zda je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný se 

nemohu vyjádřit, protože producent předložil ve své explikaci 3 modely s rozptylem 10 mil. Kč, avšak 

pokud by volil jím nazvaný optimální model - výše i podíl by adekvátní byly. 

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování, producent by byl poté nucen upravit 

uměleckou účast koprodukujících stran. 

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

– Producentská strategie je vyhotovená ve 3 variantách a v podstatě je vhodně zvolená pro tento typ 

projektu. Donívám se však, že nelze Radě předložit 3 varianty na výběr a jistě by podpora i podíl veř. 

financí včetně podílu výše podpory na celkovém rozpočtu od SFK byla u variant rozdílná dle vyše 

rozpočtu. 

– Žadatel  má jasnou představu o marketingové strategii, distribuci i cílové skupině. 

– Časový harmonogram je zvládnutelný. 

– Postrádal jsem bližší lokační popis a casting - po skončeném vývoji včetně fotodokumentace. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. Společnost realizovala již více 

projektů s mezinároní účastí a má řadu cen českých i mezinárodních. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Wirbel 

Evidenční číslo projektu 3342-2019 

Název žadatele Mimesis film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 16.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

SFK  podpořil už literární přípravu a vývoj tohoto projektu nemalými prostředky, zdá se tedy logické, že nyní 

podpoří i samotnou výrobu. Neznám předchozí verze scénáře, z explikací lze však vyčíst jisté tápání, pokud 

jde o předhistorii a psychologické pozadí hlavní mužské postavy. Já mohu jen konstatovat, že v této 4. verzi 

mi jejich absence vůbec neschází. Co dohnalo Martina k útěku na venkov není z hlediska příběhu nijak 

důležité, snadno si do jeho profilu domyslíme celkovou psychickou vyhořelost a únavu a příčiny nemusíme 

znát. Naopak, právě takhle působí postava jako čisté zrcadlo vlastního děje, které se teprve postupně 

prokresluje znovunabytým zájmem o zevní skutečnost. 

 

A tou je mystérium krajiny, do které Martin přichází, krajiny zcela konkrétní, se zraňujícími dějinami a sotva 

zhojitelnými šrámy, ale také krajiny oduševnělé a odedávna opečovávané, jejíž dávná stigmata se teď 

probouzejí a hrozí zkázou. Metafora hledání onoho ducha krajiny je velkou výzvou ekologickou, ale také 

historickou, cestou k uvědomění si našich vin a prohřešků a k navazování společné řeči i vzájemného 

odpuštění. 

 

To všechno se v látce děje především řečí obrazů, kde by sugesce krajinných scenérií měla dosti podstatně 

převážit nad dialogy. Ale i jejich úspornost je významotvorná, v rozestavení postav a jejich střetech 

rozeznáváme zřetelně základní dispozice charakterové, zkušenostní i sociální. Děj je přitom  napínán 

pátráním po geomantických znacích v krajině, což by jistě vědečtí skeptikové považovali za nemístnou 

romantiku, zde však dobrodružný prvek plní především roli obrazného podobenství o našem odcizení 

něčemu, co předkové dovedli respektovat jako sine qua non svého soužití s přírodou. 

 

Z moodboardu i z kamerových testů je zřejmé artové zaměření projektu, zároveň ale nepostrádá hluboké 

společenské a psychologické zakotvení, které spočívá v pochopení kinematografického díla jako součásti 

přirozené národní sebereflexe. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty 

si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze 

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

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

 

Umělecká kvalita je prvořadou součástí tohoto projektu: zjevně jsme tu na stopě něčeho, čemu se dá říkat 

krásná kinematografie. Ale není to kvalita samoúčelná, žádný lartpourlartismus. Intenzivní péče o vytříbenou 

estetiku obrazu je úzce svázána s tématem „člověka v krajině“, jak se zdůrazňuje v explikacích, ale také 

„krajiny v člověku“, jak dodávám já. S existenciálním prožitkem individua zkoušeného podobně jako příroda, 

vykolejeného a ztraceného a hledajícího novou rovnováhu. 

 

Jde o příběh spirituální, v některých aspektech s rysy až esoterickými, zároveň ale nevytržený ze soudobé 

polistopadové reality, s nejednou její banalitou, ubohostí a duchovní vyprázdněností. Co tu trochu schází, je 

humor,  ale já to vítám: je třeba pohlédnout aspoň někdy do tváře reality s plnou vážností, bez českého 

cynismu a vše vyvažující grotesky.  Filmu to ubere nepochybně diváky, jeho meditativní poloha ale stejně 

míří na dosti vyhraněnou cílovou skupinu. 

 

Hlavní jednající postavou je Martin, protagonistou příběhu je však krajina. A to krajina kulturní, člověkem 

modelovaná a bezprostředně spojená s jeho duchovním prožíváním. Poválečný odsun Němců ze Sudet 

dostává tak ještě jinou dimenzi, než jaká se zračí v trvajících politických sporech. Lidé odcházejí, krajina 

však zůstává, ona je skutečným odkazem předchozích pokolení a obětí jejich nesvárů, které mají své 

neblahé následky. V tom vidím poselství budoucího filmu i výzvu jeho vyústění. 

 

Na okraj upozorňuji na drobná opomenutí: z kohoutku, který schází (s. 3), si hrdina sotva natočí sklemici 

vody (s. 19), cikády (s. 21) patří do jiných krajin. 

 

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

 

Projekt je je svrchovaně autorským dílem Tomáše Hubáčka, v jehož osobě se kumulují posty scenáristy, 

režiséra a hudebního skladatele budoucího filmu. Zároveň jde o jeho celovečerní hraný debut, což podle 

neobvykle střízlivé producentovy explikace komplikuje jeho finacování, a proto předkládá dokonce tři 

varianty ekonomické rozvahy. Přitom  scénář nabízí spolu s mooboardem a kamerovým testem poměrně 

přesnou a vytříbenou představu o filmu, v jehož skladbě hrají výtvarné profese (kameraman, architekt, 

krajinná architektka) nadstandardní roli. Je dobře, že se autor spolu s dramaturgy a producentem nedali 

strhnout žánrovými klišé a vydali se cestou meditativní autorské výpovědi a zvláště producentův zásah do 

podoby scénáře považuji v dnešních podmínkách za hodně výlučný. 
 

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

 

Žádost konstatuje nekompatibilnost látky filmu s obvyklými žánrovými postupy, což je podle mého soudu pro 

debutanta osvobodivé zjištění, od producenta projev nebývalé velkorysosti. Toto není žádný mystery film, 

žádná televizní záhadologická šaráda, ale psychologické drama krajiny jako živého organismu, jehož je 

člověk jen jednou pominutelnou součástkou. V tom tkví daleko hlubší starost o planetu, než v nějakých 

módních ekoaktivitách, proto by měl film rezonovat nejen u nás, ale i za hranicemi, zejména např. v 

Německu, které je s látkou spojeno zcela bezprostředně. Tam i jinde v Evropě by mohl obrazný způsob 

vyprávění zapůsobit inovativně, jako vytlačovaný a zapomínaný protipól komerční filmové tvorby. 

 

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

znaků) 

 

Historie žadatele není ani dlouhá, ani příliš bohatá, ale zato svým tematickým a hodnotovým nasměrováním  

kompaktní a důvěryhodná. V centru jeho pozornosti jsou projekty nekomerčního charakteru, ať hrané či 

dokumentární, s elemetárním společenským zakotvením i výsostnými ambicemi uměleckými. Přitom jak 

svědčí i žádost, neopájí se žádnými chimérickými cíly, nýbrž postupuje střízlivě a s důvěrou za realizací 

projektů vymykajících se běžnému filmovému populáru. Ani rozpočet není nijak vysoký, vysoká je spíše 

požadovaná částka a bude tedy záležet na konkurenci ostatních žádostí. Mezi nimi ale projekt jistě obstojí 

svou originalitou i tím, jak naplňuje všechna kritéria výzvy a ještě k nim přidává jako bonus to, že pochází od 

všestranného debutanta. Podle žadatelových zkušeností je to handicap, z hlediska objevování nových 

talentů  je to přednost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Wirbel 

Evidenční číslo projektu 3342-2019 

Název žadatele Mimesis Film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Připravovaný film Wirbel je jedním z nejoriginálnějších projektů, které jsem posuzoval 
v uplynulých měsících. Hrdinou mysteriózního příběhu je vyhořelý čtyřicátník Martin, který 
ve snaze nastartovat nový život koupí zchátralý dům v bývalých Sudetech. Na rubu starých 
tapet v jeho zpustlém interiéru najde mapy s tajuplnými symboly. V okolí svého stavení 
odhalí pozůstatky poničených soch. Nachází i prastaré kameny, jež se podobají dávným 
menhirům. Martin vytuší, že oba objevy spolu záhadným způsobem souvisejí. Do jeho 
blízkosti se navíc vloudí neznámá dívka, jež je dalším vodítkem jeho pátrání.  
 
Během své anabáze se Martin seznamuje s novými sousedy. Kromě unikavé krásky Agnes  
k nim patří pragmatický Roman, který jezdí ve vysloužilé vétřiesce a kšeftuje se starobylými 
relikviemi. Dalšími klíčovými postavami jsou skeptický kastelán Urban z nedalekého zámku, 
rázná hostinská Milada a tajuplný „cizinec“ Steinmeier, jenž rovněž cosi hledá.   
 
Titul Wirbel je názvem německé vesnice, odkud byli původní obyvatelé vystěhováni při 
násilném odsunu. Jejich reprezentantem je stařičká paní Meinerová, jež vyhnání unikla a 
rozumí tajuplným předmětům i zlověstným přírodním úkazům. „Nejjednodušeji řečeno, 
Wirbel je filmem o člověku v krajině. K této základní premise se vztahují všechna další témata: 
zodpovědnost člověka ke krajině, kterou svým životem v ní spoluvytváří; hledání domova (či 
lépe 'schopnosti mít domov') v krajině jako formy hledání osobní identity, krajina jako možný 
lék na vykořeněnost měšťáka a tajemství krajiny jako lék na syndrom vyhoření,“ konkretizuje 
podtext látky scenárista a režisér filmu Tomáš Hubáček. Projekt tohoto debutujícího 
autora vzhledem k jeho kvalitám doporučuji maximálně podpořit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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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) 

Drama Wirbel zpracovává řadu důležitých témat: poválečné vyhnání Němců coby dodnes 
nezhojené trauma české společnosti, devastaci krajiny jako důsledek komunistické 
kolektivizace venkova a bezuzdné těžby uhlí, poničenou mentalitu obyvatel příslušných 
regionů i jejich neúctu vůči prastarým legendám a rituálům, pramenící z bezskrupulózního 
pragmatismu a ostentativní bezbožnosti.  
 
V nejhlubší rovině lze Hubáčkovo mysterium chápat jako podobenství o vztahu člověka a 
„živoucího prostoru“ jeho existence. Mysterium na pomezí detektivky a hororu o pomstě 
znásilněné přírody (viz motivy záhadného dunění a symptomů ničivého zemětřesení) se tak 
řadí k filozofujícím filmům na obdobné téma: k Tarkovského alegorii Stalker o putování 
nebezpečnou zónou, k hororu Záhada Blair Witch o expedici za údajnými čarodějkami, či 
k Altrichterově prvotině Schmitke (2015) o „bloudění“ dvojice Němců v českém pohraničí. 
 
Rizika důmyslné předlohy vidím v množství motivů, jež rozehrává, a především v jejich 
eventuálním polopatickém zpracování. Základní problém: jak rozuzlit předivo tajemství – 
skryté ve starých mapách a artefaktech – a jak to zároveň učinit způsobem, který nevyzní 
trapně? Finále, v němž k rozluštění svatojiřské legendy dojde během divoké vichřice, bude 
každopádně realizačně velmi náročné.  
 
S motivem „živoucí krajiny“, jež skrývá draky a mstí se lidem za jejich bezohlednost, i 
s postavou rozporuplné Anges doporučuji zacházet v maximálních náznacích – tedy 
podobně jako Andrej Tarkovskij ve zmíněném díle (jež je adaptací akčního thrilleru od bratrů 
Strugackých). Přílišná ilustrativnost a doslovnost paradoxně povede ke ztrátě toho 
nejcennějšího, co příběh obsahuje – jeho mnohavrstevného tajemství.         
    

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

Společnost Mimesis Film, jejíž reprezentant Jan Macola je překladatelem žádosti, se 
podílela na třech hraných filmech režiséra Petra Václava: na dramatu Cesta ven (2014), 
oceněném sedmi Českými lvy, a na autorových dalších snímcích Nikdy nejsme sami (2016) a 
Skokan (2017). Do jejího portfolia patří i několik pozoruhodných dokumentů: válečné 
svědectví V Mosulu (2018), Jankova sonda Normální autistický film (2016), či Václavův 
portrét Zpověď zapomenutého (2015).      
 
Producentská explikace popisuje tři možnosti zpracování Hubáčkovy látky: nejdražší 
varianta počítá s účastí německých a nizozemských koproducentů, nejúspornější (s náklady 12 
– 15 mil. Kč) pouze s producentem českým.  
 
Scenárista a režisér Tomáš Hubáček (nar. 1981) je na poli hraných celovečeráků 
debutantem, k inspirativní látce však přistupuje s obdivuhodnou pokorou. „Jsem si vědom 
určitých rizik, plynoucích z takto „mladého“ štábu, proto jsem rád za zapojení zkušeného 
asistenta režie Petra Samce, vedoucí výroby Vendy Fenclové a především producentskou 
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supervizi Jana Macoly,“ přiznává ve své explikaci. Vzhledem k promyšlenosti látky, její 
detailní připravenosti a kredibilitě jejího českého producenta si film Wirbel podporu 
rozhodně zaslouží.  
 
 

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

Film Wirbel bude – v případě zdařilé realizace – díky jeho spirituálnímu podtextu pro 
tuzemskou i evropskou kinematografii nepochybným přínosem. Jeho koprodukční i 
distribuční potenciál naznačuje jedno z klíčových témat, kterým je poválečný odsun Němců a 
následná devastace kulturních i hospodářských vazeb v někdejších Sudetech.  
 
Pro obsazení hlavní role autoři uvažují o třech kandidátech: zkušeném Ondřeji Sokolovi, 
relativně neznámém Janu Grundmanovi, či populárním Martinu Hofmannovi. Kameramanem 
snímku má být Adam Soural, dramaturgem je Vít Poláček, spoluautor scénáře Mielnikova 
experimentálního filmu Cesta do Říma (2015).  
 
„Barevná škála se během filmu bude proměňovat – od vyprahlého konce léta barvy postupně 
temní do zamračeného listopadu, tak jak v ději postupuje nemoc krajiny a hrozba blížící se 
přírodní apokalypsy. Obecně nám pro barevné ladění byly inspirací obrazy Jakuba 
Schikanedera či krajinomalby Emila Fily,“ vysvětluje autor vizuální kompozici snímku.  
 

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

znaků) 

Žádost je pečlivě zpracovaná, kromě synopse a režisérské explikace obsahuje i producentskou 
úvahu o možnostech realizace (viz výše) a distribuční strategii. Výhodou projektu je fakt, že 
společnost Mimesis Film spravuje a postupně rekonstruuje vršovické Kino Pilotů jako 
„oázu“ nekomerčních filmů. Projekt Wirbel byl v předchozích fázích vývoje od Rady Fondu 
ČK podpořen už dvakrát: částkami 150.000, -- Kč a 650.000,-- Kč. Výtvarné ladění filmu i 
jeho ústřední tajemství poodhalují fotografie zvažovaných lokací a skici od výtvarníka 
Ondřeje Lipenského. 
 
Chystaný film Wirbel nabízí duchovní dobrodružství, jež se vymyká z běžné produkce 
konzumních dráždidel. Jeho podobu naznačuje Hubáčkův krátký snímek Fibonacci, který 
lze shlédnout prostřednictvím jedné z příloh. Podtext i univerzální přesah dávají této 
originální látce šanci na úspěch u publika u nás i v zahraničí. Dovedu si představit i jeho 
prezentaci na některém z prestižních festivalů. Debutující autor se ve scénáři (i v úvahách o 
výtvarné a hudební složce) projevuje jako filmař s jasným záměrem a hlubokým 
poselstvím.       
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Konec světa 

Evidenční číslo projektu 3343-2019 

Název žadatele LUMINAR Film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 2. výroba českého kinematografického díla k výzvě 

2019-2-1-4 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Konec světa - celovečerní film podle scénáře Ivana Arsenjeva, v dramaturgii Terezy Brdečkové a v režii 

Ivana Zachariáše byl podpořen již ve výzvě na kompletní vývoj částkou 700.000,- CZK (červen 2019). Šlo o 

nejvýše hodnocenou žádost na vývoj - dobrý scénář, silný tvůrčí tým - scénárista, dramaturgie, režie, 

kamera, architekt. Opravdu velmi slibný projekt s velmi nadějným potenciálem, jen se v tuto chvíli zdá, že 

žadatel na realizaci silně pospíchá a podává žádost poněkud unáhleně, v nesouladu s vlastním 

harmonogramem na vývoj i s diskrepancemi v dalších krocích uváděných v žádosti. Detailní rozbor 

zpracován v podrobném popisu analýzy. 

 

Žadatel se ve fázi vývoje neposunul v jednání s ČT, stále je předkládáno pouze LOI na vývoj od Jana Maxy, 

nikoliv na výrobu (podepisuje GŘ). Z tohoto titulu je také od žadatele překvapivé tvrzení o nadstandardní 

výši finanční podpory, neboť ta není nikde v předložených dokumentech dokladována. 

 

Žadatel předkládá smlouvu se slovenským partnerem, která ale neodpovídá parametrům popsaným 

v žádosti, financování ze slovenské strany není nijak upřesněno. Další deklarovaný producent i sales nejsou 

doloženi žádným písemným dokumentem. Harmonogram nesouhlasí se smlouvou, s termínem podání 

žádosti Eurimages ani s jejími podmínkami pro podání žádosti (doložené financování všech stran, distribuce, 

výše koprodukčních vkladů atd.). Totéž platí i pro nedoložený zájem českého kinodistributora.  

 

Z dramaturgického hlediska je pravdou, že se projekt posunul, žadatel předkládá 4. verzi scénáře, která se 

opravdu na rozdíl od producentských aspektů posunula. Přesto z mého hlediska tvrzení o úspěšně 

završeném developmentu i nezbytném posunutí výroby na rok 2021 považuji spíše za účelové a doporučuji 

žadateli dopracovat potřebné kroky a s žádostí se vrátit v příští výzvě s realistickými parametry a opravdu 

ukončeným vývojem z producentského hlediska.  

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

V původní žádosti žadatel uváděl potenciálního koproducenta z Dánska (bez bližších informací v minulé 

žádosti, nyní bez vysvětlení, proč již není dánská strana na pořadu dne). Od té doby se tato informace 

změnila na koproducenty z Polska (jestliže žadatel uvádí, že finalizuje jednání se společností Propellerfilm, 

k žádosti ale žadatel nedoložil LOI nebo jinou dokumentaci). Stejně tak v této žádosti deklarovaný zájem 

Beta Cinema není v žádosti nijak doložen, chybí i deklarovaný dopis o zájmu ze strany českého distributora. 

Předložená koprodukční smlouva se slovenskou společností Filmpark Production: v této podobě jde 

jednoznačně pouze o deal-memo, nikoliv standardní koprodukční smlouvou, byť je takto nazývána. 

Smlouva obsahuje estimativní rozpočet 1.5 Mio EUR (v žádosti již 42 Mio czk - cca 1,68 EUR), 

neodpovídající harmonogram předpokládající natáčení od května 2020. Koprodukční vklady indikované 

smlouvou 10/90% CZK (neodpovídá struktuře finančního plánu ani Eurimages pravidlům, neobsahuje 

finanční plán ani další náležitosti potřebné pro další financování). Ač žadatel uvádí konzultace s českým i 

slovenským zástupcem Eurimages, dopouští se nečekaných nepřesností a přešlapů, které jsou v rozporu 

s pravidly Eurimages. 

 

 

 

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

Položky rozpočtu jsou udávány paušální částkou, např. honoráře za hlavní role jsou uvedeny jedním 

číslem a tedy z nich nelze vyvodit denní herecké sazby ani obsazení. Podobně jsou kalkulovány další 

položky typu epizodní role nebo stavba dekorací estimovaná jednou částkou 4 Mio nebo doprava u 

rekvizit oceněná na 800 tis CZK, naopak zcela nepochopitelně např. účetní služby a audity jsou oceněny 

na 0, ačkoliv žadatel deklaruje vysokou podporu ČT, čerpání pobídek nebo Eurimages. 

 

Celkový rozpočet je na dobové dílo relativně nízký, za exemplární chybu lze považovat například nulové 

honoráře koproducentů, které v takto nastaveném rozpočtu snižují jeho věrohodnost a deklarovaný 

koprodukční charakter. Obdobně působí i nastavení dalších drobných detailů rozpočtu: kurýrní a 

poštovní služby - 0,- Kč náklady na ubytování a cestovné v zahraničí, nebo například absence auditu, ač 

žadatel deklaruje více zdrojů financování, které toto budou striktně vyžadovat.  

 

Ve vztahu k požadované výši podpory ze strany Fondu enormní, naopak, žadatel nevyužívá plné 

možnosti podpory ze strany Eurimages nebo zahraničních partnerů dle parametrů mezinárodních 

koprodukčních úmluv (až by šlo o bilaterální nebo třístrannou koprodukci). 

 

 

 

 

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

Jak uvádím ve svých poznámkách výše. Rozpočet je nastaven s chybami, producentská strategie v tuto 

chvíli vykazuje závažné nedostatky a časový harmonogram uváděný v žádosti je v rozporu s dalšími 

dokumenty a podklady. Harmonogram uvedený v žádosti není realizovatelný se záměry producenta 

ohledně vstupu dalších partnerů a zajištění dalšího plnění a dle podmínek nastavených pravidly 
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Eurimages. Původní harmonogram vývoje byl plánován do 30.4. 2020, přesto jej žadatel zkrátil a 

podává žádost na výrobu již nyní a i z tohoto pohledu deklarované termíny dalších kroků nezapadají. 

 

Úvahy o marketingu filmu jsou v tomto případě poněkud obecné, opírají se o jméno Ivana Zachariáše a 

Miroslava Krobota a minimální garanci společnosti CinemArt, která ovšem není opět nijak doložena, ač ji 

žadatel ve finančním plánu uvádí jako LOI. Stejně tak bych k žádosti uvítal smluvní závazek Ivana 

Zachariáše, jehož jméno je jedním z klíčových pro vznik projektu. 

 

Koprodukční smlouva se společností Filmpark Production budí řadu otázek - ač je smlouva uzavřena až 

15.9. 2019, deklaruje začátek realizace od května 2020 - což je v rozporu s předloženým harmonogramem 

k žádosti - začátek natáčení je zde uváděn od srpna  do listopadu 2020 a dokončením projektu k 1.6.2021 

- z tohoto pohledu taktéž - je poněkud nepřesná úvaha o A festivalech, resp. jako premiérový festival 

k datu premiéry odpovídají Karlovy Vary IFF a je to v rozporu s tvrzením v žádosti: Datem premiéry by 

tedy nepřicházel v úvahu žádný jiný festival a není mi jasné, proč se žadatel nevyjadřuje jednoznačně, ač 

v žádosti uvádí: 

 „Primární distribuční strategií je pokusit se umístit film na některý z áčkových filmových festivalů. A to ve 

spolupráci s Markétou Šantrochovou z Czech Film Centra, se kterou jsme úspěšně spolupracovali v 

minulosti. Další kroky ve vztahu k místě premiéry a další distribuční strategii se bude odvíjet od úspěchu v 

tomto plánu. A to vše již ve spolupráci s world sales agentem“ - takto uvedená deklarace vyvolává otázky 

na žadatele a řadu vnitřních rozporů uvnitř žádosti i všech doložených materiálů. 

  

 

Dále nastavení finančního plánu neodpovídá regulacím Eurimages, o které se chce žadatel ucházet - 

slovenský koproducent má dle předložené (velmi obecné koprodukční smlouvy jejíž součástí není 

koprodukční rozpočet) smlouvy 10% a dle finančního plánu je na zahraniční partnery alokováno celkem 

13,56% z celkového rozpočtu a předložený projekty by nebyl uznatelným. 

 

Celkově předložená žádost vyvolává řadu dotazů, které dle mého názoru nestačí sdělit na slyšení, ale 

doložit před samotným slyšením, aby mohli zástupci Rady jejich relevantnost posoudit. Dále bych chtěl znát 

vysvětlení žadatele, proč zkrátil dobu deklarovaného vývoje.  

 

 

 

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

Mladá producentská společnost, která v současnosti realizuje svůj celovečerní filmový debut s Bohdanem 

Slámou Krajina ve stínu (podpořeno avf.sk). Projekt Konec světa dostal významnou podporu ze strany 

Fondu na vývoj, vysoké bodové hodnocení žádosti, nicméně nedoložené údaje v žádosti a unáhlenost 

podané žádosti spíše snižují dlouhodobou kredibilitu žadatele, ač jeho dosavadní projekt i další kroky 

působily promyšleně a cílevědomě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konec světa 

Evidenční číslo projektu 3343-2019 

Název žadatele Luminar 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Vyroba-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 6.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Léto 1968. Devítiletý Tonda bývá často nemocný. Rodiče se proto rozhodnou, že ho přes léto 

ponechají na chalupě s dědečkem. Sami odjíždějí i s jeho starším bratrem do Paříže. Pobyt na chalupě 

probíhá téměř idylicky, ovšem pouze do 21. srpna. Rodiče se totiž rozhodnou i s bratrem zůstat na 

Západě. Žádají dědečka, aby za nimi přijel i s Tondou. Ten je ale bílý ruský emigrant a už nechce 

znovu utíkat... Jedná se o výjimečný scénář, který se vymyká průměru současné domácí tvorby jak 

tématem, tak zpracováním. Díky své originalitě a citlivosti má šanci zaujmout dokonce i v evropském 

kontextu. Navíc se na něm setkávají talentovaný a zkušený autor (Ivan Arsenjev) s režisérem (Ivan 

Zachariáš), který by v oblasti obrazového a formálního ztvárnění mohl látku posunout ještě dál.  

Žadatelem je zlínská společnost Luminar: vedle několika koprodukcí je také producentem posledního opusu 

Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Projekt je v dobrém stádiu příprav, žadatelovi se povedlo získat mnohé 

partnery, především ČT (LOI připojeno), potvrzen je i slovenský koproducent a v jednání je také polský 

partner. Divácká skupina je charakterizovaná jako širokospektrální 13+: hlavní postavy jsou totiž 

vícegenrační a svým způsobem projekt může oslovit opravdu celou rodinu. Zatím chybí konkrétnější nápady 

pro marketingovou a PR strategii, ta má být ale dotažena v součinnosti s distributorem, kterým má být 

Cinemart. Představa o mezinárodní strategii není zatím ujasněná, ambice zahájit festivalovou kariéru 

premiérou na áčkovém festivalu není ale přehnaná. Ohledně mezinárodního sales agenta se žadatel 

zmiňuje o zájmu renomované společnosti BETA CINEMA. Požadovaná částka podpory SFK činí 32% 

celkového rozpočtu.     

 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

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) 

Scénář má společensky závažné téma: vrací se k historickým událostem léta 1968, a to z pohledu 

dítěte, pro jehož život má okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy dramatické důsledky. 

Scénář je evidentně inspirován skutečnými událostmi, zdá se, že se autor vrací k vlastním 

vzpomínkám, a daří se mu zpracovat je velice citlivým a autentickým způsobem. Jedná se o zralý 

scénář se zdánlivě volnější strukturou, ta je ale propojená vnitřně. Díky tomu nepůsobí mechanicky, a 

je přizpůsobená niternímu příběhu hlavního hrdiny. Autor nepoužívá žádná schémata nebo klišé, které 

se nabízejí. Vychází z autentických situací, nikde nezazní falešný tón, nic není uměle dramatizováno. 

Všechny střípky mozaiky jsou věrohodné, za každým z nich je cítit osobní prožitek. Stavba je spíše 

nenápadná, autor se nesoustřeďuje na vnější dramatické momenty, spíše na niterní svět postav a 

jejich prožívání jednotlivých okamžiků. Ty ale nejsou nahodilé, přinášejí nakonec ucelený pohled na 

důležitou etapu lidského života, na část dětství, která hrdinu významně formovala. Výrazné filmové 

vidění společně s vnitřní senzibilitou patří k největším kladům scénáře. Dalším kladem textu jsou 

postavy. I tady se autor vyhnul jakémukoliv schematizování: každá z nich má svou pravdu, všechny 

jsou komplexní a naprosto přesvědčivé. Autor přesvědčivě popisuje mikrokosmos zabydlený 

jednotlivými lidskými typy, které jsou zároveň jedinečné. Témata jako vzájemná tolerance nebo 

národnostní či sociální nenávist v něm vyplouvají na povrch nenásilně a přirozeně. Filmové dialogy 

bez zbytečného vysvětlování jsou kvalitní a adekvátní k celkovému charakteru textu.   

 

 

 

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

 

Tvůrčí tým je velmi slibný: na projektu setkávají talentovaný a zkušený autor Ivan Arsenjev 

s výjimečným režisérem Ivanem Zachariášem, který by v oblasti obrazového a formálního ztvárnění 

mohl látku posunout ještě dál. Štáb je prakticky kompletní a jednotlivé profese jsou obsazeny 

spolehlivými profesionály, např. Velický – kamera, Vlasák – architekt, Rybáková – kostýmy, Malásek – 

střih. Většinou jsou už potvrzeni nebo před uzavřením smlouvy. V pokročilém stádiu, po proběhnutém 

castingu, je i herecké obsazení (Miroslav Krobot, Milan Ondrík, Alena Mihulová a další).  

 

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

 
Projekt přináší do české tvorby inovativní téma: je až s podivem, že se tohoto tématu v naší 

kinematografii zatím tímto způsobem nikdo nedotkl. Jedná se o výjimečný scénář, který se vymyká 

průměru současné domácí tvorby nejen tématem, ale i zpracováním. Díky své originalitě a citlivosti má 

šanci zaujmout dokonce i v evropském kontextu. 
 

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

znaků) 
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Žadatelem je zlínská společnost Luminar, jejíž majitelé působí také v několika místních institucích jako 

filmová škola, výkonná rad zlínského kreativního klastru nebo regionální filmový fond. Vedle několika 

koprodukcí je žadatel také producentem posledního opusu Bohdana Slámy Krajina ve stínu. 

Divácká skupina je charakterizovaná jako širokospektrální 13+, což je akceptovatelné, protože hlavní 

postavy jsou vícegenrační a svým způsobem projekt oslovuje celou rodinu. Žadatel cítí silný divácký 

potenciál také na Slovensku, a to díky společné historii. Představa o mezinárodní strategii není zatím 

ujasněná, ambice zahájit festivalovou kariéru premiérou na áčkovém festivalu není ale přehnaná. 

Konkrétnější představy např. o sales agentovi jsou zatím v prvotním stádiu, žadatel se ale zmiňuje o zájmu 

renomované společnosti BETA CINEMA. Zatím chybí konkrétnější nápady pro marketingovou a PR 

strategii, která má být dotažena v součinnosti s distributorem. Tím má být Cinemart, který je podle žadatele 

potvrzen, LOI ale není přiloženo. Projekt je v dobrém stádiu příprav, žadatelovi se povedlo získat mnohé 

partnery: ČT (LOI připojeno, výše podpory v něm sice není specifikována, žadatel ale zmiňuje finanční 

plnění 7 mil Kč a věcné plnění 0,545 mil Kč). Potvrzen je slovenský koproducent a v jednání je také polský 

partner. Žadatel zmiňuje i další partnery se zájmem o spolupráci, např. Studio Barrandov nebo společnost 

IO Post - LOI nepřiloženy. Ze samotné žádosti i solidního kreditu žadatele lze ale předpokládat, že to je 

založeno na reálných základech. Nicméně celkový rozpočet je 40,5 mil Kč a požadovaná částka podpory 

SFK tak činí 13 mil Kč (32%).     
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konec světa 

Evidenční číslo projektu 3343-2019 

Název žadatele Luminar 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 12. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je česko-slovensko-polský projekt režiséra Ivana Zachariáše a scenáristy Ivana 

Arsenjeva, ceněných tvůrců s vytříbeným smyslem pro jedinečné příběhy a vyhraněný vizuální styl, zkušené 

dramaturgyně Terezy Brdečkové a ambiciózního zlínského producenta Martina Růžičky.  

   Toto znamenité personální obsazení poněkud kalí skutečnost, že účast Zachariáše je zatím „před 

uzavřením smlouvy“, což platí i pro řadu dalších členů týmu, a jen částečné je herecké obsazení (chybí 

hlavní dětský herec, hlavní dospělou roli dědy ztělesní Miroslav Krobot). Přitom projekt má za sebou 

Fondem podpořený producentský vývoj a natáčení je plánováno už na srpen 2020, šlo by tedy předpokládat 

pokročilejší formu zajištění.  

   Tato výhrada platí i pro finanční zajištění na úrovni pouhých 23%, přičemž například koprodukční podíl 

České televize je sice ve finančním plánu vyčíslen na 19%, přiložený LOI ale obsahuje pouze vyjádření 

zájmu, navíc zájmu o vývoj, a žádná čísla. Z dalších zdrojů je čestným prohlášením podložen jen vlastní 

vklad žadatele a slovenský podíl upravený koprodukční smlouvou. Nesedí koprodukční podíly (SR 10%, 

Polsko 5%) s čísly uvedenými ve finančním plánu. Nedostatečné producentské a finanční zajištění 

představuje rizikový faktor a s ohledem na realizační harmonogram vytváří časový tlak, respektive ohrožuje 

plánovaný termín realizace. Otázku budí také na dobovku poměrně nízký rozpočet 40,5 mil. Požadavek na 

podporu ve výši 13 mil. (32%) je oprávněný tematickou a uměleckou hodnotou díla a jeho kulturně náročnou 

povahou. Z těchto uměleckých kvalit vychází odpovídající distribuční a marketingová strategie zahrnující 

také snahu dosáhnout na některý z áčkových mezinárodních festivalů a na mezinárodní distribuci.  

   Scenáristická a umělecká kvalita projektu je přesvědčivá. Komorní příběh o vztahu dědy a vnuka je 

zasazen do pohnutého období srpnové okupace 1968 a počátků normalizace a na tomto základě tematizuje 

střet velkých a malých dějin, a to ve formě subtilního nostalgického vyprávění o důležitosti rodinných vztahů 

a osobního charakteru. Režisérská koncepce směřuje k „výtvarnému filmu s velkým důrazem na kompozici a 

atmosféru“, přičemž sází na autentickou a jemnou kresbu postav a prostředí s prvky magického realismu a 

na širokoúhlý formát.   

   Producentem je zlínská společnost, která sice nevykazuje žádný dokončený samostatný projekt, nicméně 

koprodukované nebo rozpracované projekty (Krajina ve stínu Bohdana Slámy, Studna Miro Šifry a Petera 

Babjaka) vytvářejí velmi zajímavé portfolio, do jehož ambiciózního a vyhraněného profilu dobře zapadá i 

tento projekt. Je třeba také ocenit producentovu vysokou motivaci a odvážnou ambici. 

   S výhradou k producentské části projektu (s ohledem na mezery ve finančním, koprodukčním a 

personálním zajištění by bylo nanejvýš vhodné přehodnotit harmonogram) doporučuji projekt k podpoře: jde 

o výrazný projekt s vysokým mezinárodním a festivalovým potenciálem. Projekt naplňuje podmínky a cíle 

výzvy: přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české kinematografie, k rozvoji mezinárodních koprodukcí a k 

posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.     

Udělení podpory Doporučuji 
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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 přináší společensky hodnotné téma v umělecky svébytné formě: organicky propojuje komorní 

rodinné drama se společenským dramatem jednoho z klíčových historických zlomů našich moderních dějin 

na pozadí studené války a rozděleného světa.  

 

 

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

Personální zajištění je osobnostně a kreativně silné a představuje vysokou záruku úspěšné realizace 

projektu. 

 

 

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

Tématem i zpracováním jde o projekt mezinárodního významu s vysokým festivalovým potenciálem. 
 
 

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

znaků) 

Producentské a finanční zajištění projektu představuje jeho slabinu, stav zajištění vykazuje řadu nedostatků 

(nedoložené krytí zdrojů a koprodukčních vztahů, nedotažené personální obsazení) a neodpovídá 

potřebné pokročilosti jak s ohledem na předchozí vývoj, tak s ohledem na brzký termín realizace. 

Hlavní problém vidím v napjatém realizačním harmonogramu, který přitom není ničím odůvodněn.  

Navzdory výhradám lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Amerikánka 

Evidenční číslo projektu 3344-2019 

Název žadatele Heaven´s gate 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Česko-slovensko-německo-polský projekt režiséra a producenta Viktora Tauše, scenáristy Davida Jařaba a 

dramaturga Mira Šifry zaujme už svým výrazným personálním obsazením a neobyčejným námětem, 

inspirovaným skutečnými osudy dívky bez domova s až neuvěřitelnými životními peripetiemi.  

 

Film (následující úspěšnou stejnojmennou divadelní inscenaci) přináší silný lidský příběh a vážné 

společenské téma působivě zpracované v sevřeném sociálně-psychologickém dramatu ze společenského  

okraje na pozadí pozdních normalizačních a polistopadových let: ohniskem i hlediskem vyprávění je rozbitý 

svět dorůstající dívky vystavené rozvratu rodiny, nelítostnému prostředí dětského domova a v dospělosti  

obživě prostitucí, jehož protikladem se stává bájný obraz Ameriky. Je tu silné téma oběti, která se všemi  

prostředky rve o svůj nárok na život, a společenské surovosti. Projekt má značný potenciál originality daný 

jedinečností autentického příběhu a osobního stylu vyprávění.  

 

Realizační strategie je dobře a podrobně rozpracována, obsahuje konkrétní a zdůvodněná řešení včetně 

komentáře k rozpočtu (39,3 mil.) a finančnímu plánu. Finanční plán je vícezdrojový, přičemž je deklarováno 

zajištění ve výši 43% - uvedené částky však nejsou ničím doloženy (vyjma koprodukční smlouvy s Axman 

Production). Požadavek na podporu ve výši 10 mil. (25%) je přiměřený a oprávněný, a zaslouží ocenění, že 

u kulturně náročného projektu je producent schopen zajistit nadpoloviční část rozpočtu mimo veřejné zdroje. 

 

Celkově je projekt připraven precizně a cílevědomě po stránce umělecké i producentské - s výhradou 

k finančnímu zajištění. Lze předpokládat úspěšnou realizaci a osobitý výsledek s mezinárodním a 

festivalovým potenciálem. Udělením podpory na výrobu se současně zhodnotí dříve udělená podpora na  

producentský vývoj.  
 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy: přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české kinematografie, k rozvoji 

mezinárodních koprodukcí a k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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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 vyniká svým lidsky silným příběhem, společensky důležitým tématem a uměleckým pojetím, 

založeným na autentickém a emotivním stylu vyprávění. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy: přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české kinematografie, k rozvoji 

mezinárodních koprodukcí a k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti.  

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

Personální obsazení tvoří výrazné kreativní osobnosti, které jsou zárukou úspěšné realizace a zajímavého 

výsledku. 

 

 

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

Projekt má divácký, mezinárodní i festivalový potenciál spočívající v jedinečnosti autentického příběhu a stylu.  
 
 
 
 

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

znaků) 

Realizační strategie je promyšlená, konkrétně rozpracovaná a zajištěná (s formální výhradou 

k nedoloženému finančnímu zajištění). 

Drobné nesrovnalosti se objevují ve vyčíslení rozpočtu – ve finančním plánu činí 39,33 mil., v producentské 

strategii je uvedeno o 4 mil. méně, nebo ve vyčíslení koprodukčních podílů – ve strategii nad 10%, v popisu 

projektu mezi 9 až 9,7%. 

Umělecký i producentský kredit žadatele je nepochybný, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel skýtá 

vysoké záruky úspěšné realizace projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Amerikánka 

Evidenční číslo projektu 3344-2019 

Název žadatele Heaven's gate 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 19.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Viktor Tauš prožívá evidentně nejlepší léta svého tvůrčího života, a to jak ve vlastní režijní práci, tak v práci 

producenta, kde navíc často pokorně slouží úsilí jiných. Amerikánku definuje jako své úhelné téma, 

vycházející z dávné osobní zkušenosti existence na ulici, je to ale už zkušenost přetavená do 

objektivizovaného smyslu i tvaru, vyvázaná z konkrétní inspirace, posunutá k univerzalitě lidského údělu. 

Považuji to skoro za zázrak: jednak že látka za minulých dvacet let z tvůrcovy mysli nevyprchala, jednak že 

tah k její realizaci nepřekryly komerčnější a tedy jistě i svůdnější projekty jiné. 

 

Už sama definice žánru Amerikánky jako sociálního dramatu je odvážná, když víme, jak se například v 

televizních programech média podobným termínům vyhýbají, protože prý diváka odrazují. Žijeme ve 

společenství, ale o skutečných problémech jeho členů jako bychom nechtěli nic vědět, platí jen úspěch a 

outsideři nás nezajímají. Ale jak se člověk takovým outsiderem stane? Často už ve chvíli svého zrození do 

špatné, nefunkční rodiny. Já nepovažuji příběh Amerikánky za příběh prostitutky, jak jej vykládá dramaturg, 

ale za příběh právě takového životního outsidera bez vlastního přičinění, rebela bez příčiny. Jeho existence 

je ubohá, životní cíle a strategie jejich dosažení nicotné, ale pořád je to lidský tvor se svými touhami a 

nadějemi.  A pohled na člověka ze dna bývá ten nejpravdivější. 

 

Amerikánka slaví už úspěch v podobě divadelní hry, autor filmového scénáře David Jařab jí dal podobu místy 

až surrealisticky halucinačního příběhu boje protagonistky s druhým vlastním já a zároveň s přízraky i 

nadějemi celého svého čtyřicetiletého života. Vešel se do něj v polovině i převrat v roce 1989, tady jsme ale v 

malém drceném světě vyobcovaného jedince, který bojuje jen sám za sebe a sám o sebe. Je to málo? Ne, 

platí tu přesně ono schormovské: „Každý je v tom sám.  V tom neustálém zmáhání dvou nepřátel. Sebe a 

skutečnosti.“ 

 

Tím je ovšem téma zároveň vysoce nadosobní, proto podporu považuji za samozřejmou. 

 

 

 

dělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty 

si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze 

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

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

 

Amerikánka je multiprojekt, který má už svůj divadelní výstup, nyní přichází film, na obzoru je i kniha a snad i 

televizní minisérie. Divadelní představení jsem neviděl, ale jestli dobře rozumím žadatelově výkladu, je 

příběhem rodiči opuštěné Emy natolik uhranut právě proto, že skýtá různé možnosti uchopení a tím i různé 

možnosti interpretace Eminy životní cesty. Scénář volí variantu života upnutého k iluzi, která se v jedné 

chvíli rázem zbortí a hrozí definitivním pádem do nicoty.  

 

Jak příběh ale přesvědčivě ukazuje, i život zavržence může mít svůj étos, jakkoli je to étos jedince 

zahnaného už od dětství okolnostmi do kouta a tvrdě zápasícího o své aspoň malé místo na slunci.  Křížení 

časových rovin může v tomto smyslu divákovi znesnadňovat orientaci v událostech, v konečném výsledku 

však právě ono mu mj. odhaluje stupňující se složitost rozhodování hlavní postavy, ale zároveň i jistou její 

sveřepost a usebranost. 

 

To je asi moment, který může získat sympatie diváka pro osud, kterého je mu zprvu líto, pak ale je svědkem, 

jak nenáhodně často lidé opakují chyby, které tak zřetelně rozeznávali na svých vlastních rodičích. Tím se 

kruh viny neuzavírá, ale rozjíždí do nekončící spirály. Ema ji v pointě, zdá se, naruší, trochu ale nechápu, 

proč svou péči věnuje dcerce sousedky a svou vlastní Valérii nechává v dětském domově. Tomu jedinému v 

příběhu úplně nerozumím, i když právě ten konec mi už teď skoro vehnal slzy do očí. Na to ale stačí jen to, 

aby měl člověk nějakou podobnou zkušenost ve vlastní rodině či příbuzenstvu. 

 

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

 

Složení týmu je praxí vyzkoušené a slibující přesně tu míru vizuální stylizace, která ději dodá jakousi fatalitu 

věčnosti vnějšího prostředí a zároveň dvojlomnost myšlení a charakteru hlavní postavy. Scénář je detailně 

propracovaný zejména s ohledem na prolínání časů a vstupy Emina druhého já, někde by však ještě stály 

za revizi dialogy – místy působí přirozerně hovorově, např. v pasťáku, jinde ještě poněkud knižně. Taušovy 

Modré stíny a Vodníka snímal stejný kameraman Martin Douba, lze se tedy nadít podobně účinné obrazové 

složky. Mimořádné nároky budou kladeny na střih, aby příběh zůstal srozumitelný, přitom však aby 

respektoval i složitost, roztěkanost a hledání v Eminých duševních pochodech. Onáročnosti výběru zejména 

tří představitelek hlavní role ani nemluvím. 
 

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

 

Výroba je plánována jako koprodukce ČR, SR, Německo, Polsko, obdobné zkušenosti středoevropského 

regionu se v příběhu zračí zcela přirozeně. Vracím se ale k univerzalitě látky, kterou režisér definuje s až 

neobvyklým osobním zaujetím a zároveň jí plánuje vtisknout jakousi až nadčasovou vizuální podobu. To 

nepochybně souvisí s jeho úvahou o tom, jak pravdivě zachytit svět odstrčených a neúspěšných, možná 

dokonce svět asociálů, a přitom ukázat, že i oni se po svém rozhodují mezi dobrem a zlem, že i oni žijí 

svými ideály, byť jsou to spíše jen klamné iluze. Za mediální září věnovanou úspěšným a bohatým je šero 

outsiderů z podstaty, opuštěných a chudých, ale i oni přece vytvářejí klima společnosti. I to je možné pojítko 

na širší divácký zájem. 

 

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

znaků) 

 

Žádost v sobě spojuje dva aspekty: na jedné straně emocionalitu tvůrce a někdejšího osobního svědka 

zárodku prezentovaného příběhu, na druhé straně racionalitu producenta, který vznikajícímu dílu rýsuje 

jízdní dráhu. A mezi tím je ještě scenárista, kterému režisér a producent v jedné osobě svěřil do rukou 

samotné východisko díla . To je aspekt třetí. Ve všech třech těchto částech vykazuje žádost nadstandardní 

úroveň. Nezavaluje zbytečnostmi, ale jde přímo k věci: scénář je koncízní, režijní představa ucelená a 

originální, producentská strategie rozpracovaná do všech podrobností. Rozpočet není přemrštěný, žádost 

podpory od SFK je ale dost vysoká, i když odůvodněná výpadkem ČT. Možná by se mělo ještě jednat, tohle 

je přece projekt vysloveně veřejnoprávního charakteru, ale přitom i s nekonvenčními ambicemi tvárnými. 

Žadatel má všechny schopnosti i elán projekt realizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu  

     AMERIKÁNKA 

Evidenční číslo projektu      3344 - 2019 

Název žadatele       HEAVENs  gate s.r.o. 

Název dotačního okruhu       Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy        Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy        2020 – 2 – 1 - 4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      6.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

     Autor,režisér a producent  V.T.se již dlouhodobě zabývá projektem Amerikánka.   
Vznikla úspěšná divadelní hra ( 27 repríz s 19.000 diváky/, ze které  Viktor Tauš hodlá 
v příštím roce vytvořit televizní záznam. 
 
Vývoj scénáře  filmu byl již v minulosti podpořen Fondem.částkou 550.000Kč 
     Součastný scénář je charakterizován jako sociální drama. Jedná se o příběh dívky, 
která vzhledem ke svému neutěšenému rodinnému prostředí /dětský domov, 
pěstounská péče a děcák pro postižené děti/  v průběhu let ne jen fyzicky stárne ,ale  
výrazně se psychicky mění do tvrdé,sexuelně zatížené ženy. 
 
Realizačně náročný scénář 120 minutového filmu, má být realizován ve 40ti 
filmovacích dnech ve 4 ročních obdobích. 
Rozpočet filmu je 39,330.000Kč s požadovanou podporou Fondu 10 mil.Kč. 
Film bude realizován v koprodukci se Slovenskem  / 9% /. Německem / 9,15% / a 
Polskem / 9,7%/. Vzhledem ke sporu režiséra s ČT bude film točen bez televizní 
účasti,s náročně získanými zdroji ze zahraničí, které jsou v žádosti podrobně 
popsány.  Současné zafinancování je 47 %. 
 Harmonogram realizace je reálný, První filmovací den 21.1.2020 – konec v prosinci 
2021. Premiéra 3.1.2023 
Strategie a marketingové úvahy producenta jsou úplné a zdá se reálné. 
      
     Vzhledem k zajímavému scénáři, úspěšné tvorby Viktora Tauše z minulých let, 
strategie a marketingových úvah producenta  a promyšlené koncepci Žádosti, 
 
D o p r u č u j i  Fondu vyhovět žádosti a to i s eventuelní  možností  snížit      
                         požadovanou výši podpory. 
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Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

     Žádost je promyšleně a pečlivě sestavena. Je srozumitelná a obsahuje všechny požadované přílohy.  

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

 

     Rozpočet 39,330.000Kč   z toho přímé náklady  36,524.000Kč je reálně možný, i když se na některých 

nákladech nešetří. Např. 4,5 mil.Kč kamera a osvětlovači, 5,2 mil.Kč stavby, 2,4 mil.Kč rekvizity,2 mil.Kč 

kostýmy, 3,5 mil Kč lokace a ostatní nájmy. 

     Základními zdroji zaffinancování jsou – koproducenti – AXMAN  produktion s.r.o.-4 mil.Kč,Barrandov 

Studio 2,5 mil.Kč, zahraniční koproducenti a jejich filmové fondy -  Slovensko,Německo a Polsko. 

    1,5 mil.Kč distributor Falcom,250.000Kč kino Swiat, Europe vizuál conzulting 1 mil.Kč,vlastní náklady 

žadatele 335.000Kč, Fond – podpora 10 milKč  -pobídka 4 mil.Kč a na podkladě rozsáhlé HIP-HIP 

kampaně 500.000Kč Crowfunding.. 

     Popsané zafinancování zdá se být reálně naplnitelné. 

 

 

 

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

Harmonogram realizace /viz.výše/ s premiérou filmu v lednu 2023  je reálně možný. 

5 FD točeno v Krakově-Polsko – jako Praha 90-tých let, 

Výrobně strategické a marketingové úvahy jsou  rovněž promyšlené reálně možné. 

 

 

 

 

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

Viktor Tauš*1973 – scénárista,režisér a producent – spoluzakladatel filmové společnosti HEAVENs gate  

poslední filmy společnosti – 2017 Zahradnictví, 2018 Chvilky,Via Carpatia,  Amerikánka  a v přípravě 

televizní seriál  Zrádci. .Společnost a hlavně  režisér Viktor Tauš mají vysoký profesní kredit. 

 

Dále na filmu spolupracují – scénář David Jařab ,dramaturg Miro Šifra, kamera Martin Douba, architekt  

Jan Kadlec,kost.návrhy  Michalea Horáčková-Hořejší, hudba Petr Ostrouchov  ,střih Alois Fišárek a  

zvuk M.Fojcík  Většinou se jedná odlouhodobou spolupráci 

 Herci: Klára Melíšková ,Lenka Robotová, David Novotný, Václav Neužil a další 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Tři týdny pod mořem 

Evidenční číslo projektu 3346-2019 

Název žadatele Moloko film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 10. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Film o ruské mafii a jejich praktikách někde u hranic ČR, Polska a Slovenska. Film s výraznými prvky 

gangsterky. Střílení, rvačky, únosy, rozbitá auta atd. a to vše se odehrává v reálech, v zimě, ve sněhu a 

převážně v noci. Značná část herců jsou Ukrajinci a Rusové, hlavní kameraman je Polák. Režisér je čerstvý 

absolvent FAMU – debutant. Případná realizace tohoto filmu rozhodně nebude jednoduchá, to znamená, že 

vše výše uvedené tvoří dohromady slabé stránky projektu. 

Samostatnou, velmi slabou stránkou projektu je momentální stav jeho finančního plánu, viz dále. 

Na druhé straně velmi pečlivá příprava režiséra a producenta patří mezi silné stránky projektu.  

Producent ve snaze udržet „skromný“ rozpočet, odpovídající režijnímu debutu, plánuje kombinovat ve štábu 

vedle zkušených profesionálů také práci studentů, případně čerstvých absolventů filmových škol. 

Producent si je vědom, že podobný film může natočit v rámci předloženého rozpočtu pouze s „oddaným 

štábem“, který bude mimo jiné akceptovat i nižší komfort v ubytování a dopravě. 

Projekt se připravuje již delší dobu, jde podruhé na slyšení a podle informací, které jsou uvedeny v žádosti, 

je až na financováni připraven k realizaci. Předpokládám, že většina finančních zdrojů je vázána na 

rozhodnutí komise. 

Z pohledu ekonomické analýzy je projekt možné doporučit k udělení podpory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria  

 

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

Chybí smlouva na vytvoření scénáře.  

Licenční smlouva vykazuje řadu zmatečných ustanovení. Chybí specifikace Martina Kuby, respektive jeho 

pozice ve smlouvě.  

V článku 1 odstavec 1 Licenční smlouvy je uvedeno: Autorem díla je poskytovatel. (Jako poskytovatel je ve 

smlouvě označen pouze Marek Grajciar).  

Také v článku III odstavci 1 se uvádí: „Poskytovatel garantuje, že autor uvedený v čl. I. odst. 1 výše je 

jediným autorem Díla“ a dále se uvádí: „za tvůrčí zásahy autora Scénáře Poskytovatel v uvedeném smyslu 

neodpovídá“. (Přitom v Popisu projektu není uveden žádný autor literární předlohy, ale pouze dva autoři 

scénáře: Martin Kuba, Marek Grajciar).  

V odstavci 2 téhož článku se uvádí: „Poskytovatel garantuje, že před uzavřením této smlouvy on ani autor 

Díla neudělil nikomu žádné oprávnění …..?. 

Vzhledem k délce přípravy přece jenom postrádám nějaké písemné vyjádření zájmu ze strany ČT, s jejíž 

spoluprací žadatel počítá jak ve finančním plánu, tak v rozpočtu a sestavení štábu. 

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

Žadatel již obdržel v rámci literární přípravy a v rámci vývoje celkem 475.000,-, ale tato částka se 

nezobrazuje v předloženém rozpočtu. 

Proč je v rozpočtu uvedena částka za licenci pro autora scénáře ve výši 150.000,-, když smlouva na licenci 

mluví pouze o 100.000,-? 

Proč nejsou součástí žádosti storyboard a grafické návrhy za 15.800,-, které jsou kalkulované v rámci 

kompletního vývoje? 

Celkové náklady na casting ve výši 110.000,- odpovídají castingu v zahraničí. 

Vzhledem ke scénáři považuji celkové náklady na kaskadéry ve výši 181.000,- za trochu podhodnocené. 

Co je „ostatní štáb“ za 180.000,- v kolonce Masky? 

Proč není kalkulován zvukař v nahrávacím studiu, když jsou kalkulováni hudebníci za 50.000,- a nahrávací 

studio za 20.000,-? 

Production fee je hodně skromné. 

Nevím, proč producent neuvažuje ve svém finančním plánu o využití „filmové pobídky“. 

Ve finančním plánu nemá producent zatím zajištěn žádný zdroj s výjimkou 2% svého vlastního vkladu a i 

ten není řádně doložen. 

Vzhledem k existujícím LOI od potencionálních koproducentů je možné předpokládat, pokud projekt 

dostane podporu od našeho fondu, že i koproducenti nějaké prostředky zajistí. Polský koproducent 

dokonce uvádí částku ve výši 110.000,- €. 

Z producentské explikace je cítit velká snaha nevynechat jediný možný zdroj financování, bohužel většinou 

z veřejných zdrojů. 

Klasifikace tohoto projektu producentem jako „kulturně náročné dílo“ je podle mého názoru velmi odvážná. 

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

40 natáčecích dnů odpovídá náročnosti a podmínkám natáčení (zima, sníh, noc). Kombinace studentů a 

profesionálů ve štábu, pokud bude rozumně nastavena, nemusí ohrozit průběh natáčení.  

Marketingová strategie je na rozdíl od cílové skupiny určena velmi kvalitně. 

Zaměření domácí distribuce většinou na „jednosálová a artová kina“ považuji za zásadní chybu. Ze scénáře 

ani z realizačních poznámek režiséra nevyplývá nic, co by bránilo uvedení tohoto filmu v normální 

distribuci. (Stále se jedná o příběh ruské mafie s podstatnými prvky gangsterky.) 

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

Žadatel Miloš Lochman - moloko film s.r.o. má dostatek zkušeností s dokumentární i celovečerní hranou 

tvorbou a mezi jeho nejznámější projekty patří filmy „Špína“ a „Cesta ven“. 

Režisér Martin Kuba je sice debutantem v oblasti celovečerního hraného filmu, ale jeho krátké filmy 

proběhly úspěšně řadu festivalů v Evropě i Americe (severní i jižní). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Tři týdny pod mořem 

Evidenční číslo projektu 3346-2019 

Název žadatele Moloko Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 5. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá žádost na výrobu scénáře Tři týdny mořem, temného thrilleru situovaného do 

industriálního českého města, spojeného s pobytem sovětských vojsk. V centru příběhu, který kombinuje 

prvky gangsterky, thrilleru, filmu noir a sociálně realistického dramatu, stojí mladý Míša, postava, jež patří 

k českému i ruskému světu, zároveň ale nikde není doma.  

 

Vykořeněný protagonista se zaplétá do gambitu, který v minulosti zahájil jeho otec. Je to nebezpečná hra 

s nejasnými motivacemi v prostředí, kterým lze jen obtížně navigovat bez informací. Ty postupně skládá 

protagonista i divák. Macguffinem vyprávění a jeho metaforickým rámcem je „nepatřičný předmět“, sovětská 

ponorka skrytá v jednom z hangárů, kolem níž se nebezpečná partie točí. 

 

Autoři zvolili při psaní scénáře velmi náročný, fragmentárně-hovorový styl s velmi lakonickou a útržkovitou 

distribucí indicií. Vyprávění se tak proplétá informační mlhou, naráží na slepé uličky a neustále motá hlavu 

aktérům i těm, kdo mu naslouchají. Tento ambiciózní postup účelně koresponduje s volbou prostředí, 

zvláštního města duchů a dřímajících přízraků, pro které minulost neskončila a budoucnost nezačala.  

 

I když při čtením scénáře (vedle občasných lehce rušivých momentů nevyrovnané stylistiky promluv) místy 

vyvstává otázka, zda vodítek k pochopení motivací a povaze macguffinu nabízí tvůrci dostatek, celkový 

dojem je vtahující, promyšlený, sugestivní a sympaticky úsporný. Pozitivní vyznění ještě posilují velmi 

promyšlené a čtivě psané explikace. 

 

Nelze přehlížet ani vysokou společenskou relevanci a „včasnost“ podobného námětu. V české 

kinematografii se v posledních letech probouzí hlad po mlhavé, skličující periferii (prostorové i dějinné). Tři 

týdny pod mořem slibují být inteligentní žánrovou podívanou, která reflektuje přežívající jizvu novodobých 

dějin, přičemž perspektivu vyprávění překvapivě přesouvá z domáckého kontextu na teritorium „těch 

druhých“. 

 

Díky tomu můžeme hovořit o velmi slibném materiálu pro režijní debut, který si svou promyšleností 

jednoznačně zaslouží podporu.    

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

− Scénář nabízí pozoruhodnou interpretaci žánru krimi-thrilleru s prvky konspirace a filmu noir. Klasický 

půdorys, v němž hrdina přijíždí do odtažitého města, v němž vyrůstal a zaplétá se do partie, kterou před 

lety zahájil jeho zmizelý otec, je v případě předkládaného projektu výrazně zkombinovaný s metaforou 

„světa bez navigace“. Postavy i události jako by se topily v šedivém bezčasí. Jednotlivé figury vyčkávají, 

sní o úniku, přesto setrvávají na místě.  

− Příchod mladého Míši do stagnující organizace ruské mafie v České republice vede k rozvíření starých 

konfliktů a zahajuje vyostřený žánrový střet nejasných motivací, kterými musí protagonista, sám člověk 

bez jasného cíle, náročně navigovat. Kresba rozvráceného prostředí a charakterů, které se vyjadřují 

často vykloubenými fragmenty, pracuje s dobře odhadnutou mírou žánrové stylizace a realistického 

zachycení světa, v němž doznívá Studená válka a odsun sovětských vojsk.  

− Scénář pracuje s úmyslně hovorovou strukturou, anakoluty, nesoudržným vyjadřováním. To může vést 

k otázce, do jaké míry je zamlžování pohnutek a charakterů hlavních aktérů účinným uměleckým 

prostředkem, a kdy bude v konfliktu s thrillerovým půdorysem, který vyžaduje větší jasnost v rolích postav 

a povaze macguffinu (v tomto případě sovětské ponorky). Přinejmenším role Míšova otce a události, 

které předcházejí jeho zmizení, nevycházejí po přečtení scénáře příliš konkrétně, což následně ztěžuje 

orientaci v rozhodování hlavní postavy. Míšovo bloudění mlhou (skutečnou i mlhou informační) bude jen 

tak účinné, do jaké míry se režijně podaří jistou „informační frustraci“ z velmi skoupé distribuce vodítek 

přetavit do podmanivého vyprávění.   

 

 

 

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

− Projekt je debutem Martina Kuby. Z promyšlenosti všech předložených koncepcí je však zřejmé, že jde o 

debut detailně promyšlený, propracovaný a jasně vymezený. Ze všech dodaných materiálů je patrné, že 

jsou si tvůrci vědomi možností i limitů zvoleného žánrového rámce a jsou schopni s nimi pracovat.  

 

 

 

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

− V české kinematografii se téma „odsunové konspirace“ dostalo do povědomí díky zdařilému seriálu Rédl, 

který také pracoval s mixem žánrové stylizace a panelákového realismu. Dění kolem odsunu sovětských 

jednotek je atraktivní kapitola, v níž se nabízí dostatek potenciálu pro kresbu specifické historické rány i 

divácky stimulující napínavé vyprávění. 

− Artový thriller stále vitální a relevantní součástí prestižních festivalových výběrů. Tři týdny pod mořem by 

se mohli stát českou odpovědí na mistrovskou lakoničnost, industriální depresi a brysknost filmu Černé 

uhlí, tenký led, vítězeného filmu z Berlinale 2014 od čínského režiséra Diao Yinana.  

− Reflexe nedávné historie a výrazných společenských proměn, jakožto i přetrvávajících problematických 

vztahů Čechů a Rusů lze pokládat na velmi přínosné pro českou i evropskou kinematografii. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

− Žádost je fakticky dostatečně podložená ve všech ohledech. 

− Kredit žadatele Moloko Films je s ohledem na povahu a nároky projektu ideální.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Město bez Boha 

Evidenční číslo projektu 3348-2019 

Název žadatele 8Heads Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorský 

Datum vyhotovení 16.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Snaha vytvoriť zároveň divácky žánrový film, a zároveň neupustiť od autorskej výpovede reflektujúcej súčasný svet je 

najsilnejšou stránkou projektu Mesto bez Boha. Skúsený autorský kreatívny tím má predpoklad, že dokáže skĺbiť 

pútavú thrillerovú formu rozprávania s viacvrstevným obsahom, ktorý nejde len po efekte žánru, ale má hlbšie 

ambície. Vývoj projektu pomohol scenáru získať na čistote a sile.  

Vizuálna prezentácia projektu patrí k slabšej stránke žiadosti a nezodpovedá celkom ambicióznemu rozpočtu, akoby sa 

na túto časť prípravy počas vývoja troška pozabudlo. Projekt je však ešte len na začiatku fázy financovania a 

prezentácia projektu, ako aj producentská stratégia sa budú zrejme prirodzene prispôsobovať realite trhu. Tá dnes 

vyžaduje vysokú kvalitu prezentácie a zároveň tlačí výrobné náklady dole. Myslím si, že pokiaľ žiadateľ zareaguje na 

tieto trendy, výrazne tým zvýši šance tento projekt úspešne zrealizovať. Odporúčam Rade tomuto projektu dať šancu 

vstúpiť do ďalšej fázy financovania produkcie s dôverou, že žiadateľ zameškané rýchlo dobehne. 

Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty si 

nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze žádosti 

opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny otázky lze 

aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za 

relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Po formálnej stránke je žiadosť úplná, a prílohy sú zrozumiteľné. Trochu s ľútosťou konštatujem, že po formálnej 

stránke a čo do obsahu prezentácie, sa projekt od žiadosti na vývoj nepohol zásadným spôsobom, okrem poctivej 

práci na scenári. Žiadosť by si zaslúžila lepšiu obrazovú prezentáciu, prezentáciu castingu, lokácií atď. Informácie 

ohľadom producentskej stratégie a finančného plánu obsahujú zopár nejasností (vysvetlené nižšie). 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Napriek tomu, že ide o film zo súčasnosti a realizuje sa primárne v krajine, kde je objektívne lacnejšie ako v strednej 

Európe, je to na naše pomery skôr výpravný rozpočet. Paradoxne nakrúcanie v Macedónsku prináša skôr výrazné 

navýšenie nákladov a nie úsporu, ako by sa hádam dalo očakávať. Je to možno nákladmi na cestovanie, ubytovanie aj 

bezpečnostné zložky pre ochranu techniky, ktoré si zrejme tamojšie podmienky vyžadujú. Odhliadnuc od dôvodov, 

tieto vysoké náklady sa nezdajú primerané výslednému efektu. Bolo by možno Guzínsko, krajina s podobnou 

vizualitou, ale s rozvinutým filmovým priemyslom, ekonomickejším riešením? Respektíve dal by sa tento film 

realizovať úspornejšie? 

 

– Je představa o financování realistická? 

Predpokladané sumy od národných fondov a televíznych vysielateľov sú skôr na hornej hranici možností, veľmi 

optimistické vzhľadom k parametrom projektu (mám na mysli SFK, Eurimages, finančné plnenie ČT, AVF, PISF, 

Macedonia Film Agency). Sponsoring 4.000.000 Kč a MG od Sales Agenta vo výške 2.500.000 Kč nie sú vylúčené, ale 

sú nesmierne optimistické a budú pre autora obmedzením v kreatívnej slobode. Skrátka, takýto finančný plán je málo 

pravdepodobné naplniť, realite trhu zodpovedajú dnes skôr nižšie sumy. 

 

– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich závazné zajištění? 

V aktuálnom stave financovania projektu sa za potvrdené dajú považovať len prísľuby vlastných vkladov 

koproducentov a žiadateľa, teda zabezpečenie vo výške 4%. Zrejme ide o deferované platby, ako uvádza macedónsky 

koproducent. Stále sú to však len 4% pri rozpočte, ktorý ráta s 5% producer's fee. Ťažko to teda považovať za zásadnú 

investíciu. Projekt je však ešte len na začiatku financovania, je majoritne český a preto je legitímne, aby na SFK žiadal 

prvé verejné zdroje financovania. 

 

– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

Vzhľadom k medzinárodnému charakteru projektu by sa dalo očakávať, že pomer podpory SFK na celkových 

nákladoch by mohol byť aj menší. Tiež by sa dal očakávať aj nižší celkový rozpočet. Je však obhájiteľné, že sa žiadateľ 

obracia na SFK ako na prvý zdroj financovania. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt určité má silný potenciál viaczdrojového financovania, pretože je prirodzene medzinárodný už od počiatku 

vývoja. Centrálny tvorivý tím, príbeh, lokácie aj herecké obsadenie rovnomerne pokrývajú štyri koprodukčné krajiny. 

Projekt môže mať aj vysoké šance získať podporu Eurimages, práve vďaka rozsiahlej a prirodzenej medzinárodnej 

spolupráci, navyše čisto medzi krajinami CEE. Na Eurimages môže pozitívne zavážiť aj príbeh rozprávaný očami ženy. 

O ženskom zastúpení v tvorivom tíme ani nehovorím. Je to pre Eurimages veľmi atraktívny projekt. 
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3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

 Žiadateľ zostavil už vo fáze vývoja veľmi silný kreatívny tím aj koprodukčnú spoluprácu, čo je samo o sebe dobrá 

producentská stratégia. Pravdepodobnosť projekt realizovať by však zrejme stúpla, ak by sa pracovalo s nižšími 

výrobnými nákladmi, čím by sa zvýšili šance, že viac-zdrojové financovanie sa naplní v dostatočnom objeme.  

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Marketingová stratégia obsahuje niekoľko dobrých nápadov, ktoré však bude treba detailnejšie prepracovať a 

prispôsobiť konkrétnym parametrom tohto projektu. Zatiaľ je to príliš všeobecné, málo konkrétne. Hlavným rizikom 

pri distribúcii by mohlo byť, že bude v každej krajine pre publikum pôsobiť zahranične (v Čechách ako macedónsky, v 

Macedónsku ako český...) 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Časový harmonogram je konzervatívny a zvládnuteľný. 

 

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

Profil spoločnosti žiadateľa aj ďalších koprodukčných partnerov plne zodpovedá zvolenému cieľu. Skúsenosti hlavnej 

producentky, koproducentov a najmä autorského tímu dávajú veľký predpoklad, že môže vzniknúť autorsky 

zaujímavý a divácky úspešný film, atraktívny rovnako v distribúcii ako na festivaloch.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Město bez Boha 

Evidenční číslo projektu 3348-2019 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba českého hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Alena Prokopová  

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Koprodukční (česko-slovensko-polsko-makedonský) thriller vzniká podle scénáře slovenské 
autorky Laury Sivákové-Paššové v režii zkušeného Iva Trajkova. Jde o příběh české 
restaurátorky Evy, která po rozchodu s přítelem impulzivně přijme zakázku na zapadlém 
makedonském venkově. Při restaurování starobylých fresek pronikne do tajemství lokálního 
společenství založeného na základech totalitního násilí a podřízenosti. Nachází vztah k lásce a 
mateřství, především však k autentickému prožitku vzdoru vůči zlu. 
Jde o ambiciózní pokus vyprávět s pomocí sympatické ženské hrdinky společensky závažný, a 
přitom divácky atraktivní příběh. V mezinárodně srozumitelném žánrovém formátu se tvůrci 
dotýkají obecných otázek podoby a dosahu násilí v moderním světě postiženém vzpomínkami 
na totalitu a ohroženém ve svých humanistických jistotách.   
Projekt prošel dlouhým vývojem, na který žadatel dvakrát požadoval státní příspěvek (podruhé 
dostal 700 tisíc korun). Nyní žádá podruhé o grant na výrobu. Došlo ke změně scénáře, který 
je nyní žánrově i motivicky výrazně soustředěnější. Součástí žádosti je nová režijní explikace a 
ukázka přibližující předpokládanou atmosféru a téma filmu.  
Všechny části žádosti, obsahové i ekonomické, působí přesvědčivě a jsou pečlivě 
vypracovány, takže poskytují dobrou představu o kontinuitě dosud vykonané práce směřující 
k rozmyslně stanovenému cíli. Žadatel je důvěryhodný a zkušený a můžeme předpokládat, že 
projekt realizuje v dané podobě. 
V žádosti se projekt popisuje jako kulturně náročné kinematografické dílo. To by bylo ještě 
zřetelnější, kdyby další práce na scénáři směřovala např. k zachování artové roviny vyprávění 
prostřednictvím „rozmlžení“ příliš jednoznačných žánrových prvků.   
Projekt má nicméně předpoklady zaujmout mezinárodní publikum, jsou do něj promítnuty i 
festivalové ambice. Marketingová a distribuční strategie je reálná. Bezpochyby jde o 
realizačně náročný snímek, který se neobejde bez podpory fondů ve všech koprodukčních 
zemích. Výše požadované podpory odpovídá výši částek rozdělovaných Radou v posledních 
výzvách na výrobu celovečerních hraných filmů v případech podobně velkých mezinárodních 
projektů. 
Projekt doporučuji podpořit ve výši úměrné množství prostředků, které má Fond k dispozici.  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
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1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Projekt se zjevným společenským a etickým přesahem je originálním příběhem založeným na 
premise „cizince v cizí zemi“. Rozvíjí se jako psychologický příběh o citovém hledání hlavní 
hrdinky (partner, mateřství), v „exotickém“ prostředí makedonského venkova se však mění 
v thriller s mysteriózními prvky. Dvaačtyřicetiletá česká restaurátorka Eva je partnerovou 
nevěrou připravena o půdu pod nohama, a i proto se nerozvážně vrhá do nejistoty, kterou pro 
ni představuje práce v neznámém prostředí a pro neznámého objednavatele Eleje, i vztah 
s Elejovým zprvu sympaticky vstřícným chráněncem Julijanem. V halucinogenně barbarském 
prostředí society, která obchoduje s lidskými životy, se osiřelý chlapec stává postavou se 
symbolickým přesahem, kterou je třeba ochránit ve jménu prazákladní evropské humanity 
(jejíž metaforou jsou restaurované fresky).  
Jak dramaturg Pavel Hajný správně poznamenává, autentičnost výpovědi i přirozenost 
základního, civilního Evina příběhu poněkud destabilizují „pokleslé“ žánrové prvky, které se 
do vyprávění postupně dostávají (zvrhlá verze ruské rulety, transplantace orgánů na klinice 
pro bohatou klientelu, zobrazení praktik mafie…). Stále rychlejší sklouzávání příběhu do 
žánrového modu by bylo možná ještě zajímavější, kdyby diváka udržovalo v nejistotě, zda 
nejde jen o představy psychicky stále nevyrovnanější hrdinky. Nicméně ani takto nejde o 
posun k jednorozměrnému souboji dobra se zlem (hlavně díky amivalentní postavě Julijana). 
Pokud se bude na scénáři dále pracovat, což předpokládám, rozmlžení žánrové jednoznačnosti 
by mohlo film obohatit o další rovinu, která by neodradila většinové publikum a současně by 
zachovala koncept, díky kterému může žadatel bezpečněji deklarovat projekt jako umělecky 
náročný.  
Téma idealistického jedince, který se ocitl v pasti organizovaného násilí v posttotalitní 
balkánské zemi, je nicméně už teď zajímavě rozehráno. Projekt prošel pečlivým vývojem a  
může být realizován jako divácky přitažlivý a snad i umělecky nekompromisní film.  
 

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

Je zjevné, že konfrontace dvou odlišných kultur v mezinárodně srozumitelném příběhu je 
tradičním základem smysluplných koprodukcí. Osobní přínos autorů je zjevný, vstup 
společnosti 8Heads Productions a následně režiséra Iva Trajkova a dramaturga Pavla Hajného 
projektu jednoznačně prospěl. Přenesení dějiště z Ruska do nespecifikované balkánské země 
považuji v souvislosti s režisérovou autentickou, osobní zkušeností za šťastné. 
Producentka Julietta Zacharová je profesionálně i lidsky sjednocující osobností a její přístup 
zaručuje plnohodnotnou a komplexní realizaci projektu s daným štábem a herci.  
Přestože o představitelích obou hlavních rolí ještě není rozhodnuto, obě nabízené možnosti 
jsou atraktivní (Zuzana Stivínová / Igor Orozovič - Petra Špalková / Noël Czuczor). 
 

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

Téma hrozby organizovaného násilí v demokratické společnosti, která nahradila totalitní 
struktury, je důležité jak pro českou, tak pro evropskou kinematografii. Oblast Balkánu působí 
jako ideální modelové prostředí díky poměrně nedávným konfliktům, které má nejširší 
veřejnost v živé paměti. Nejen pro země, s nimiž sdílí Česká republika osud oblasti za 
„železnou oponou“, jsou obavy z totalitní hrozby živé. V Městě bez Boha nabývá násilí 
žánrové podoby, která tuto hrozbu použitím vypravěčských schémat sice částečně odsouvá do 
roviny spekulace, na druhé straně však vede k její větší srozumitelnosti pro většinové 
publikum 
Projekt sice nepůsobí jako inovativní po stránce příběhu či stylu, představuje nicméně 
vědomý, rozmyslný, kultivovaně formulovaný způsob, jak o takových hrozbách vyprávět.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost neobsahuje rozpory či 
protichůdné informace, což mi umožnilo, jak doufám, ji správně posoudit.  
Daný projekt považuji za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Film 
má jak festivalový, tak divácký potenciál (ženské publiku osloví aktivní, sympatická, moderní 
a citlivá hrdinka, jež je přijatelná i pro mužské diváky, kteří navíc mohou ocenit thrillerovou 
formu příběhu). 
Žadatel podává komplexní a logický komentář k rozpočtu, který vychází z potřeb čtyřstranné 
koprodukce (natáčení plánováno v Makedonii, Polsku a ČR, postprodukce v ČR a a SR). 
Všechny zúčastněné země se na filmu mají podílet jak umělecky, tak finančně. Srozumitelně je 
popsán podíl potvrzených zdrojů i zdrojů v jednání (polský koproducent, MG distributor).   
Momentální uspokojivá podoba projektu vychází z toho, že 8Heads Productions se dlouhodobě 
zaměřuje na projekty s mezinárodním potenciálem a mezinárodní koprodukce, a to s důrazem 
na spolupráci mezi zeměmi bývalého „východního bloku“.  Také tematicky projekt zapadá do 
portfolia této společnosti.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Město bez Boha 

Evidenční číslo projektu 3348-2019 

Název žadatele 8Heads Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Česká restaurátorka Eva přijme nabídku restaurovat fresky v kapličce v jisté balkánské zemi. Postupně 

zjišťuje, že jejím zaměstnavatelem je místní mafián Elej. Zaplete se do vášnivého vztahu s jeho 

adoptivním synem Julijanem, který je jeho pravou rukou, a postupně odhaluje podstatu Elejových 

zločineckých aktivit: nelegální obchod s lidskými orgány. Po smrti Eleje se jeho pokračovatelem stane 

Julijan a Eva řeší dilema, zda zůstat nebo utéct.  Scénář se žánrově pohybuje mezi klasickým 

thrillerem a uměleckým filmem o zapletení se se Zlem. Výslednému snímku hrozí, že nebude ani 

jedním, ani druhým. Podobným problémem trpí i postavy. Autorce přesto nelze upřít snahu o výpověď 

o současném světě, kde se prohlubuje propast mezi chudými a bohatými, a o postkomunistických 

zemích, kde místo práva a zákona vládne místní mafie. Látka má už ze své podstaty zahraniční 

přesah, její festivalový potenciál je ovšem přeceněn. Autorkou scénáře je Laura Siváková-Paššová, 

která je také režisérkou 2 autorských celovečerních snímků. Režisérem projektu má být ale zkušenější 

Ivo Trajkov, jenž má za sebou řadu filmů různých žánrů jak v české, tak makedonské produkci. 

Žadatelem je společnost 8Heads Productions, která se často orientuje na koprodukce se zeměmi 

bývalé východní Evropy. Tomu odpovídá i tento projekt, jenž má být koprodukcí mezi ČR, SR, Severní 

Makedonií a Polskem. Finanční strategie se zdá být přesvědčivá: je složena z mnoha zdrojů, ovšem 

málo z nich je potvrzeno – to se týká i účasti ČT, nebo českého distributora. Ohledně sales agenta 

žadatel doufá ve spolupráci s dánskou společností LevelK, ale ani zde není zatím nic potvrzeno. 

Marketingová strategie chce hodně pracovat se sociálními sítěmi, což je pozitivní, ovšem definice 

cílové divácké skupiny je příliš povšechná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Z předloženého textu je zřejmé, že se žánrově pohybuje mezi dvěma extrémy: klasickým thrillerem 

z exotického prostředí jihovýchodní Evropy a uměleckým, až existenciálním filmem o zapletení se se 

Zlem. Zdá se, že převažuje snaha o thriller, který by zároveň neztrácel umělecké ambice. Na 

opravdový thriller je ale zápletka příliš brzy jasná a postrádá vícero překvapivých zvratů, na umělecký 

film obsahuje předložený text zase příliš mnoho banálních žánrových klišé a rekvizit. Výslednému 

snímku hrozí, že nebude ani jedním, ani druhým. Podobným problémem trpí i postavy, které nejsou 

ani dostatečně hluboce propracovanými a komplexními charaktery, ani jasnými žánrovými archetypy, 

ale něčím mezi. To se týká i hlavní hrdinky, která je místy obětí a místy téměř akční hrdinkou. Autorce 

nelze upřít snahu o výpověď o současném světě, kde se prohlubuje propast mezi chudými a bohatými, 

nebo o postkomunistických zemích, kde místo práva a zákona vládne místní mafie, a také o lidech, 

kteří se z různých důvodů ocitnou v její pasti. Přesto mnohé situace nepůsobí úplně uvěřitelně a 

přesvědčivě, ale spíše jako autorská schválnost nebo fantazie. Základní téma setkání se Zlem v ryzí 

podobě je silné a zajímavé, museli bychom se ale více ztotožnit s hlavní postavou, aby nás hlouběji 

oslovilo, a vidět celý příběh a odhalovat jeho tajemství pouze jejíma očima, jak se to děje 

v Hitchcockových filmech, které se v žádosti, konkrétně v režisérské explikaci, zmiňují jako referenční.  

 

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

Autorkou scénáře je Laura Siváková-Paššová, která je také režisérkou dvou autorských celovečerních 

snímků. Režisérem projektu má být ale zkušenější Ivo Trajkov, jenž má za sebou řadu celovečerních 

filmů různých žánrů, které vznikly jak v české, tak makedonské produkci. V poslední době aktivně 

působí i jako dramaturg a svůj vklad vložil i do rewritu předloženého scénáře. Dramaturgem filmu je 

zkušený Pavel Hajný. I další profese jsou obsazeny zkušenými českými a slovenskými profesionály. 

Dobrou volbou vzhledem k charakteru projektu je makedonský hudební skladatel Kiril Dzajkovski, jenž 

kombinuje elektronickou hudbu s místním folklórem a má na svém kontě několik filmů - a 

spolupracoval také s režisérem Trajkovem. Existuje už i poměrně jasná představa o hereckém 

obsazení, na hlavní hrdinku jsou dvě varianty: Špalková nebo Stivínová. Vstupem polského 

koproducenta bude jedna z rolí obsazena známým hercem Danielem Olbrychskim (LOI přiloženo).  

 

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

znaků) 

 

Látka má už ze své podstaty zahraniční přesah – česká hrdinka se octne v cizí (balkánské) zemi, a 

tím se vymyká většině lokálně orientovaných domácích projektů. Jako koprodukce s několika 

zahraničními partnery má šance uspět v distribuci přinejmenším všech zúčastněných zemí. 

Festivalový potenciál zmiňovaný v žádosti je ovšem přeceněn. Nicméně jistý zahraniční potenciál látka 

má, především díky atraktivitě zvoleného žánru i exotičnosti země, ve které se odehrává, a snímek by 

mohl být prodejný minimálně do některých zahraničních televizí. Ještě před pár lety mohlo být použití 

žánru pro traktování vážnějšího tématu inovativní, v současné době se ale už o žádné novum 

nejedná, spíše naopak.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

Žadatelem je společnost 8Heads Productions, založená v roce 2010 Juliettou Sichel, která má 

dlouholeté zkušenosti z práce pro festival v Karlových Varech. Za necelou dekádu své existence stihla 

vyprodukovat několik celovečerních filmů jako majoritní producent, a ve svém portfoliu má i minoritní 

koprodukce právě se zeměmi bývalé východní Evropy. Projekt má být koprodukcí mezi ČR, SR, 

Severní Makedonií a Polskem, což je vzhledem k rozpočtu 47 mil Kč nevyhnutné. Majoritní podíl drží 

česká strana, 65,65%, a tři koprodukční partneři mají každý 11,45%. V ČR se přitom nebude toho 

natáčet tolik, dokonce část natáčení se s dodatečným vstupem polského partnera přesunula do 

Polska. Většina filmu bude natáčena v Makedonii, jejíž podíl by mohl být vyšší. Na první pohled se zdá 

finanční strategie docela přesvědčivá. Je složena z mnoha zdrojů, ovšem málo z nich je potvrzeno. 

Potvrzen je bulharský a slovenský koproducent, kteří deklarují každý svůj vlastní vklad 10 000 eur. 

Potvrzeni jsou také 2 čeští koprodukční partneři, jedná se o postprodukční firmy. Polský partner zatím 

není známý. Nepotvrzena je ale také účast ČT, žadatel dokonce uvádí i jiné možnosti. To samé platí o 

českém distributorovi. Finanční podpora z MEDIA nebo Eurimage jsou zatím pouze ve výhledu.  Co se 

týče sales agenta, žadatel doufá ve spolupráci s dánskou společností LevelK, ani tady ale není zatím 

nic potvrzeno. Marketingová strategie chce hodně pracovat se sociálními sítěmi, což je pozitivní, 

ovšem definice cílové divácké skupiny je příliš povšechná. Harmonogram s dokončením projektu na 

konci roku 2022 zohledňuje všechna úskalí vícestranné koprodukce.  
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ARVÉD 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu ARVÉD 

Evidenční číslo projektu 335-2019 

Název žadatele Cinemotif Films 

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 21.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

         
Žadatel předložil k posouzení materiály, které představují současný stav přípravy projektu, 
jehož realizace je plánována na rok 2021.  Součástí těchto materiálů je natáčecí plán a jeho 
výstupy. Tyto materiály dostatečně popisují záměr jak bude produkce postupovat v případě 
realizace, který je přijatelný.  
 
Jsou předloženy i další dokumenty ukazující právo žadatele realizovat scénář jako audiovizuální 
dílo. 
 
Přesto musím v rámci hodnocení materiálů doporučit tuto žádost s podmínkou. 
V podrobné části je popis důvodů k podmínce. Zde jenom stručně. 
 
1/ Je nutno vyjasnit rozpor mezi deklarovaným vztahem žadatele a ČT. 
 
2/ Jsou nesrovnalosti mezi koprodukční smlouvou, rozpočtem a finančním plánem. 
 
Vzhledem k dostatečnému časovému předstihu podání žádosti před realizací, má žadatel možnost 
tyto podmínky splnit. 
 
S tímto pohledem souvisí i akceptace velmi nízkého procenta finančního zabezpečení v době 
podání žádosti. 
 
Doporučuji s podmínkou. 
  
 

 

Udělení podpory Doporučuji s podmínkou 
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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 je po formální stránce velmi dobře zpracovaná a umožňuje posoudit projekt jako celek. 
 
Smlouva s autory scénáře dává právo žadateli realizovat projekt jako AVD. 
 
Jednotlivé přílohy jsou srozumitelné a jejich obsah je úplný. 
 
Mezi těmito přílohami je však nesoulad. Je nesoulad mezi koprodukční smlouvou, rozpočtem a 
finančním plánem. 
Je nesoulad mezi rozpočtem a finančním plánem. Podrobně popisuji v další části. 
 
Je nesoulad mezi obsahem LOI od ČT a prezentací tohoto vztahu, jak v producentské explikaci, 
tak ve finančním plánu.  LOI od pana Maxi na dvou místech definuje vztah jako zájem o vývoji 
projektu. Žadatel předpokládá pokračování vztahu a ve finančním plánu již předkládá své 
představy o způsobu realizace a výši zajištění ze strany ČT.  Toto však není obsahem LOI.  Je 
pravdou, že uvedená představy jsou reálné a realizovatelné ze strany ČT a žadatel by měl pouze 
vyjasnit současný stav tohoto vztahu. 
 
Oceňuji, že žadatel předložil, jakou součást žádosti, předpokládaný natáčecí plán, a to v podobě, 
která je srozumitelná a umožňuje vyhodnotit některé údaje, které slouží jako podklady pro 
rozpočet. 
 
 
 
    

2. Rozpočet a finanční plán. 

 Rozpočet je podrobný a je doplněn podrobným komentářem, který dává představu o kvalitě 
informací dostupných v této době.  
 
Již nyní je ale nutno připomenout některé momenty. 
- Nejsou rozpočtovány náklady na technické obhlídky ( honoráře) 
- Nejsou rozpočtovány náklady na přesčasovou práci. Určitě bude. 
- Je otázkou nasazení jedné kostymérky. 
- Jsou podhodnoceny paušály na dopravu techniky. 
- Oblast cateringu je podhodnocena v očekávaném nákladu 9 500,- nájmu na den. Tento 

moment je však diskutabilní. Co je ale jiná záležitost je počet jídel. Rychlý průlet 
rozpočtem vychází na 1194 člověkodní na stravu a 120 lidí kompars.  Denní taxa na 
stravu je opět diskutabilní, ale malá. 
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Těchto několik poznámek lze zakončit konstatováním: 
Odhad celkových očekávaných nákladů na výrobu projektu je 

              
             32 103 289,- Kč . 
 
       Tato skutečnost není v souladu s finančním plánem, který je o 284 000,- nižší. 
 
       Porovnání finančního plánu s producentskou explikací má rozpor v tvrzení o zajištění 

financování vývoje, kde se jednou uvádí jako zdroj podpora SFK a podruhé podpora SFK a 
vlastní zdroje.  

     Je pravděpodobné, že se částka vlastních zdrojů nedostala do finančního plánu. Je to totiž 
stejná částka jako ve sloupci B pro položky 1 a 2. po odečtení podpory vývoje SFK. 

 
 
      Předložená koprodukční smlouva, jako celek, je v souladu s finančním plánem a tím není 

v souladu s rozpočtem. 
       
      Dále jsou v této smlouvě deklarovány podíly partnerů, ale po odečtení fondu EURIMAGES 

se tyto podíly, vypočtené z uváděných příspěvků jednotlivých partnerů ve finančním plánu, 
dostávají na úroveň ČR   86,53%   a SR 13,43%.    

     
     Finanční plán nezajišťuje zdroje v patřičné výši od jednotlivých koproducentů ve vazbě na 

koprodukční smlouvu. Definice rozdělení fondu EURIMAGES je stanovena v koprodukční 
smlouvě v bodech 7/1/a   a   7/1/b. 

 
     Jako podmínku pro pokračování v projednávání je potřeba sladit tento stav. 
 
     Finanční plán předpokládá více zdrojů v různém stupni zajištění. Obecný pohled na tyto 

zdroje má pouze jeden komentář.  Příspěvek Města Zlín se jeví jako velmi optimistický. Ale 
držím palce.  

 
     Vzhledem k době podání žádosti je otázka doloženého finančního zajištění přijatelná. 
      Výše příspěvku je poměrně vysoká, ale celkové podání projektu je takové, že je přijatelný. 
 

     
 

 

 

 

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

  Realizační strategie je velmi podrobně a odpovědně představena v přílohách žádosti a je 
ukázkou pečlivé přípravy. Je otázkou, co z této strategie zůstane po přípravných pracích, 
které budou probíhat v roce 2020 a mohou mnohé změnit. 
Žadatel však k této situaci přistupuje pragmaticky a jsem přesvědčen že s tímto přístupem 
očekávaný vývoj zvládne. 
 
Marketingová strategie je podrobně představena v jedné z příloh a je podpořena LOI od 
očekávaného distributora. 
 
Harmonogram je dostatečný na realizaci představeného projektu.     
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt ARVÉD vznikl za přímého působení producentů společnosti a odpovídá jejich 
možnostem. Uvedená společnost se v minulosti podílela na výrobě filmů, kde pracovníci 
získali zkušenosti, které  jistě uplatní při výrobě tohoto projektu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Karavan 

Evidenční číslo projektu 3375/2019 

Název žadatele nutprodukce 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy výroba českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavní silné stránky 

- výborné téma, silný scénář 

- garance promítání na festivalu v Cannes 

- potvrzená vícestranná zahraniční koprodukce 

- projekt podpořen ve fázi vývoje Fondem i MEDIA 

 

Hlavní slabé stránky 

- velmi realizačně složitý scénář  

- vysoká finanční závislost projektu na veřejných zdrojích 

 

Pro svůj celovečerní debut si režisérka vybrala téma, které je pro ni velmi osobní a pro společnost jistě velmi 

zajímavé, ukazuje život a vztah matky a postiženého syna. Scénář je realizačně značně náročný, velmi 

důležitý bude výběr druhého hlavního herce, což považuji za jedno ze zásadních předpokladů pro úspěch 

celého filmu. Projekt počítá se čtyřstrannou mezinárodní koprodukcí (3 strany potvrzeny). Rozpočet je vyšší, 

ale vzhledem k realizační nákladnosti projektu přiměřený. Finanční plán je založen na vstupu mnoha zdrojů 

(především veřejných), finanční zajištění projektu v době žádosti je velmi nízké. Distribuční a marketingová 

strategie odpovídají projektu. Projekt je stále ještě v nedokončené fázi vývoje, další harmonogram je pro 

realizaci projektu dostatečný. Zkušenosti autorů i žadatele považuji pro realizaci projektu za dostatečné. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 srozumitelná, podávána opakovaně. Oproti minulé žádosti byl snížen rozpočet a upraven 

finanční plán. 

 

Projektem je kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. Jedná se o 

čtyřstrannou koprodukci, tři strany projektu jsou již potvrzené (LOI přiloženo). 

 

Projekt byl podpořen v původní verzi (nyní upraven scénář) Fondem v období vývoje. Nyní dostal dotaci 

z fondu MEDIA na vývoj.  

 

V době podání žádosti je projekt finančně zajištěn z velmi malého podílu (4,32%). 

 

Přiložená smlouva na scénář řeší pouze opci a nákup licence, nikoli však vytvoření díla. Uvedená částka 

neodpovídá částkám uvedeným v rozpočtu.  

 

Náklady na vývoj uvedené ve smlouvě se Cinema Arsenal neodpovídají položkám v rozpočtu. 

 

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

Rozpočet je vyšší, než je pro hraný celovečerní film, potažmo debut, obvyklé. Ale vzhledem k tomu, že 

natáčení bude ze zásadní části probíhat v Itálii v počtu 60 natáčecích dní a druhou hlavní postavou je 

postižený chlapec, jde spíše o rozpočet umírněný. Výše požadované dotace je adekvátní.  

 

Co se týká jednotlivých položek – za podceněné považuji honoráře režie (zde se snad počítá se 

skutečností, že se jedná o režijní debut a zároveň s vyšším celkovým honorářem za scénář, u kterého je 

režisérka spoluautorkou), produkční honoráře (vzhledem k náročnosti realizace projektu a taky 

předpokládaným změnám v plánovaném natáčení způsobeným natáčení s nehercem s postižením) a 

dopravy (natáčení v Itálii). Zároveň jsem přesvědčena, že by si projekt zasloužil delší čas ve střižně, než 

je plánováno, a to hlavně z důvodu nepředpokládaných změn při natáčení (a potažmo ve scénáři). 

V rozpočtu mi chybí zdravotní asistence při natáčení, kterou bych předpokládala. Vyšší jsou honoráře 

zahraničních autorů (např. kamera). Ostatní položky považuji za standartní a odůvodněné. 

 

Finanční plán působí reálně, potvrzeno je však minimum zdrojů. Finančně bude projekt zajištěn 

především z veřejných prostředků, což vzbuzuje jistou míru nejistoty. Koprodukční vklady zahraničních 

koproducentů by jistě finančnímu plánu přidaly důvěryhodnosti. Finanční vklad České televize považuji 

za reálný, nevím však, proč finanční plán nepočítá i s věcným plněním této strany.  

 

 

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

Projekt je debutem nejen pro režisérku, ale svým způsobem i pro producentku. Projekt takové 

náročnosti společnost žadatele ještě ve svém portfoliu nemá. Ačkoli se se tato kombinace jeví jako 

problém, oceňuji, že se producentka i autorka nebojí do tak složitého projektu pustit. Námět, scénář i 

předpoklad zpracování je velmi zajímavý, a pokud se opravdu podaří všechny představy dodržet, máme 
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tu kvalitní dílo hodné mezinárodních festivalů. Při realizaci vidím dva zásadní složité úkoly: čtyřstranná 

koprodukce – může projekt prodražit a zkomplikovat (jakkoli chápu její existenci ve snaze o zajištění 

dostatku finančních prostředků) a hlavně natáčení s handicapovaným (ne)hercem. Pro druhý případ by 

jistě projektu, a všem dalším rozhodováním o podporách, pomohlo, kdyby byla konkretizována osoba, 

která se této herecké role chopí. Jakkoli chápu, že by bylo s výběrem počkat do období, kdy bude 

natáčení naplánováno, přesto považuji tento krok za velmi podstatný pro jakoukoli další práci na 

projektu. Jsem totiž mírně skeptická k tomu, že bude casting úspěšný. Velmi ráda bych se pletla, 

protože jsem přesvědčena, že tento film si zaslouží vzniknout a absolutně souhlasím s tím, že Davida 

musí hrát osoba s reálným postižením. 

 

Projekt ve fázi, ve které je předkládán, prochází ještě fází vývoje, kterou zdaleka nepovažuji za 

dokončenou (harmonogram projektu tuto skutečnost potvrzuje). Nevím tedy, jestli žádost na výrobu není 

podána příliš předčasně.  

 

Cílová skupina je definována přesně a správně. Distribuční a marketingová strategie odpovídá projektu.  

 

Harmonogram projektu je pro jeho realizaci dostatečný.  

 

 

 

 

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

Pro režisérku je celovečerní hraný film debutem, stejně jako pro producentku. Celovečerní film je jasným 

vyústěním jejich profesionálního vývoje. Přiložené dokumenty mě přesvědčily, že tým je schopen 

úspěšně zvládnout realizaci tohoto projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karavan 

Evidenční číslo projektu 3375-2019 

Název žadatele nutprodukce 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Osamělá matka postiženého dvanáctiletého kluka, který vyžaduje non-stop péči, chce strávit letní 

dovolenou v Itálii u bývalé kamarádky, která se tam provdala. Poté, co kluk poničí během nočního 

záchvatu její dům, dvojice je odsunuta do starého karavanu, zaparkovaného na zahradě. Ponížená 

matka karavan nastartuje a odjede s ním i se synem směrem na jih. Během neplánované cesty 

potkává různé lidi a alespoň na chvíli má pocit, že žije. Projekt je autorským celovečerním hraným 

debutem režisérky Zuzany Kirchnerové (dříve Špidlové), která na sebe upozornila už svými krátkými 

snímky (její Bába vyhrála v sekci Cinéfondation  v Cannes) a věnuje se i dokumentární tvorbě. Projekt 

je v nejlepším slova smyslu ovlivněn právě dokumentární zkušeností a přístupem: není v něm nic 

falešného, cítit z něho poctivý sběr materiálu, ale také hlubokou osobní zkušenost. Díky své kvalitě se 

projekt zařazuje do první ligy mladého evropského autorského filmu, o čemž svědčí i účast na 

prestižním workshopu Torino Film Lab a potvrzený příspěvek z programu Creative Europe / MEDIA. 

Jedná se o mezinárodní koprodukci se SR, Itálií a Francií se silným mezinárodním tvůrčím týmem. 

Mezinárodní přesah je neobvykle silný. Žadatelem je jedna z nejambicióznějších českých společností, 

Nutprodukce. Marketingová a distribuční strategie je propracovaná, cílové skupiny jsou dobře 

definované. Rozpočet je poměrně vysoký, film bude ale natáčen v zahraničí s mezinárodním štábem a 

částečně zahraničními herci, a kvůli práci s postiženým protagonistou se počítá až se 60 natáčecími 

dny. Financování má být pokryto z mnoha zdrojů. Příspěvek SFK je relativně vysoký, ale tvoří pouze 

24,6% rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 neobvykle silné téma: vztah matky a postiženého dítěte, které vyžaduje neustálou péči. 

Jejich silné pouto se stává pastí pro oba. Autorka vychází z hluboké osobní zkušenosti, sama je 

matkou postiženého dítěte, a téma zná a zažívá ho doslova na vlastní kůži. Díky tomu vidí i takové 

jeho stránky, o kterých nemají nezasvěcení ani zdání, a daří se jí přinést naprosto přesvědčivý obraz 

obou postav i jejich vztahu. Autorka nezvolila přitom žánr klasického psychologického dramatu, ale 

jakéhosi polo-dokumentárního road movie, a boří také předpokládaná schémata postav, stejně jako 

mnohá tabu, například v oblasti sexuality. Její výpověď je naprosto jedinečná, originální a specifická. 

Neobsahuje žádná klišé, nic umělého, všechno je výjimečně dobře odpozorováno ze života. A to se 

netýká pouze hlavních postav, jejich vztahu, nebo vztahu okolí k nim – je to vidět také na tom, jak 

přesvědčivě se jí daří zobrazit prostředí jižní Itálie, které není ani omylem idealizováno. Povedlo se jí 

vytvořit také výrazné a autentické vedlejší postavy. Právě autenticita je jedním z největších kladů 

celého projektu: autorka je v ní natolik důsledná, že plánuje obsadit roli psychicky postiženého dítěte 

skutečně handicapovaným nehercem, i když je jí jasné, jak nesmírně náročné to může být. Svědčí to o 

velké odvaze a o tom, že si nemíní nic ulehčit. Zároveň si dobře uvědomuje limity a specifika práce 

s takovým nehercem a plánuje společné „sžívání se“ všech třech hlavních představitelů. Také z tohoto 

hlediska je projekt výjimečný.  

 

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

 

Jedná se o autorský film režisérky Zuzany Kirchnerové (dříve Špidlové), která na sebe upozornila už 

svými krátkými snímky, z nichž titul Bába získal 1.místo v sekci Cinefondation na festivalu v Cannes. 

Režírovala také řadu dokumentů, část z nich s Tomášem Bojarem, který je i spoluatorem scénáře. 

Jedná se o výrazný talent, který by si zasloužil reprezentativní celovečerní hraný debut. Českou 

dramaturgyní je Kristína Májová (dříve Dufková), která spolupracovala s režisérkou už na jejím 

krátkém snímku Bába. Projekt se účastnil prestižního workshopu Torino Film Lab. Díky němu získal 

dalšího, zahraničního dramaturga, Francouzsku Nadju Dumouchel.  Mezinárodní tvůrčí tým doplňuje 

francouzská kameramanka Helene Louvart, která má na svém kontě padesátku hraných, televizních a 

dokumentárních filmů a spolupráci mimo jiné s Wimem Wendersem, Agnes Vardovou nebo Alicí 

Rohrwacher.  Architektem je Ital Luca Servino, kromě italských filmů spolupracoval i na českém 

snímku Křižáček.  

 

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

Mezinárodní přesah projektu je neobvykle silný. To se týká nejen hlavního tématu, které je naprosto 

univerzální, ale také zpracování, které je moderní a zcela v duchu současných evropských trendů a 

blíží se filmařským vzorům, jenž režisérka uvádí ve své režijní explikaci (Alice Rohrwacher nebo 

Andrea Arnold), přičemž neztrácí originalitu a specifičnost.  Téma i jeho zpracování jsou inovativní a 

projekt překračuje hranice lokální české tvorby ve všech směrech. Je téměř jisté, že se o film 

režisérky, která zvítězila před lety v sekci Cinéfondation, bude zajímat festival v Cannes – pokud by ho 

uvedl, propagoval by vlastní iniciativu, vyhledávající nové talenty, jakou Cinéfondation je. Snímek má 

navíc francouzského koproducenta i renomovanou francouzskou kameramanku. O film projevilo zájem 
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několik sales agentů, mezi nimi i dvě francouzské společnosti – s takovou by šance dostat se do 

Cannes byly ještě vyšší.   

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je jedna z nejambicióznějších českých produkcí Nutprodukce (Hořící keř, Pustina, Přes 

kosti mrtvých). Projekt je zamýšlen jako mezinárodní koprodukce, přitom podíly partnerů ze SR a Itálie 

(oba potvrzeni) a Francie (v jednání s několika zájemci) jsou dobře nastaveny, a žadatel drží majoritní 

část 53%. Žadatel nabyl v posledních letech bohaté mezinárodní zkušenosti – tomu odpovídá i vývoj 

předloženého projektu, jenž se účastnil už mnoha mezinárodních aktivit, workshopů a koprodukčních 

fór, kde vzbudil zájem prestižních sales agentů a dalších partnerů. Marketingová a distribuční strategie 

je propracovaná, cílové skupiny jsou dobře definované: nejedná se pouze o cineasty jako primární 

skupinu, ale také o rodiče postižených dětí, na které chce kampaň cílit. Pro zahraniční PR chce 

žadatel spolupracovat s renomovanou PR agenturou. Rozpočet je poměrně vysoký (56,7 mil Kč). Na 

jednu stranu je to na „nezávislý road-movie“ hodně, film bude ale natáčen v zahraničí (Itálie) 

s mezinárodním štábem a také částečně se zahraničními herci, a kvůli práci s postiženým 

protagonistou se počítá až se 60 i více natáčecími dny. Financování má být pokryto z mnoha zdrojů: 

ČT (v jednání – LOI přiloženo), koprodukční partneři budou usilovat o finance z místních fondů a 

televizí, v jednání jsou sponzoři, domácí distributor, počítá se s filmovou pobídkou a bude se žádat o 

příspěvek z Eurimages, kde má projekt slušné šance. Potvrzen je zatím jen příspěvek z fondu 

Creative Europe / MEDIA (1,15 mil Kč). Příspěvek SFK 14 mil Kč tvoří pouze 24,6% rozpočtu. 

Harmonogram zohledňuje všechna úskalí mezinárodní koprodukce s premiérou plánovanou na květen 

2022.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 

 

Název projektu Karavan  

Evidenční číslo projektu 3375-2019 

Název žadatele nutprodukce  

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu  

Číslo výzvy 2020-2-1-4  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 19. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt režisérky Zuzany Kirchnerové Karavan představuje pronikavou psychologickou studii matky 

dospívajícího chlapce s mentálním postižením, pojednanou na půdorysu klasického filmového žánru road-

movie. Vážná životní krize ženy, jejíž dítě představuje pro ni samotnou už nejenom bezbrannou a 

bezpodmínečné mateřské lásky potřebnou bytost, ale také člověka, který vedle ní svým svérázným a ne 

zcela plnohodnotným způsobem dospívá, aby se tím více a bolestněji vyjevila jeho nesamostatnost a 

připoutanost k matce, ústí v sérii útěků a návratů, během kterých si hlavní hrdinka uvědomuje svou 

izolovanost od lidí, potřebu lásky duševní i fyzické, které se jí v jejím životě, zredukovaném na obětavou 

mateřskou roli, zoufale nedostává, a koneckonců i potřebu prožívání alespoň malých a omezených 

momentů svobody, v plné míře už nedosažitelné, ale o to cennější. Domnívám se, že žánr road-movie, 

který vyvádí hlavní hrdinku nejen mimo její domov, ale i mimo běžné české prostředí do italské krajiny s její 

exotikou a přirozeným symbolismem (viz např. vylidněná krajina nebo moře, též krajina vzpomínek z mládí), 

poskytuje pro jinak zcela niterné drama kulisu, která mu svědčí. Exotismus tu nevnímám jako lacinou 

atrakci, ale jako nutný vnější obraz hrdinčiny touhy po změně, po úniku, po právu na vlastní život. Líbí se 

mi, že vše, nač hrdinka na své cestě narazí, nepřekračuje a neruší citlivě vnímaný civilizmus příběhu, 

nepřidává z možných žánrových rezervoárů k dramatu nic, co by nebylo založeno i v duších postav, nedělá 

vyprávění v žádném ohledu nějak vnějškově akčním nebo dobrodružným. Jeho premisy i vyústění zůstávají 

zcela v mezích normální reality, a přesto se autoři scénáře dokážou v podstatých momentech dotknout toho 

zázračného, oč se konec konců v každém dobrém příběhu jedná. Pokud jde o určité rezervy, vnímám dvě: 

nejsem si úplně jist, že příběhu slouží to, že Zuzana, vedlejší postava s velkým vlivem na vývoj děje, má 

nebo musí být Slovenka. Osobně mi trochu vadí používání Slováků v současných českých filmech jako 

takových našich spontánnějších a živočišnějších bratrů a sester, považuji to za klišé. Chápu sice, že je 

užitečné, aby hlavní hrdinka mohla na své cestě s důležitou vedlejší postavou mluvit česky, ale zahraniční 

divák to neocení a přemýšlivý domácí divák moc dobrých důvodů pro slovenskou identitu Zuzany nenajde. 

Myslím, že opravdová Italka by měla jako postava i jako určité alter-ego samotné hrdinky více výrazových 

možností, vzhledem k tomu, že může daleko intenzivněji být vlastně ztělesněním krajiny hrdinčiných snů, 

kterou karavan českých poutníků projíždí a kterou se nechává v jistém smyslu posednout, že může 

přirozeněji zapadat do různých situací a rozehrávat je, aniž by se tím rušil fakt, že ona je také na cestě, také 

na nějakém svém útěku od reality. Mentálně postižený David by s ní mohl komunikovat pouze nonverbálně, 
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což by také mohlo být přínosné. Kromě toho si kladu i otázku, zda by hlavní hrdinka na konci neměla v 

momentu největšího strachu a zoufalství ještě i zatelefonovat či jinak kontaktovat svou českou kamarádku, 

kterou opustila v úvodu. Obraz míry jejího zoufalství by to možná ještě prohloubilo a návrat podstatné figury 

z expozice by mohl posílit pocit formální uzavřenosti vyprávění. Projekt považuji v dané fázi vývoje za 

pozoruhodný a osobitý, s velkým potenciálem pro vznik dobrého filmu. Doporučuji jej podpořit. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Projekt považuji za promyšlený, žánrově a stylisticky čistý, s jasně akcentovaným těžištěm v psychologické 
drobnokresbě hlavní hrdinky. Autorské sdělení přitom není doslovné, zachovává si jisté tajemství, aniž by 
mu chyběla elementární srozumitelnost. Zvolené prostředí není pouhou kulisou, ale dobře cítěným vnějším 
pólem hrdinčiny duše, ve kterém jistý exotismus hraje podstatnou roli. Líbí se mi úspornost dialogů, důraz 
na neverbální složku sdělení, řeč těla. Jistě by se ještě našel prostor pro intenzivnější využití cizího 
jazykového prostředí. Cizí řeč zatím – na rozdíl od cizí krajiny – v příběhu velkou roli nemá, což možná 
stojí za zamyšlení, i vzhledem k hrdinčiným jazykovým dispozicím či indispozicím a k jejímu 
(předpokládám) lehce sentimentálnímu vztahu k italštině samotné. 

 

 

 

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

Personální zajištění projektu považuji za vynikající. Režisérka získala díky své předešlé práce velké 

domácí i mezinárodní renomé, jistota uvedení filmu na festivalu v Cannes je odměnou i silnou motivační 
pobídkou. Produkční zázemí projektu je rovněž vynikající, společnost Nutprodukce je zárukou 
profesionální realizace a kvalitní distribuční strategie. 

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

Dobře zvládnuté civilní psychologické drama může mít pro českou kinematografii velký význam samo o 
sobě, protože v hloubce, kterou lze od filmu Karavan očekávat, není úplně běžnou záležitostí. Eventuální 
úspěch na významném festivalu může být pro české filmaře povzbuzením. 

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

Žádost považuji za dobře vyhotovenou, úplnou a srozumitelnou. Projekt je rozhodně realizovatelný, jasná 
představa o obsazení hlavní role umožňuje navíc i přesnější čtení a vnímání scénáře. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Sára 

Evidenční číslo projektu 3376-2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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O podporu žádá film v mezinárodní koprodukci “Sára”. Polský režisér Jan Komasa, úspěšný se svým 

předešlým filmem “Corpus Christi”. 

 

Anglicky mluvený psychothriller, odehrávající se v Berlíně. Silný příběh zoufalé matky, pátrající po svém 

dítěti. 

 

Koprodukce ČR, Polsko, Německo, USA. 

 

Detailně propracované přiložené dokumenty. Přiložen velmi zajímavý film režiséra Komasy. 

 

Probíhající casting v USA za účelem získat známé jméno pro hlavní ženskou postavu a tím získat silného 

amerického investora. 

 

Realisticky odhadnuté případné další vstupy koproducentů - Žadatel velmi upřímně odhaduje povahu 

projektu a jeho chování v komerční distribuci - srozumitelně vysvětluje situaci v oblasti filmových investic v 

USA i Německu. 

 

Projekt získal podporu na Vývoj, proběhly obhlídky lokací v Německu a Česku. 

 

Evropský potenciál film zcela jistě má, uvidí se, jak reálné bude prosadit se v USA. 

 

Projekt v současné chvíli zafinancován z 16%, natáčení příští rok v Německu a podstatná část v Česku. 

 

Harmonogram projektu realistický, Finanční plán rozsáhlý, ale dosažitelný, možnosti dofinancování projektu 

z alternativních zdrojů. 

 

Producentská strategie dobře sestavena co do marketingu i distribuce. 

 

 

Slabé stránky projektu nenacházím. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Předkládaný projekt je při prostudování přiložených dokumentů velmi zajímavým počinem dnešní doby. 

Atraktivní prostředí Berlína, tajemný náboj vlastního příběhu. 

Pro úspěšnost filmu bude zásadní potenciální získání americké herecké hvězdy, která by pomohla filmu 

odrazit se do “vyšších pozic”. To bude záviset na vyjednávání amerického partnera. 

Projekt je ve vývoji téměř 3 roky, získal na toto období podporu ze strany Fondu kinematografie, což také 

svědčí o potenciálu projektu. 

Film bude mít ambice, sympatické ale je, jak realisticky své šance na úspěch Žadatel popisuje. Jedná se 

sice o anglicky mluvený film, nicméně neamerický a pravděpodobně s “neamerickým“ koncem, což pro 

Ameriku nebývá optimální. Příběh je ale silný, polský režisér má za sebou úspěch se svým předešlým 

projektem. 

Producentská strategie je velmi dobře popsána, vysvětlena a stejně tak dobře realizovatelná. 

Harmonogram natáčení i postprodukčních prací je odpovídající povaze a rozsahu připravovaného filmu.  

 

Rozpočet je realisticky sestavený, sice vysoký, nicméně v této chvíli obhajitelný. Jednotlivé koproducentské 

vstupy jsou dobře rozjednané. 

Z mé strany nevidím slabé stránky, co se týče ekonomického a produkčního zajištění projektu.  

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je přehledně vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh zahrnujících požadované dokumenty, 

Letters of Interest jednotlivých potenciálních partnerů, životopisy tvůrců atd. 

Finanční částky i časové harmonogramy jsou v jednotlivých částech v souladu.  

Podrobně vysvětlena součinnost a spolupráce koproducentů a distribučních partnerů.  

Struktura Finančního plánu přehledná, včetně doplňujícího vysvětlení. 

Rozpočet přiložen včetně vyčerpávajícího komentáře. 

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



 

Strana 4 

 

Rozpočet 

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 90 000 000,-Kč při 35 natáčecích dnech.  

Rozpočet je pečlivě zpracovaný. Sice celková částka vypadá velmi vysoká, nicméně plánovaná realizace je 

velmi složitá a komplikovaná. 

Jednotlivé honoráře autorů a denní nasazení štábových profesí jsou v současných evropských 

standardech. Producent detailně popisuje předpokládané složení štábu, který bude evropský. 

Zásadní položkou rozpočtu budou náklady na případnou americkou hereckou hvězdu. Tyto ale budou (jak 

producent vysvětluje) odděleny v rozpočtu a uvedeny nad čarou. 

35 natáčecích dní by mělo být dostačující, jestliže se nejedná o dobový nebo jinak obrazové náročný film. 

Postprodukční náklady odpovídající českým současným standardům 

Vyšší paušální částky v rozpočtu jsou okomentovány nebo dovysvětleny, tedy z mé strany je rozpočet 

přehledný, jasný a obhajitelný. 

 

 

Finanční plán 

Na sestavení Finančního plánu je vidět dlouhý vývoj v jednotlivých fázích jednání o koprodukčních 

vstupech. Producentům se podařilo sestavit realistický plán. 

Producent velmi detailně popisuje i vlastní postup při podávání jednotlivých žádostí nejprve na český, 

potažmo polský a německý filmový fond. V návaznosti Eurimages a další vyjednávání s americkými a 

dalšími partnery. Samozřejmě zásadní bude rozhodnutí českého Fondu kinematografie, kterým by se 

mohla odstartovat úspěšná cesta projektu ke své realizaci.  

Letters of Interest potenciálních partnerů přiloženy, Deal memo sesterských produkčních společností 

doloženo. 

Částky jsou realistické, dosažitelné. Částka požadovaná od českého Fondu kinematografie se jeví jako 

vysoká, ale při tomto druhu projektu by mohla být blízko dosažitelnosti. 

PISD grant se jeví jako lehce nadsazená a příliš optimistická částka. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Producentova strategie je propracovaná a promyšlená. Producent má za sebou několik úspěšných 

mezinárodních koprodukcí a vybudované dobré vztahy s partnery. Díky tomu má už v této chvíli 

předjednané distribuce a potenciální předprodeje.  

Šíření do dalších nejen evropských zemí je zde více než pravděpodobné, anglicky mluvený film bude mít 

jistě širší ambice a určitě dobrý potenciál. 

Natáčení v Berlíně atraktivní. 

Celá příprava filmu je velmi dobře naplánovaná a propracovaná.  

Štáb zatím není zcela vytvořen, jistý je polský kameraman. Na toto je dostatek času, přípravy budou 

probíhat až do příštího podzimu. 

Celá distribuční strategie vychází z přiměřených odhadů na úspěšnost filmu.  

Harmonogram celkové realizace je přiměřený, počet natáčecích dní odpovídá povaze projektu. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Bionaut existuje na českém trhu již řadu let. Za tuto dobu se etablovala mezi elitní produkční 

firmy se širokým záběrem aktivit. Vznikly různé "odnože" specializující se na dokumenty, animované filmy 

nebo anglicky mluvené projekty. Producenti mají dobrý odhad na kvalitu a neotřelost (film Pouta, seriál Svět 

pod hlavou) nebo na diváckou úspěšnost (seriál Doktor Martin, nebo průkopnický seriál Letiště). 

Na svém kontě mají České lvy i několik nominací na další filmové ceny. Realizovali řadu úspěšných 

dokumentů, animovaných filmů i televizních seriálů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sára 

Evidenční číslo projektu 3376-2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený scénář k filmu Sára slibuje temnou, psychologickou podívanou, thriller, který (možná až trochu 

zbytečně moc) odkazuje na Polanského ranou tvorbu. Ačkoliv právě s vlastním rozvíjením některých již 

poznaných „Polanského motivů“ může ztratit Sára na jedinečnosti, aktuálně stojí coby projekt na velmi dobře 

vypracovaném scénáři. Postavy sice v rámci žánru fungují občas spíše jen jako rozestavěné figury „v boji“, 

ale z hlediska práce s tajemstvím, jaksi neproniknutelnou realitou, stejně tak i motivem „konspirace“, přesně 

takový dramaturgický koncept funguje – a je vhodně scenáristicky využitý.  

Vyprávění, které je omezené co do informací díky subjektivní naraci z perspektivy hrdinky, pomáhá 

spoluutvářet napětí a více nás vtahuje do zápletky.  

Sára je bezpochyby dobře připraveným projektem.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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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) 

 

Úmyslně zde odkáži na jiný žánrový projekt, který ve stejné výzvě předkládá společnost Bionaut a který 

jsem měl možnost číst a posuzovat, a to na Úpal. Stejně jako v jeho případě, i u Sáry bezpochyby bude 

důležitá komplexnost a vedení všech filmových složek, na rozdíl od Úpalu však tento projekt na další fáze 

výroby nespoléhá a neschovává za ně tak slabiny literární přípravy. Sára má mnohem propracovanější 

dramaturgii a ačkoliv také nepřináší dějové linie, které bychom už v určitých obměnách neviděli jinde, 

atraktivním a dostatečně věrohodným způsobem s nimi pracuje ve svůj prospěch – a tedy ve prospěch 

vytvoření nepříjemné atmosféry, obav, napětí. Dialogy zde slouží příběhu a rozpracování postav, a to aniž 

by byly účelově „literárně vedené“. 

 

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

Na projektu se budou podílet renomované společnosti a tvůrci, dobrý výsledek (i s ohledem na scénář) je 

tak velmi pravděpodobný. 

 

 

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

Mohl by vzniknout dostatečně atraktivní žánrový film, přínosný především pro tuzemskou kinematografii, 

kde takových je pramálo. Díky lokalitám, tématu, ale i mezinárodnímu štábu má ambici se dostat do 

zahraničních distribucí. 

 
 

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

znaků) 

Rozpočet je adekvátní k povaze díla a počítá se s mnoha zdroji zafinancování. Žádost je, až na pár 

gramatických chyb v textu, dobře profesionálně připravená. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sára 

Evidenční číslo projektu 3376-2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 6. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel přichází s na české poměry velmi ambiciózním žánrovým snímkem, který i při zachování 

racionálního rozpočtu zapojuje tuzemskou kinematografii do projektu s potenciálem proniknout na 

celosvětový trh.  

 

Sára je psychologickým thrillerem zasazeným do Berlína. Hlavní hrdinka, která sem přichází z Ameriky, 

prožije hluboce traumatickou událost, když na luxusní klinice přijde o dítě. Žena s problematickou minulostí 

záhy nabude přesvědčení, že se novorozenec stal obětí obchodu s dětmi a v paranoickém honu se ocitá 

v šílené spirále událostí, jež vedou až k celkově změně její identity (nebo probuzení „temné dvojnice“, která 

v ní vždy byla). 

 

Jakkoli je námět a jeho popis velmi lákavý, při čtení scénáře se dostavují pochybnosti. Spíše než znejišťující 

hrou s očekáváními a nespolehlivou perspektivou působí Sára jako atraktivními motivy a zvraty přesycené 

béčko, které sází spíše na žánrové propriety než na propracovanou psychologii a rafinovanou hru 

s divákem.  

 

Kontrast mezi paranoiou a reálnými událostmi není nijak zvlášť propracovaný, děj je zabydlený 

šablonovitými postavami a přesahové téma human traffickingu a rozpadu osobnosti slouží jako doplňkové 

kulisy v přespekulované hře, která vede až k lehce groteskní (jedno zda „reálné“, či „imaginární“) koncovce. 

Oproti referencím k vrcholným Polanského filmům vidím v předloženém scénáři příliš důrazu na okázalý 

dějový vnějšek a málo pozornosti k vnitřku (ohnisku vyprávění). Vidím v něm spíše (primitivně vzato) 

„spotřební“ než artově-psychologický thriller. 

 

Velkou předností předkládaného projektu je jeho personální stránka. Režisér Jan Komasa patří momentálně 

díky svému filmu Corpus Christi k hvězdám mezinárodního arthouseu a jeho následující film bude mít 

otevřené dveře v mezinárodní distribuci i na festivalovém okruhu. Pro českou kinematografii se tak jedná o 

velkou šanci ke zviditelnění.  

 

Kdybych přihlížel pouze k pragmatické stránce věci, projekt by si doporučení zasloužil, pochyby o jeho 

umělecké stránce mi však v doporučení brání. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

− Scénář pracuje s půdorysem psychologického thrilleru, když traumatizovanou hrdinku staví do nejasné 

pozice vůči realitě. Bridget, která při předčasném porodu ztratí dítě, se ocitne nejen v hraničním stavu 

deprese a paranoie, zároveň v mezní situaci odhalí své potlačené já – namísto kultivované partnerky 

úspěšného softwarového inženýra se po tragédii mění v ostrou manipulativní „holku za barem“, která je 

schopna do značné míry úspěšně hrát roli komplice uvnitř zločinecké organizace. 

− Ačkoli v popisu projektu opakovaně padá jméno Romana Polanského, předložený scénář je nejslabší 

právě v psychologické rovině. Dokáže-li Polanski ve svých vrcholných filmech znejistit divákovu 

perspektivu a vtáhnout ho do narušeného světa protagonistek (Rosemary má děťátko, Hnus), scénář 

Marka Christophera je velmi vnějškový, lpí na nepravděpodobných žánrových proprietách a diváka 

znejišťuje spíš mechanicky (zvukem, signalizovanými snovými scénami) než promyšleným nespolehlivým 

vyprávěním.  

− Málokdy se mu podaří vytvořit paranoický pocit, zda to, co hrdinka prožívá, není ve skutečnosti jen 

tíživým sebeklamem. Nabízená vysvětlení jsou spíš anti-psychologická (konspirace sahající až do 

nejvyšších pater MFF) a i kdyby se jednalo o důsledný blud hlavní hrdiny, těžko je vnímat jinak než jako 

béčkově krkolomná řešení.  

− S tím korespondují i šablonovité charaktery, hodná sousedka, introvertní softwarový génius, rumunský 

kápo atd.  

− Jako referenční film bych spíš než Polanského filmy uvedl Odnikud, film o ženě zdrcené tragickou 

ztrátou. I Fatih Akin kombinuje atraktivní a lehce nadsazené žánrové prvky (thriller, soudní drama) 

s psychologickým portrétem otřesené hrdinky, je však podstatně důslednější ve vykreslení protagonistky 

a jejích duševních pochodů, zároveň mu žánrové postupy slouží jako prostředek k hlubšímu 

společenskému statementu.  

− Scénář je nicméně psaný zkušenou, lehkou rukou (navzdory občas lopotnému překladu), je čtivý, ale 

nepřináší žádný vrstevnatější, spíše mechanický součet atraktivních témat, které mají v důsledku 

problém mezi sebou účelně komunikovat. Téma prostituce a human traffic vyznívá spíš jako atraktivní 

kulisa než téma, to samé trauma Bridget / Sáry.  

 

 

 

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

− Složení tvůrčího týmu budí respekt. Jan Komasa dokázal svým aktuálním snímkem Corpus Christi 

přesvědčivě přejít od „polského blockbusteru“ k mezinárodně respektovanému arthouseu, jde o film 

vynikající citlivou, precizní a na správných místech i efektní režií. Není pochyb o tom, že při celosvětovém 

ohlasu je Komasa a jeho tým momentálně ve skvělé pozici dosáhnout na věhlasné áčkové festivaly a 

kvalitní kino i online distributory. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Psychologický thriller není z hlediska prestiže nijak diskvalifikovaný, stačí se podívat na úspěchy 

zmíněného filmu Odnikud, ale v úvahu můžeme vzít např. i hitchcockovský Maryland od Alice Wincour 

(Un Certain Regard v Cannes), s berlínskými kulisami pracující Berlínský syndrom Kate Shortland (který 

autorce napomohl k režii marvelovské Černé vdovy) či kriticky neobyčejně vřele přijatý hard boiled 

psychothriller Nikdys nebyl Lynne Ramsay. 

− Většinu těchto úspěšných snímků charakterizuje potlačení dějové stránky a fixace na styl (zvýrazňující 

psychické problémy, osobnostní rozštěp hlavní postavy). V tomto kontextu si nejsem zcela jist, zda 

dějově naopak velmi bohatá Sara nabízí tolik prostoru pro výjimečné stylové pojetí, které by ji vzdálilo 

možná atraktivnímu, ale stále spíše zábavnímu spotřebnímu thrilleru typu nedávného filmu Roztříštění 

(Brad Anderson).  

− Přínosem pro tuzemskou kinematografii by mohl být konečně důstojně zvládnutý žánrový film s výraznou 

českou stopou a samozřejmě přístup na mezinárodní festivalový okruh a prestižní trhy.  

 
 
 

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

znaků) 

− Žadatel předkládá precizně formulovanou a podloženou žádost, která je velmi atraktivní svým 

mezinárodním přesahem i zajímavým modelem financováním, jež české kinematografii otevírá cestu na 

celosvětový trh. Ocenění si zaslouží fakt, že při ambicióznosti projektu zůstává navrhovaný budget velmi 

racionální. Kredit žadatele pro daný typ projektu pokládám za dostačující.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Noc velryby 

Evidenční číslo projektu 3377-2019 

Název žadatele i/o post s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 29.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Žádost o podporu se týká výroby koprodukčního hraného (100 min.) filmu, který bude 
celovečerním režijním debutem Kaveha Daneshmanda, zároveň i autora scénáře.  
 
Projekt je vyvíjen již čtvrtým rokem, dokladem je i udělení podpory fáze vývoje Fondem ve 
výši 650 000 Kč - výzva Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického 
díla - debut (režisér do 35 let) pod číslem 2016-1-5-17. 
 
Rozpočet projektu činí 28 018 000 Kč, je žádáno o podporu ve výši 8 000 000 Kč, tedy 29,95 
% podíl plnění na celkových nákladech projektu. 
 
Součástí solidně zpracované žádosti je povinně i scénář – dle komentáře – v 6. verzi a soudě 
dle přiložené Dramaturgické explikace v podobě finální. Takové stadium vývoje umožňovalo 
zaostřenější vhled do stavu projektu. Aniž by proto bylo nutné brát na váhu žadatelovo 
zdůvodnění, že „některé částky se mohou jevit na naše poměry vysoké, ale výše je vždy 
přímo odvislá od zdroje financování v dané zemi“ lze celkově rozpočet označit za racionální a 
udělení podpory doporučit (komentář k formě koprodukce a souvisejících problémech viz 
v kapitolách níže). 
 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

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

 
Fakt vícestranné koprodukce prozatím vyplývá pouze z Popisu projektu, který předložil  
žadatel. Rozdělení podílů (které nyní takto vyhovuje podmínkách výzvy) je podle  
producentova stejného materiálu následující: Česká republika 45,60 %, Polsko 20,73 %,  
Kanada 22,33 %, Írán 11,34 %, avšak nijak jinak (memo-deal, korespondence, LOI) potvrzen  
není.  
 

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

 
Jak již výše uvedeno, předložený Rozpočet je rozumný, připomínky – snad vyjma výše  
některých odměn/honorářů – by byly marginální. 
 
Plnění Finančního plánu – přes objemné vysvětlení v Popisu projektu – je spíše ve stavu  
přání. „Evropské“ položky 2.1 a 2.2 jsou v pozici podání (i budoucí) žádosti, stejně jako pol.  
4.1. (oba polské fondy/nadace) či pol. 4.2 (Telefilm Canada) nebo pol. 5.2 (Ali Mosaffa z  
Íránu). 
 
U pol. 5.3. Lava Films sp. z o.o. z polské Lodže i u The Other End Inc. Farsi Cinema  
Center z Toronta se jedná o věcné vstupy, avšak v obou případech nijak nepotvrzené (viz  
ještě poznámka níže). 
 
Uvedené vlastní zdroje (pol. 7) žadatele pak dosahují pouze 3,94 % podílu plnění na 
celkových nákladech projektu. 
 

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

 
Projekt byl prezentován na Czech Film Springboard v Plzni v roce 2017 a i v zákulisí několika  
mezinárodních festivalů.  

 
Během vývoje byla kontaktována i lotyšská společnost TASSE FILM z Rigy, která by  
dle žadatele mohla nahradit polskou společnost Lava Films Sp. z o.o. (a tím i předvybrané  
lokace), což je i poznámka týkající se zdrojů Finančního plánu. 
 
Pro kinodistribuci v České republice se žadatel rozhodl pro Aerofilms s.r.o., pro světovou 
resp. evropskou distribuci pak uvádí ihned několik tipů (příkladem uvádí francouzskou 
agenturu LUXBOX či polský Gutek Film Sp. z o.o.) 
 
Cílovou skupinou má být evropský a kanadský městský divák. Konkrétně městský divák, a to 
zejména ženy 40+, event. interval 30 až 60.   
 
Co se týče festivalů, producent shledává primární cíl ve festivalech kategorie A, pak i menší  
mezinárodní festivaly. Po kinodistribuci přijde distribuce VOD a na on‐line platformách 
 

Premiéru žadatel plánuje na 14.2.2023 na Berlinale (je již znám termín jeho konání?). 
 

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

 
Česká produkční firma i/o post, s.r.o. je zaměřena spíše na postprodukci, ale v mnoha 
případech byla již koproducentem úspěšných a zdařilých snímků mnoha žánrů, celovečerní 
filmy nevyjímaje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Noc velryby 

Evidenční číslo projektu 3377-2019 

Název žadatele i/o post 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Koprodukční film Noc velryby, který podle vlastního scénáře připravuje íránský režisér 
Kaveh Daneshmand, rozehrává civilní drama ze současnosti. Expozice představuje hlavní 
postavy: cizokrajného herce Ardalana, jenž natáčí reklamní spot, jeho českou partnerku Editu, 
která ve staré továrně připravuje výstavu svých fotografii, a jejich sedmiletou dcerku Jasmin. 
Trojice se vydá do Polska, kde má strávit dovolenou u moře. Cílem putování je hotel Rewa, 
kde Edita kdysi nasnímala kolekci extravagantních fotografií. Postupně však vychází najevo, 
že hrdinku pojí s magickým místem rovněž dávné intimní pouto…       
 
„Osobně jsou mi téma i způsob vyprávění Noci velryby velice blízké. Pocházím ze smíšeného 
manželství Katalánce a Češky, a navíc jsem vyrůstal pod vlivem filmů Eliso, můj živote, Starý 
dům uprostřed Madridu, Duch úlu, Jih a později filmů Krávy nebo Země. Vliv Saury, Ericeho 
a později Medema je přítomný i v předkládané látce, a znamená pro mne určitý druh velmi 
podstatné kontinuity,“ prozradil český producent Jordi Niubó (ze společnosti i/o post), který 
žádost předkládá. 
 
Intimní příběh, který by měl vzniknout v koprodukci ČR (45.60 % nákladů) / Polsko (20,73 
% nákladů) / Kanada (22,33 % nákladů) a Írán (11,34 % nákladů), líčí kontroverzní vztahy 
mezi dospělou dvojicí a jejich dcerkou. Každý z protagonistů má svou skrytou touhu: 
Ardalan  chce odjet do rodného Íránu, Edita vzpomíná na dávný vztah, z něhož z nejasných 
důvodů utekla, Jasmin prahne po kontaktu s mořem a velrybami (odtud titul snímku). 
Konfrontace těchto nutkavých snů s každodenní realitou je ústředním tématem vyprávění. 
Projekt, který je autorovým celovečerním debutem vzhledem k jeho obsahu i 
předpokládanému zpracování navrhuji podpořit.     
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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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) 

„Vzhledem k tomu, že už řadu let žiji daleko od domova, začal jsem si pomalu uvědomovat, že 
Noc velryby je v podstatě intimní příběh o touze po domově, po dávno ztracené minulosti i 
jejích kouzlech a obavách. Jde o intimní příběh duší, které neustále utíkají před svou 
minulostí, nebo ji naopak hledají. A takový příběh je svým způsobem příběhem každého 
z nás,“ uvádí ve své explikace scenárista a režisér Kaveh Daneshmand, jenž dlouhodobě žije 
v Praze.  
 
Drama – částečně komponované jako road-movie – má poměrně řídký děj a opírá se o 
kontrastní nálady, symbolické detaily a rostoucí napětí mezi ústředním trojlístkem. 
Hlavním realizačním úskalím je nebezpečí, že navzdory kvalitní předloze vznikne pouhá 
ušlechtilá nuda. Slibná látka vyžaduje precizní aranžmá a dokonalé vedení herců: třeba 
v klíčové scéně, kde se Edita potká se svým někdejším milým a odmítá mu odhalit svou 
totožnost. Náročná bude také práce s představitelkou malé Jasmin, jejíž touha po neznámu 
tvoří jeden ze zásadních motivů vyprávění.  
 
Křehkost vztahů mezi hrdiny, jejich latentní zranitelnost a jejich konfliktní reflexe minulosti i 
budoucnosti zdánlivě banální příběh povyšují na vzrušující dobrodružství. Pozoruhodný 
je rovněž výtvarný klíč filmu a předpokládaný způsob jeho snímaní, naznačený v autorově 
explikaci. Tato „love-story naruby“ – založená na přesném pozorování a empatických 
povahokresbách – se obsahem i formou vymyká ze standardního mainstreamu. Nabízí 
průhledy do neznámých prostředí (přímořský hotel, přilehlá pláž s jeskyní) a slibuje nevšední 
sondu do současné každodennosti.       

 

 

 

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

Produkční společnost i/o post se v uplynulých letech podílela na řadě pozoruhodných 
českých filmů: na Kadrnkově dobovém dramatu Křižáček (2017), oceněném Křišťálovým 
glóbem na karlovarském MFF, na Slámově trpké komedii Bába z ledu (2017), na retru Fair 
Play (2014), v němž Andrea Sedláčková poukázala na někdejší doping v našem vrcholovém 
sportu, či na Jiráského sarkastické mozaice Poupata (2011) vyznamenané čtyřmi Českými lvy. 
 
Koprodukční financování filmu má svou logiku: většina lokací leží v Polsku, kanadský vklad 
by mohl usnadnit zámořskou distribuci filmu, debutující režisér a představitel hlavní mužské 
role jsou Íránci. Štáb je mezinárodní: hlavní ženskou roli ztvární česká herečka Kateřina 
Winterová, dramaturgem je zkušený Ivo Trajkov, kameru povede Michal Černý, architekt a 
střihač jsou Poláci. Tvůrčí zázemí je seriózní, plánovaný rozpočet je vzhledem k náročnosti 
realizace (jež vesměs proběhne v autentických exteriérech) přiměřený.    

 
 



 

 

Strana 3 

 

 

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

Téma Daneshmandova civilního dramatu – spočívající v hledání jistot a v renesanci 
otřesených identit – je univerzálně srozumitelné i nadčasové. Film by mohl rezonovat ve 
střední Evropě i ve vzdálenější cizině a mohl by rovněž „zabodovat“ na některém 
z prestižních festivalů. Do současné kinematografie sice obsahově nevnáší žádné převratné 
novum, svým popisem lidských trápení však vzdáleně připomíná tvorbu slavného belgického 
tandemu bratrů Dardennů.    
 
O pečlivosti příprav svědčí fakt, že autoři navázali kontakt s renomovanou českou fotografkou 
Veronikou Bromovou. Její díla chtějí využít jako artefakty, jež vytváří a vystavuje 
rozporuplná hrdinka, což posiluje věrohodnost její postavy i celého filmu. Příběh je cenný i 
proto, že ve svém podtextu apeluje na toleranci vůči imigrantům. Dovedně pracuje 
s tajemstvím, což dokládá třeba finále v jeskyni, kam zabloudí malá Jasmin. 

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná, kromě dobře napsaného scénáře nabízí i materiály, jež 
přibližují vizuální stránku filmu. Fotografie lokací – včetně opuštěné tovární haly, kde se 
odehrává jedna z úvodních scén – evokují zádumčivou, místy až depresivní atmosféru 
příběhu. Žádost o podporu (ve výši 8 mil. Kč) obsahuje i rozvahu o marketingové strategii a 
fotky oslovených protagonistů. Součástí žádosti jsou také odkazy na autorovy krátké snímky, 
jež dokumentují jeho poetický styl. Českým distributorem bude společnost Aerofilms 
orientovaná na naši i zahraniční „artovou“ tvorbu. 
 
Projekt debutujícího režiséra chce oslovit náročnější publikum po celém světě. Prozrazuje 
autorovu scenáristickou zralost, vypravěčskou jistotu i realizační obratnost. Vzhledem 
ke slibnému tvůrčímu týmu a dobře naplánovanému shánění potřebných financí lze 
předpokládat vznik pozoruhodného díla, jež se obejde bez siláckých gest a nadbytečných 
ornamentů. Intimní drama Noc velryby díky jeho obsahu i formě znamená duchaplnou 
alternativu vůči obehraným dráždidlům z multiplexů.      
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Expertní analýza 
 

Název projektu Noc velryby 

Evidenční číslo projektu 3377-2019 

Název žadatele i/o post 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 14. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je autorský debut íránského, v Praze žijícího scenáristy a režiséra Kaveha Daneshmanda, který vzniká za 

účasti dramaturga Ivo Trajkova a producenta Jordiho Niubó v česko-polsko-kanadsko-íránské koprodukci (s podíly 46,5-20,7-

22,3-11,3%). Film je koncipován jako komorní rodinné drama s tématy ženské nezávislosti, střetu kultur, domova a exilu, 

vyprávěné na pomezí realistického a poeticko-symbolického modu a zamýšlené jako mezinárodní umělecký film určený pro 

evropské a severoamerické trhy a festivaly (plánovaná premiéra je na Berlinale).  

   Ambiciózní projekt se opírá o zkušeného a cílevědomého producenta a mezinárodní tým (smluvně ovšem zatím 

nezajištěný), slabší stránkou je nezkušenost hlavního tvůrce. Scénář je vcelku kultivovaný, staví na emocionální působivosti, 

nijak však nepřekračuje umělecké konvence vztahového dramatu, psychologický profil postav a vývoj děje je předvídatelný, 

silnější je ve snaze dojmout než ve stavbě dramatu. Ve výsledku jde spíše o intuitivně pocitové než o dramatické vyprávění, 

které vlastně vůbec nezhodnocuje specifické dispozice – profesní a kulturní zařazení manželského páru (pražská světová 

fotografka a íránský reklamní herec). Specifický potenciál námětu se rozpouští v univerzálním a zaměnitelném 

modelu. Stručná režisérská koncepce je prakticky jen komentářem ke scénáři a neposkytuje bližší představu o uměleckém 

pojetí, formě a stylu vyprávění. 

   Konkrétnější údaje a řešení postrádá také producentská strategie. Finanční plán je vícezdrojový,  

deklarováno je zajištění ve výši 20% - žádná položka včetně vlastního vkladu žadatele ovšem není  

doložena. Od Fondu se požaduje přiměřených 8 mil. (30%), celková veřejná podpora činí 65%, což je  

oprávněno kulturní náročností projektu a tím pádem omezenými možnosti jeho financování z neveřejných  

zdrojů. 

   Vzhledem k tomu, že projekt získal podporu na producentský vývoj, šlo by očekávat pokročilejší a 

propracovanější autorskou, uměleckou a realizační strategii. S výhradou ke stavu přípravy a s přihlédnutím 

k tomu, že natáčení je plánováno až na jaro 2021 a zbývá tedy ještě nějaký čas na dotažení předprodukční 

přípravy, doporučuji projekt k podpoře.  

   Projekt přináší společensky důležitá a na pozadí současné migrační krize aktuální témata, zejména zde 

leží jeho přínos, a to zvláště pro provinciálně uzavřenou českou společnost, v evropské kinematografii  

ovšem nejde o žádnou tematickou inovaci. Způsobem zpracování, pokud lze soudit, se nepříliš vymyká 

z běžné umělecké konvence vztahového dramatu. Lze předpokládat festivalový film s ušlechtilým posláním,  

ale nepříliš vzrušujícím podáním. 

   Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy: přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české kinematografie, k rozvoji 

mezinárodních koprodukcí a k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Scénář stojí na příliš abstraktním modelu, máme-li postavám věřit a sdílet jejich pohnutky, musí být postavy 

a situace, v nichž se ocitají, věrohodné, životné, dostatečně komplexní: zde schází, a to je častý problém 

pražských městských dramat, sociální zázemí a vnitřní historie postav, jejich profese – ona světová 

fotografka, on reklamní herec nejsou nijak motivované a následně zhodnocené, podivně působí rozpor mezi 

zjevně vysokým sociálním statusem (dům s terasou a „malebným výhledem na město“) a tím, že na cestu 

se vydávají starým mercedesem, který se záhy porouchá. Nepravděpodobně působí také například motiv 

nabouraného opuštěného auta na zapadlé silnici, který má zřejmě fungovat jako metaforická předzvěst 

nadcházejících vztahových karambolů, nebo komická scéna „politých kalhot“ při tankování – pumpa se 

přece při naplněné nádrži automaticky vypne. Druhá část je přeplněná antidramatickými zádumčivými 

obrazy postav „ponořenými do vlastních myšlenek“, z nichž se „probouzí do reality.“ Je zde zkrátka příliš 

cítit autorská vůle a literární gesto, nikoli organický a vizuálně-dramatický vývoj.  

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

Realizační tým je vesměs zkušený a je schopen projekt realizovat. 

Pro autora jde sice o debut, ale přiložené ukázky jeho krátkých filmů ukazují na zajímavý talent. 

Vysokou záruku skýtá zkušený a cílevědomý producent. 

 

 

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

Projekt je koncipován jako mezinárodní festivalový film, přičemž tento cíl naplňuje spíše univerzálním 

pojetím ve stylu evropského uměleckého filmu se společenským tématem než specifickými a inovativními 

hodnotami. Lze předpokládat, že film se ve festivalovém oběhu uplatní. 

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

znaků) 

Realizační strategie je v zásadě dobře nastavena, byť postrádá konkrétní řešení, nicméně zajištění je 

aktuálně spíše ve stavu plánu než potvrzení – to se týká jak personálního obsazení, tak finančního 

zajištění. 

Producent je zkušený, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Hoax 

Evidenční číslo projektu 3378-2019 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Bionaut žádá o podporu výroby celovečerního filmu Hoax, který režíruje debutant Petr 

Cífka za režijní supervize Pavla Soukupa a producentem filmu je Jakub Sláma za supervize producenta 

Vratislava Šlajera. 

 

Jedná se o drama o světě falešných zpráv, jehož téma vnímá žadatel jako kontroverzní a formálně se pokouší 

o jistou verzi desktopového filmu. 

 

Nízkorozpočtový projekt je založený na 60% financování z veřejných zdrojů, přičemž získání podpory z 

Nadačního fondu Praha ve filmu se mi jeví jako velmi nejisté vzhledem k harmonogramu výroby a strategii 

uvedení filmu. Ostatně i výše požadované dotace od Státního fondu kinematografie je poměrně vysoká a 

dovedu si představit ekonomizaci předloženého rozpočtu napříč jednotlivými kapitolami. Předložený 

harmonogram úplně neodpovídá žadatelem nastíněné strategii výroby a jeví se jako nerealistický. 

 

Projekt nedoporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 podána kompletní, žadatel si dal záležet na grafické úpravě jednotlivých částí žádosti. Není mi 

úplně jasné cash flow projektu při vědomí toho, že jako producent hodlám natáčet už v březnu 2020 a 

financování je nastaveno ze 60% procent na veřejných zdrojích a většina těchto zdrojů evidentně bude 

přicházet prakticky v momentu plánované exploatace dle předloženého harmonogramu výroby. 

  

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

 

Vícezdrojové financování výroby projektu Hoax je založeno na potenciálním grantu Státního fondu (44%), 

finančního vstupu mediálního domu Czech News Center a.s. (29%), dále z rozpočtu samospráv (Praha a 

Plzeň, 15%), 7% pak tvoří ostatní zdroje (sponzoring a barter). Producent vstupuje vlastním finančním 

vkladem 100.000,- Kč a věcným plněním postprodukčního studia Kredenc, kde je právě producent většinovým 

společníkem a jediným jednatelem (jedná se o částku 200.000,-). Podíváme-li se do rozpočtu je obrazová 

postprodukce spočítaná na 398.000,- Kč, honorář producenta je 200.000,- Kč a production fee je 100.000,- 

Kč. Producent u tohoto projektu funguje jako katalyzátor v chemické reakci, nějakým způsobem projekt 

akceleruje, realizuje výrobu a vystupuje nezměněný. Žadatel v producentském záměru deklaruje misi svého 

nového labelu jako potřebu „dát profesionální zázemí a maximální svobodu“, ale k tomu nutně nepotřebuje 

tak vysokou dotaci fondu na výrobu.  

 

Nejistým je pro mne i zdroj z Nadačního fondu Praha ve filmu (žadatel by chtěl 700.000,-), protože producent 

ve své žádosti na výrobu neuvádí žádného zahraničního koproducenta, či distribuční strategii v zahraničí a 

tyto věci bude muset nutně deklarovat u pražského fondu, aby jeho žádost byla úspěšná. Žadatel uvažuje o 

získání sales agenta a o nějaké potenciální zahraniční exploataci, až po zamýšlené premiéře v Karlových 

Varech (a ta bude buď v oficiálním programu festivalu ale spíše v prostorech, které bude mít k dispozici na 

festivalu koproducent filmu Czech News Center, protože je otázkou v jaké formě bude nabízen programerům 

festivalu vzhledem k harmonogramu výroby). Pak se nabízí otázka, jakým způsobem bude producent řešit 

situaci, kdy teprve v rámci lokální premiéry bude shánět sales agenta, kterého potřebuje pro žádost na fond, 

jehož peníze ale potřebuje už na výrobu. Proto se mi jeví pražský fond jako nejistý zdroj financování výroby 

filmu. Není to jenom o tom film natáčet v Praze, ale splnit určité podmínky, které by pak propagovali Prahu 

v zahraničí díky mezinárodní exploataci díla. 

 

 

 

 

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

 

Žadatel hodlá realizovat 13 natáčecích dnů v průběhu března 2020, tak aby byl schopný film prezentovat na 

filmovém festivalu v Karlových Varech. Již v předcházejících bodech jsem o udržitelnosti tohoto 

harmonogramu pochyboval vzhledem k financování výroby z veřejných zdrojů a potažmo pak ke cash flow 

projektu, a vzhledem k tomu, že Karlovy Vary mají termín přihlašování filmů do 31.3.2020 pro pozdní 
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přihlášku. Možné ovšem je promítání v nějakém partnerském prostoru mimo oficiální program jednotlivých 

sekcí festivalu.  

 

Harmonogram výroby tohoto projektu se mi ve stávající podobě nejeví jako realistický.  

 

 

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

 

Produkční společnost Bionaut funguje v rámci českého audiovizuálního prostoru od roku 1999. Zabývá se 

výrobou hraných, dokumentárních a animovaných filmů a televizních seriálů. Jejím největším úspěchem na 

poli celovečerních filmů je film Pouta režiséra Radima Špačka. Aktuálně se společnost nejvíce věnuje 

televizní servisní tvorbě (Doktor Martin, Mamon, Svět pod hlavou, Strážmistr Topinka, Dáma a král). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu HOAX 

Evidenční číslo projektu 3378-2019 

Název žadatele BIONAUT 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Vyroba-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 1.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

17. listopad. Patnáctiletá youtuberka Aneta s kamarádkou a jejím přítelem, také youtuberem, se na koncertu 

v Lucerně stane obětí teroristického útoku, o kterém se zprvu neví, zda je opravdový, nebo je to pouze hoax. 

Pachatelem je ultrapravicový Čech, který se vydával za muslima. Přesto se extremistickému politikovi daří 

přesvědčit lidi, včetně matky Anety, že stát jim lže – což je v době, kdy je velice těžké poznat, co je pravda a 

co lež, víc než snadné. Ambiciózní projekt zkoumá fenomény současné doby jako sociální sítě, virální videa 

nebo fake news a dotýká se společensky mimořádně aktuálních témat jako terorismus, strach z uprchlíků a 

islámu, nebo extrémní ideologie. Autor svět, o kterém píše, dobře zná, stejně jako mechanizmy ovlivňování 

a manipulování mas jeho prostřednictvím. Soustřeďuje se ale více na jevy a na jejich objasnění - i když to je 

velmi záslužné - než na samotné postavy. Silný zcizovací efekt, který vzniká díky modernímu způsobu 

vyprávění, způsobuje nižší emoční zaangažovanost diváka. K nižší úrovni katarze přispívá i neustálé 

zpochybňování toho, co je pravda a co lež: divák jakoby čekal, že i ze skutečného útoku se nakonec vyklube 

také pouze hoax. Snaha o prozkoumávání nových jevů je ale cenná a projekt v tomto ohledu přináší inovaci 

především v rámci domácí české tvorby, kde je podobných pokusů zatím mnohem méně než v tvorbě 

evropské. Žadatelem je zkušená a ambiciózní společnost Bionaut Vratislava Šlajera. Projekt vzniká pod 

labelem Bionaut AM, zaměřeným na nízkorozpočtové, experimentální nebo žánrově vyhraněné filmy a 

online projekty a nabízí šanci mladým a debutujícím tvůrcům, a do tohoto profilu dobře zapadá. Jedná se 

totiž o vysloveně low-budgetovou produkci debutujícího scenáristu i režiséra, kterého podpoří zkušenější 

režijní supervizor. Financování by mělo být sestaveno z více zdrojů, požadovaná podpora SFK je 3 mil Kč 

(44% celkového rozpočtu).  Projekt bude podpořen propracovanou marketingovou kampaní, opřenou 

především o spolupráci s mediálním domem Czech News Centre, ale i s dalšími platformami, což odpovídá 

jeho charakteru.  Jistým problémem může být je charakteristika cílové skupiny jako 12+. Film obsahuje totiž 

explicitní násilné scény, a i když je zamýšlen jako varování, může v takhle nízké věkové skupině místo 

odstrašujícího efektu působit paradoxně spíše návodně a „cool“.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 

Ambuciózní projekt se společensky závažným tématem zkoumá fenomény moderní doby jako youtubery a 

hoaxy, a dotýká se mimořádně aktuálních otázek jako terorismus, strach z uprchlíků a islámu, nebo 

extrémní ideologie. Autor tento svět evidentně dobře zná, stejně jako mechanizmus ovlivňování a 

manipulování mas jeho prostřednictvím. Popsaní tohoto mechanismu je cenné, i když není jisté, zda ho 

pochopí lidé, právě kterým by měl být takový projekt nejvíce určen: ti, co už jsou zmanipulováni, a ty, kteří 

jsou manipulací nejvíce ohroženi. Pro ty může být film příliš složitý a příliš intelektuální. A v konečném 

důsledku může potvrdit jejich tezi, že nic není pravda a všichni lžou. Scénář se soustřeďuje více na jevy a 

na jejich objasnění, než na postavy. Autor se snaží získat si diváky skrze emoce – používá k tomu zoufalé 

rodiče, snažící se marně zachránit svou dceru. Problémem ovšem je, že si k nim divák nevytvoří na začátku 

žádný vztah, emočně se jich nechytne a jsou mu v důsledku toho dlouho poměrně lhostejné. Chybí také 

jejich vnitřní dramatický vývoj: naznačený je snad pouze u matky Anety Hany. Autor se snaží o moderní 

způsob vyprávění, ze začátku zdánlivě roztříštěné dějové linky se postupně poskládají, i když některé 

zůstanou nedotažené (například co chystal Youtuber s kamarádem).  

 

 

 

 

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

 

Scenárista a režisér jsou v oblasti celovečerního hraného filmu pro kina debutanty, mají ale zkušenosti 

z různých jiných oblastí. Scenárista Daniel Zeman je původně novinář, působí jako copywriter a 

marketingový specialista a jeho scenáristickou prvotinou pro web bude internetový seriál Kapitán Říp 

(premiéra 2020). Režisér Petr Cívka je také původně publicista, jako autor stál za virálními videi a jeho 

webovou prvotinou bude stejný seriál. Na projektu bude ještě jako supervizující režisér působit zkušenější 

Pavel Soukup, který má na svém kontě krátké filmy, spoty, reklamy i internetový seriál. Dramaturgem 

projektu (a producentským supervizorem zároveň) je sám producent Vratislav Šlajer, který ovšem místo 

dramaturgické explikace předkládá spíše producentský záměr.  

 

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

 
Příběh se odehrává v současné České republice a míchá fiktivní fakta s reálnými. Svým způsobem se jedná 

o varovné poselství: i když není děj situován do budoucnosti, ale do přítomnosti, některé motivy jsou 

vědomě přehnané, aby bylo tohoto účinku dosaženo. Díky konkrétnosti místa a času je látka tematicky 

zdánlivě lokální, její téma je ovšem relevantní ve všech postkomunistických zemích, a jistým způsobem i 

v celé Evropě. Snaha o prozkoumávání nových jevů je cenná a projekt v tomto ohledu přináší inovaci 

především v rámci domácí české tvorby, kde je podobných pokusů zatím mnohem méně než v tvorbě 

evropské.   

 

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

znaků) 
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Žadatelem je zkušená a ambiciózní společnost Bionaut Vratislava Šlajera, jako producent u tohoto projektu 

figuruje Jakub Košťál. Vratislav Šlajer na projektu spolupracuje v pozici dramaturga a producentského 

supervizora. Projekt vzniká pod labelem Bionaut AM, zaměřeným na nízkorozpočtové, experimentální nebo 

žánrově vyhraněné filmy a online projekty a nabízí šanci mladým a debutujícím tvůrcům – a do tohoto 

profilu dobře zapadá. Jedná se totiž o vysloveně low-budgetovou produkci debutujícího scenáristu i režiséra 

s rozpočtem odhadnutým na pouhých 6,8 mil Kč – což je ale vzhledem ke zvolené koncepci reálné. 

Financování by mělo být sestaveno z více zdrojů, potvrzeny jsou 2 čeští koproducenti: CNC (2 mil) a 

Kredenc (0,2 mil). Začátkem roku 2020 budou podány také žádosti na Nadační fond Praha a Plzeňský kraj. 

0,5 mil Kč chce producent získat od sponzorů a z jiných zdrojů. Jeho vlastní finanční vklad je pouze 

100 000 Kč. Požadovaná podpora SFK je 3 mil Kč (44% celkového rozpočtu).   

Projekt bude podpořen propracovanou marketingovou kampaní, opřenou především o spolupráci 

s mediálním domem Czech News Centre, ale i s dalšími platformami, což odpovídá jeho charakteru.   

Film by měl mít premiéru na festivalu v Karlových Varech 2020. Tento termín se může zdát poněkud 

uhnaný, vzhledem k charakteru filmu je ale reálný. Český distributor není zatím potvrzen.    

Problémem celkové strategie je charakteristika cílové skupiny jako 12+. Film obsahuje totiž explicitní 

násilné scény, a i když je zamýšlen jako varování, může v takhle nízké věkové skupině místo odstrašujícího 

efektu působit paradoxně spíše návodně a „cool“.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Evidenční číslo projektu 3379-2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček 

Datum vyhotovení 03.01.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žadatel Vratislav Šlajer opakovaně předkládá Radě Fondu text britského autora Davida Blooma, tentokrát v 
režii režiséra reklam a videoklipů Štěpána FOK Vodrážky. Film je předkládán s ambicí o žánrový tvar, 
konkrétně thrilleru. 
 
Hlavní silné stránky vidím v prohlubování mezinárodní spolupráce a to s finskými a chorvatskými partnery i 
ve snaze o vymezení se k převládající současné tzv. festivalové filmové produkci, zaměřené na velmi 
specifického, až okrajového diváka. 
 
Hlavní slabou stránku vidím v naprostém nezájmu o českého diváka (postavy jsou Finové jedoucí na 
dovolenou do Chorvatska), dále v malé zkušenosti současného režiséra (mělo by jít o jeho debut) i 
nedotaženosti scénáře (např. složky IZS jsou vykresleny opravdu naivně až hloupě). 
 
Celkově projekt působí jako minoritní koprodukce, čemuž napovídá i absence domácího televizního 
koprodukčního partnera. Je tedy na členech Rady Fondu, zda jim změny ve scénáři (od posledního podání) 
budou připadat natolik výrazné, aby změnili svůj negativní postoj. 
 
 
 
 
 
 

Udělení podpory spíše 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) 

Žádost je poměrně jasná, byť obrazové přílohy žádnou specifickou atmosféru neevokují. Zajímavá je 
anglicky psaná a nepřeložená smlouva o smlouvě budoucí s autorem textu, kdy se v roce 2016 producent 
zavázal platit každého půl roku prolongaci opce v hodnotě 1000 EUR s tím, že maximální počet prolongací 
byl stanoven na pět tj. celkem 36 měsíců. Tato lhůta uplynula v minulém roce a proto obě strany na podzim 
minulého roku podepsaly přiloženou „dohodu o vypořádání“, kdy se ukázalo, že producent ve skutečnosti 
zaplatil pouze dvakrát. Přesto se obě strany dohodly na prodloužení maximální prolongace o další tři 
turnusy a producent se zavázal doplatit již marně uběhlé termíny. Protože však mezi tím opět běží čas, 
doporučuji na požadovaném slyšení doložit výpisem z účtu, že žadatel opravdu tentokrát zaplatil a k datu 
případného udělení dotace skutečně disponuje právy k přiloženému textu. 
 
Dále doporučuji si ujasnit, zda se hlavní ženská postava jmenuje Melisa (cca 3x se objeví nečekaně ve 
scénáři), nebo Kaisa a jediná vedlejší česká postava (hovořící pouze chorvatsky a anglicky) se jmenuje 
Helena (ve scénáři), nebo Hana (v režijní explikaci).  
 
Osobně se mi líbí grafická úprava žádosti, byť v případě režijní explikace ostře kontrastuje s chybějící 
jazykovou korekturou. 
 
 

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

Rozpočet projektu je překvapivě nízký. Film je sice o pěti polonahých lidech u bazénu, ale přeci jen požár 
lesa, popáleniny, honičky na motocyklu a v autě, jednotka intenzivní péče v nemocnici a venkovská 
veselice úplně levné nejsou ani v Chorvatsku. 18 Mio pak žádné vizuální extravagance vskutku neslibují. 
Prakticky všechny složky jsou na vyrovnané nízké úrovni s výjimkou dramaturgů (taktéž producentů), kteří 
mají honoráře na české poměry vyšší. Celý projekt tak působí, jako jakýsi levný záložní plán B. 
 

Finanční plán je postavený na LOI chorvatského partnera (2,25 Mio), finského partnera (4,25 
Mio), hypotetickém MG (1,25 Mio) a předprodeji TV práv za 600 000 Kč (opět nedoloženém). 
Sám žadatel do projektu prý vkládá 559 436 Kč a zbytek má tvořit 5 Mio od Fondu a 1,25 Mio 
z filmových pobídek. Trošku škoda, že se film nesnaží o evropská podporu, ale je možné, že 
tyto pokusy již proběhly. 

 

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

Ve strategiích je vidět žadatelův výborný vhled do situace na evropském trhu, ale také se zde odráží, že 
ani po čtyřech letech projekt nezískal nejen žádnou mezinárodní veřejnou podporu (a to měl dotaci 800 
000 Kč na vývoj) , ale ani agenta. Pro český trh je pak odhad 50 000 diváků velmi odvážný. 
 
 
 

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

Kredit žadatele je nepochybně dostatečný a ani jeho partneři nejsou bez zkušeností. Bohužel 
celý projekt snižuje současná a již třetí varianta na pozici režiséra - debutanta, který bojuje i s 
explikací v češtině, natož zahraničním natáčení s vícejazyčnými herci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Úpal 

Evidenční číslo projektu 3379-2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 20. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt thrilleru podle scénáře britského autora Davida Blooma již prošel za dobu svého vývoje řadou změn, 

dvakrát se změnil režisér a původní koprodukční partnery z Británie vystřídala finská produkční společnost 

Helsinki Film, se kterou Bionaut již spolupracoval na filmu Psi nenosí kalhoty. Producent Vratislav Šlajer, který 

za projektem stojí, dostal grant na vývoj, ale o podporu výroby žádal SFK již dvakrát neúspěšně. Nyní se 

projekt vrací s novým režisérem, debutantem Štěpánem Fokem Vodrážkou, známým svou reklamní a 

klipovou tvorbou, s nižším rozpočtem (16 mil. Kč) a přesunem místa děje na chorvatské pobřeží. 

 

Za hlavní klad projektu pokládám velmi jasnou producentskou strategii, která za východisko volí přesně 

definovaný žánrový koncept thrilleru, obohacuje jej o prostředí chorvatského pobřeží, nesoucího dodatečné 

významové vrstvy (střet kultur a mentalit, klimatická změna), s pomocí ambiciózního režiséra mu dává 

umělečtější rozměr, který umožní oslovit několik cílových skupin (rodinné vztahy a nevěra, thrillerové napětí 

na pozadí přírodní katastrofy).  

 

Šlajer má pravdu, že takto výrazná žánrová produkce s potenciálem mezinárodního uplatnění v českém 

filmu zoufale chybí a že by ji SFK měl podporovat. Kvality, které ve filmu jako producent vidí, mu ale bude 

muset dát až realizace, protože samotný scénář je působivý spíše svou premisou než provedením. Zvláště 

v dialozích obsahuje řadu hluchých míst, linka vyšetřování, zcela omezená na nemocnici, je konstruována 

ledabyle jako z levné televizní hry. Postavy by si zasloužily přesnější propracování psychologických motivací 

a postupných proměn, v současné podobě scénář skáče mezi náladami příliš rychle (viz např. poslední 

rozhovor manželů), a čtenáře-diváka tak připravuje o intenzivní emoce. Z explikace režiséra se nicméně 

zdá, že tým si je toho dobře vědom a je připraven napětí a emoce budovat audiovizuálními prostředky („Plno 

dialogů v tuto chvíli ve filmu beru jen jako jakousi vatu, prázdninové tlachání, ale to pravé drama je schované 

za slovy. A právě pomocí filmových prostředků chci toto drama ukazovat a vyprávět.“).  

 

Projekt pokládám za potenciálně velmi přínosný pro rozvoj žánrové rozmanitosti českého filmu a doporučuji 

jej k udělení podpory. 

 

 

 

Úpal je celovečerní thriller podle scénáře Davida Blooma, je to debut režiséra  

Štěpána Foka Vodrážky. Film vzniká v česko-finsko-chorvatské koprodukci. 

 

Bionaut s.r.o.  
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obdržel od SFK dotaci na vývoj, neúspěšně se v předloňském roce ucházel o podporu na výrobu a letos 

neuspěl ve výzvě na výrobu debutu.  

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Scénář je postaven na jasném žánrovém konceptu letního vztahového thrilleru s tajemstvím, kdy mezi 

malou skupinou postav uzavřenou v jednom prostoru postupně graduje napětí, až dojde k závěrečnému 

výbuchu násilí. Roli vnějšího katalyzátoru hraje nesnesitelné vedro a přírodní katastrofa, která do filmu 

vnáší další významový rozměr klimatické změny. Druhým obecnějším tématem, které příběh otevírá, je střet 

západní kultury výkonu a efektivity, který se negativně promítá do ženských a mužských rolí v nukleární 

rodině, s kulturou, která si stále pěstuje tradičnější představu maskulinity. Aniž by se stavěl na jednu či 

druhou stranu, nechává tento kontrast rozehrát v lidsky univerzálním dramatu viny, lži a odpuštění. 

 

Hlavním problémem scénáře je poněkud ploché provedení dialogů, příliš náhlé, a tedy arbitrárně působící 

změny psychických stavů a nálad jednotlivých postav, a tím i snížený potenciál vyvolávat v divákovi silné 

emoce. Tento nedostatek by mělo kompenzovat výrazné vizuální pojetí režiséra, který se chystá 

systematicky pracovat s detaily a náznaky. 
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Debutujícího režiséra vhodně doplňuje scénář zkušeného zahraničního autora, na nějž koupil opci jeden 

z nejproduktivnějších a nejzkušenějších českých producentů střední generace. Hlavní zahraniční partner, 

finská společnost, Helsinki Film, již s firmou Bionaut úspěšně spolupracovals (Psi nenosí kalhoty). 

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

Hlavní přínos pro českou a evropskou kinematografii vidím v rozvoji žánrové produkce, a to v oblasti, která 

v českém filmu bolestně chybí. Projekt může pomoci i rozvoji talentové základny a diferenciaci 

mezinárodního renomé českého filmu. 

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

znaků) 

Jedná se o producentsky pečlivě připravený projekt, s velmi jasným žánrovým konceptem, realizační 

strategií i cílovou skupinou a marketingovým záměrem. Nízký rozpočet odpovídá komorní povaze příběhu. 

Chybí informace, zda český producent v termínu 30 dní od podpisu smlouvy o prodloužení opce na scénář 

(8. 10. 2019) zaplatil dlužné poplatky za opci (viz příloha Settlement agreement – soubor 

UPAL_smlouva_scenar_prodlouzeni). Nedostatečné zdůvodnění zařazení do kategorie „kulturně náročný“: 

„Jedná se debut a současně evropskou koprodukci.“ 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Úpal 

Evidenční číslo projektu 3379-2019 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

V materiálech žadatel uvádí: „Při předchozích žádostech jsme se často setkali s nepochopením ze strany 

expertů i Rady, protože převládl názor, že výsledkem tohoto projektu bude ne příliš originální, žánrový a 

divácký film. My ovšem nic takového neplánujeme. Projekt Úpal vidím jako moderní evropský film, který by 

se dal přirovnat například k polskému titulu Fuga nebo maďarskému filmu Mirage, které oba pracují s 

klasickým žánrovým schématem, ale velmi aktuální příběhovou vrstvou. Často se tak děje nikoliv v rovině 

dialogů, ale především inspirativní hrou se základními stavebními prvky žánru a inspirací jeho klasickými 

díly. Úpal je poctou letním vztahovým thrillerům v cinefilním slova smyslu, ale ne jejich nápodobou. Je to 

pokus, jak se prokousat k žánrovému filmu.“  

Cituji pasáž úmyslně, s ohledem na finální verdikt tohoto posudku. Sám jsem se snažil na látku dívat očima 

toho, kdo by rád přivítal v tuzemské kinematografii žánrovou pestrost, a právě i s počiny temnějšími či 

temnými. Na stranu druhou, mám-li vycházet jen a pouze z předložených textů, přednostně de facto pouze 

ze scénáře, stěží se mohu opřít o něco jiného než právě o aktuální podobu literární přípravy. A zde mi 

vychází Úpal skutečně jako „ne příliš originální, žánrový a divácký film“. Ne snad, že by takový soud měl titul 

odepsat, jen v konkurenci jiných žadatelů mi zde schází „něco“, co by text (a potažmo i onen žánr) někam 

posouvalo. Snad s výjimkou závěrečného finále, kde se matka snaží uchránit svou dceru, nenacházím v ději 

nic překvapivého, inovativního, postavy jsou pouhými figurami na šachovnici autora, jaksi neživé a zápletka 

značně předvídatelná.  

Látka prošla různými proměnami, o nichž žadatel píše, uvádí se také to, že bylo nutné (a výzvou) děj 

přesunout z Francie do Chorvatska a že postavám se změnila národnost. Upřímně, vůbec mi nepřijde 

prostor (tedy země), v níž se děj odehrává, jakkoliv provázaný s budováním napětí a s dějem filmu. Stejně 

tak bychom nyní mohli poměrně snadno zaměnit národnost postav za jinou a de facto by se nic nestalo. 

Tedy to, na čem tak předkladatelé výrazně staví, mi s ohledem na scénář nepřijde nikterak dramaturgicky 

uchopené. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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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) 

I v této části posudku si pomůžu citací z předložených materiálů, tentokrát z pera režiséra: 

„Scénář samozřejmě není dokonalý a má plno slabých míst. Zároveň jelikož jde o thriller, beru scénář a 

jeho dialogovou část jen jako jednu z vrstev finálního filmu. Dialog je jen jedna součást filmu, plno věcí se 

odehrává mimo dialog - v pohledech postav, pohybech kamery a volbě toho co snímáme, v práci se 

zvukem. To jsou prostředky kterými chci film vyprávět a budovat napětí, ne pomocí toho co si postavy říkají. 

 

Plno dialogů v tuto chvíli ve filmu beru jen jako jakousi vatu, prázdninové tlachání, ale to pravé drama je 

schované za slovy. A právě pomocí filmových prostředků chci toto drama ukazovat a vyprávět.“ 

 

Režisér upozorňuje (ještě i v dalších větách) na fakt, že podstatný bude technický scénář a především pak 

zfilmování scénáře, že až zde se naplní řádně žánr a objeví kvality látky. Jenže já mohu nyní hodnotit 

pouze to, co reálně existuje. Pochopitelně že lze předvídat či si představovat, a také věřím, že vhodně 

zvolený casting a dobré vedení všech složek může napětí posílit. Jenže mám-li být kritický (a také vzít 

v potaz další předložené projekty), pak mi Úpal v aktuální podobě přijde neadekvátní k podpoře ze strany 

SFK. Možná kdyby tedy žadatel předložil už i onen technický scénář, možná pečlivěji rozpracoval vizuální 

představu či měl nějaké kamerové a herecké zkoušky, pak bychom mohli obrazně řečeno mávnout rukou 

nad „kvalitou“ scénáře, kterou ostatně zpochybňuje i sám režisér. Ano, je zde celá řada dialogů zcela 

zbytečných, ale přijde mi, že slabá je už samotná kostra – v ničem nenová, vlastně na žánr až příliš 

předvídatelná a co do vybudování charakterů (na kterých ale děj zcela stojí) plochá. Už třeba i linie 

vyšetřování působí příliš našroubovaně a detektiv s ní vyšumí pak zcela do ztracena.  

 

Upozorňoval jsem také na fakt, že národnost a konkrétní země není nijak zvlášť do povahy díla začleněna, i 

když o tom žadatel píše. Vše by mohlo být de facto zaměnitelné, de facto by nám stačilo místo, kde je teplo. 

Je škoda, že se s charaktery nepracuje nápaditěji. 

 

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

Za projektem stojí kvalitní český producent. 

 

 

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

Zatím žádný konkrétní význam nevidím 

 

 

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

znaků) 
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Film se de facto takřka v celé výši svého rozpočtu opírá o veřejné zdroje.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Caruso – román naživo  

Evidenční číslo projektu 3381-2019 

Název žadatele Daniel Severa Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 1.12.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

Zajímavý pohled a námět historického filmu. Velká evropská koprodukce. Pokud se podaří všechny 

proponované firmy, fondy atd. zkoordinovat, mohl by vzniknout skutečně evropský projekt. Slabinu vidím 

právě ve velkém počtu zainteresovaných, kdy v profilu času se v Evropě rychle mění situace a podmínky 

jednotlivých zemí, fondů, institucí. Doporučuji Radě při Slyšení znovu tyto aspekty probrat s producentem, 

jak je z této stránky financování reálné - termíny fondů atd.. 

 

Vzhledem k natáčení v chorvatském Splitu s mezinárodním štábem jsou na naše poměry vyšší kalkulované 

částky v rozpočtu obhajitelné. K Rozpočtu se vrátím v podrobné části. 

 

 

Projekt je připraven k realizaci a Žadatel jej bude schopen uskutečnit v zamýšlené podobě, samozřejmě 

pokud se mu podaří zkoordinovat složitou strukturu financování vlastní produkce. 

Udělení podpory Doporučuji 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 a její přílohy jsou úplné a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

– Pouze není úplně jasné,  zda licenční smlouva B.8a , která je termínována do 4.11.2019 - tj. nyní již 

mimo tento termín - byla nějakým dodatkem prodloužena, poslední splátka je termínována 1. film. 

dnem, který ještě evidentně nenastal? 

– Žádost po tomto vyjasnění je možno správně posoudit.  

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

– Rozpočet je transparentní, vznikl převedením resp. přepočtem z pravěpodobně eurového rozpočtu, což 

je patrné převážným uvedením Paušálů, většinou s korunovým zakončením. Výše nákladů je na naše 

poměry neobvyklá, ovšem vzhledem k mezinárodnímu štábu i obsazení je obhajitelná. 

– Představa o financování je realistická, ale jak jsem výše uvedl domnívám se, že bude enormě složité jí 

zvládnout. 

– Potvrzené zdroje financování jsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich závazné 

zajištění. 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

– Projekt má velký a přímo rozhodující potenciál k zajištění vícezdrojového financování. Z českých peněz 

se rozhodně zafinancovat nedá a to i vzhledem k tématu. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento mezinárodní projekt. 

– Žadatel má  jasnou představu o marketingové strategii, cílové skupině a věnuje se též distribuci. 

– Časový harmonogram je zvládnutelný, obával bych se pouze výpadků termínů výzev fondů atd.. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají typu mezinárodního projektu. Jedná se o zkušenou 

producentskou firmu pracující na evropských projektech. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Caruso – román naživo 

Evidenční číslo projektu 3380-2019 

Název žadatele Daniel Severa Production, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní 

analýzy 

Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt čtyřstranné koprodukce v režii Lordana Zafranoviće, který se podílel i na scénáři, 

v několika ohledech připomíná minoritní koprodukci, ačkoli je český podíl z téměř 

85milionového rozpočtu plánován na 45 %. Celý film se má natáčet v Chorvatsku, tematicky i 

senzibilitou je dalmatský, české zastoupení mezi hlavními tvůrčími profesemi se omezuje na 

architekta (Zdeněk Flemming) a hudebního skladatele (Karel Mařík) a několik vedlejších rolí. 

Producent Daniel Severa nemá s podobně dimenzovaným, umělecky i realizačně náročným 

projektem zkušenosti (ačkoli v oblasti televizních seriálů působí již mnoho let), jeho 

deklarovaný podíl na scénáři a realizační koncepci není v žádosti specifikován. Z žádosti se 

také nedozvíme, jak konkrétně bude vypadat dělba práce a kompetencí mezi producenty, a sám 

žadatel přiznává, že výběr zahraničních partnerů provázela řada neplánovaných změn. 

Všechny tyto faktory vyzývají k obezřetnosti. Přiložené explikace obavy příliš nerozptýlí, 

protože neobsahují mnoho relevantních informací. Například dramaturg nepodává zprávu o 

stavu látky, ale poněkud alibisticky prohlašuje, že „... není prostor pro pochybnost, že by 

tam, kde se čtenáři může zdát některá ze scén nedotažená či zbytná, některé jednání anebo 

motivace postav málo či naopak příliš zřejmé apod., nezvolil Lordan takové režijní, herecké a 

obrazové ztvárnění, které jakoukoliv zdánlivou nedokonalost textu zcela vymaže.“ Zdá se 

tedy, že celý projekt stojí na bezvýhradné důvěře producentů v režisérovu vizi.  

 

A skutečně, scénář je neobyčejně plastickým, dramaticky, vizuálně i atmosférou přímořské 

kultury bohatým předivem mikropříběhů, které téměř všechny skrývají působivé pointy, drsný 

humor, a stále více i tragický rozměr blížícího se válečného násilí. Mozaikovitá struktura je 

v případě této látky zcela na místě, hemžící se postavy nejsou dezorientující, naopak čtenáře 

hned od prvních stránek upoutají svou jedinečností. Lordan Zafranović má za sebou 

mimořádná umělecká díla jako například Okupace ve 26 obrazech, ale v posledních 25 letech 

mnoho filmů nenatočil. V závěru stručné explikace tvrdí, že „Caruso“ bude jeho životním 

dílem, bohužel ale nevysvětluje, proč se mu jej tak dlouho nedařilo realizovat (zmínky o 

projektu z chorvatského tisku ukazují na více než desetiletou historii). Je tedy zřejmé, že 
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z hlediska investice českých veřejných prostředků se jedná o poměrně riskantní projekt. I 

přesto bych jej spíše doporučil k udělení podpory, a to pro umělecké kvality scénáře a 

osobnost režiséra.  

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na 

webu). Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte 

jejich části. Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho 

hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. 

Ne všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, 

vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a 

cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Scénář Borislava Vujčiće, přepracovaný Lordanem Zafranovićem a jeho spolupracovníky, je 

vystavěn jako velkolepá mozaikovitá freska nabízející průřez sociálním světem Splitu těsně 

před příchodem italských fašistů. Z panoptika postav a postaviček vystupuje několik hlavních 

hrdinů – bezdomovec a zpěvák operních árií zvaný Caruso, nihilistický továrník Dino, 

chlapec Zrzek, který se nejvíce blíží autorské perspektivě. Nejen oni, ale i množství vedlejších 

postav získávají v příběhu výrazné charakteristiky, jak fyzické, tak psychologické a sociální. 

Mozaikovitá struktura je mnohotvárná, ale nikoli chaotická. Desítky za sebe volně řazených 

scén fungují jako mikropříběhy s vlastním dramatickým obloukem a pointou, ale všemi 

zároveň procházejí klíčové nálady (škodolibý výsměch, sexuální oblouznění, tragický smutek, 

karnevalové veselí) a leitmotivy, z nichž některé působí jako efektní hudební interpunkce 

(bratři Bassovi, Lunar, žert s malým kloboukem). Postupně se vynořují obecnější témata, 

která příběh povyšují na výpověď o tradičně žijící Dalmácii těsně před ničivou invazí fašismu, 

nacionalismu a válečného průmyslu. Scénář sám o sobě je výjimečným uměleckým dílem, 

které stojí za podporu, a to i s rizikem, které s sebou nese nepříliš vyjasněná producentská 

strategie, nevyrovnaný realizační tým a slabý tvůrčí podíl české strany, jenž neodpovídá 

podílu finančnímu. 

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

Jádrem tvůrčího týmu je režisér a spoluscenárista Lordan Zafranović a spolu s ním i špičkový 

francouzský kameraman se zkušenostmi mj. i ze spolupráce na Kusturicově filmu Černá 

kočka, bílý kocour. Není zcela jasné, proč si za hlavní producenty svého výjimečného projektu 

vybral zrovna českého producenta televizních seriálů Daniela Severu, který je bezpochyby 

zkušeným profesionálem, ovšem ve zcela jiné oblasti. Severa evidentně nedokázal pro českou 

stranu vyjednat tvůrčí podíl, který by odpovídal majoritnímu 45% finančnímu podílu, a tak 

skladba týmu připomíná spíše minoritní koprodukci. Ve vztazích mezi producenty postrádám 

reciproční vazby, evidentně se jedná o ad hoc spolupráci bez předchozích vzájemných 

zkušeností, což s sebou může přinášet rizika ztížené koordinace. 

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

Scénář (jeho původním autorem je již nežijící chorvatský spisovatel Borislav Vujčić) je 

uměleckým dílem na evropské úrovni, který sice volně navazuje na Felliniův Amarcord, ale 

přináší originální uměleckou vizi jak na úrovni formální stavby, tak svým mísením nálad a 

specifickým filmovým viděním postav. 

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

znaků) 

Profil společnosti žadatele neodpovídá charakteru projektu. Za garanta kvality pokládám spíše 

osobu režiséra a spoluscenáristy. Na druhé straně žadatel úspěšně uzavřel předchozí grant 

SFK na kompletní vývoj a v žádosti poctivě referuje o okolnostech vývoje a o rizicích 

realizačního plánu (neobsazené hlavní postavy, změny na straně francouzského koproducenta, 

natáčení na splitských lokacích). Rozpočet odpovídá povaze projektu. Zafranović na látce dle 

ohlasů v tisku pracuje již minimálně 10 let, plánoval např. obsazení Dannyho DeVita, při 

případném slyšení by bylo užitečné slyšet důvody zdržení (pokud nejsou obsaženy 

v dokumentaci k předchozímu grantu). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Caruso 

Evidenční číslo projektu 3380-2019 

Název žadatele Daniel Severa Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Koprodukční film Caruso, který má natočit režisér Lordan Zafranovič, oživuje dalmatskou 
legendu z minulého století. Titulní postavou je prostoduchý pouliční zpěvák, kterému 
obyvatelé přímořského Splitu (kde se odehrává děj příběhu) přezdívají podle slavného 
italského virtuóza. Bezelstného samouka Carusa se ujme ambiciózní zbohatlík Dino, který 
chce jeho prostřednictvím uskutečnit své umělecké vize. Místo nenapsané knihy zinscenuje 
grandiózní představení s živými herci. „Napíšu životní dílo. Pak můžu umřít! Román na živo, 
veliký, největší, neopakovatelný, s živýma lidma, živým dějem, s tisícem bezejmenných rolí,“ 
konkretizuje Dino ve scénáři svůj obskurní plán. 
 
Z bezbranného Carusa se v rámci Dinovy grandiózní manipulace stane obletovaná hvězda, 
která je prostřednictvím fiktivního dopisu pozvána do milánské La Scaly. Ceremoniál na 
počest nadějného rodáka, který sleduje celé město, se však změní v kolosální ostudu. Loď 
místo do Milána dopluje jen do blízkého nákladního přístavu, kde se znectěný Caruso stane 
terčem zlomyslných posměšků… 
 
Dobový příběh, jehož scénář napsali Borislav Vujčić, Marina Vujčić, režisér Lordan 
Zafranovič a producent Daniel Severa, rozehrává tragigroteskní panoptikum z dob nástupu 
italského fašismu. Styl připravovaného snímku i některé konkrétní motivy připomínají proslulé 
Felliniho retro Amarcord, jež režisér Zafranovič zmiňuje ve své explikaci. Vzhledem 
k obsahu této dobové alegorie se silným etickým jádrem a politickým podtextem i 
úctyhodnému renomé jejího režiséra doporučuji maximální možnou podporu.   
 

  
    

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Náročný projekt – plánovaný v koprodukci ČR (45% nákladů), Francie (30,5% nákladů), 
Chorvatsko a Srbsko (14,5 % nákladů) a Slovinsko (10% nákladů) – rozehrává nadčasové 
drama zneuznaného talentu. Ústřední dějová linka – týkající se naivního „bezdomovce“ a 
jeho zakomplexovaného „sponzora“ – se proplétá s mozaikou dalších rázovitých postav. Patří 
k nim Dinův otec – židovský podnikatel Ludovico, Dinova těžce nemocná matka, živořící 
v sanatoriu, jeho rozporuplná milenka Nel, do níž je Caruso platonicky zahleděný, italský 
hezoun Aldo, ruský léčitel Molotov a parta místních kluků.  
 
„Celý děj je provázen pitoreskním kaleidoskopem místních figurek v mnoha humorných i 
hořce vtipných situacích v koloritu typicky multinárodního dalmatského předválečného 
folklóru, odehrávajících se na pozadí známých operních árií v přímořské atmosféře 
kamenného římského města,“ upřesňuje závěrečná věta synopse. V politické vrstvě filmu se 
některé figury přikloní k fašismu, z jiných se naopak stanou jeho aktivní odpůrci. Což dobový 
příběh obohacuje o aktuální apel vůči novodobým diktaturám.      
 
Problém slibné látky vidím ve dvojím riziku. Zmíněné panoptikum postav je natolik 
početné a pestré, že autoři musí dbát o jeho přehlednou povahokresbu a zřetelnou stylizaci. 
V opačném případě hrozí nebezpečí, že osazenstvo vyprávění vytvoří jen zmatený mumraj, 
z něhož se vytratí myšlenky. V této souvislosti si nejsem jist, zda vyprávění nadměrně 
nekomplikují rovněž jeho snové pasáže.  
 
Dalším rizikem jsou explicitní sexuální scény, místy provázené obscénními dialogy 
(nejvulgárnějšími ve scéně, kde otrlá prostitutka poskytuje své služby partě nezralých kluků). 
S naturalistickými výjevy – především s těmi erotickými – doporučuji zacházet střídmě 
(realizovat je v náznacích), aby se film nezměnil v nechtěné porno, či v pouhý katalog 
nechutných zvráceností. Na vybalancovanost díla mezi „živočišnou“ atrakcí a spirituálním 
podobenstvím by měl dohlédnout zkušený dramaturg. 
 

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

Chorvatský režisér Lordan Zafranovič (nar. 1944) vystudoval pražskou FAMU, už léta žije 
v Praze a patří k nejuznávanějším filmařům z bývalé Jugoslávie. K jeho nejznámějším titulům 
patří kroniky Okupace v 26 obrazech (1978) a Pád Itálie (1981). V posttotalitní ČR natočil 
drama Má je pomsta (1995), za něž jedna z protagonistek Tereza Brodská získala Českého 
lva.  
  
Česká firma Daniel Severa Production stála například u zrodu televizních seriálů Kpt. 
Exner a Četníci z Luhačovic. Jejím nejnovějším počinem je film Uzly a pomeranče (2019) 
v režii Ivana Pokorného. Jeden z koproducentů, francouzská společnost 26/2 Productions se 
podílela na oceňovaných dílech Město ztracených dětí, či Amélie z Montmartru. Tvůrčí 
zázemí projektu, v němž se počítá s účastí českých herců (Zuzana Bydžovská, Zuzana 
Stivínová, Karel Dobrý a další), je tudíž kvalitní a seriózní.    
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Připravovaný film Caruso má celoevropský přesah díky jeho magicko-realistickému 
duchu, který (byť v jiné podobě) obsahují rovněž díla světově uznávaného srbského autora 
Emira Kusturici. Příběh o bezohledném manipulátorovi, lidské nepřejícnosti a zneuznaném 
talentu – inspirovaný dalmatskou legendou – je univerzálně platný a globálně 
srozumitelný.      

 
Obsah i styl díla upřesňuje závěrečná věta synopse: „Celý děj je pak provázen pitoreskním 
kaleidoskopem místních figurek v mnoha humorných i hořce vtipných situacích v koloritu 
typicky multinárodního dalmatského předválečného folkloru, odehrávajících se na pozadí 
známých operních árií v přímořské atmosféře kamenného římského města.“ V případě zdařilé 
realizace by mohl vzniknout divácký hit, který má předpoklady uspět i na prestižních 
festivalech.    

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně připravená a srozumitelně stylizovaná, kromě působivého technického 
scénáře (s minimem překlepů) obsahuje i podrobné rozvahy o marketingové a distribuční 
strategii. V koprodukčním projektu se (kromě zmíněných herců) počítá i s dalšími českými 
členy štábu – architektem Zdeňkem Flemmingem, či hudebním skladatelem Karlem 
Maříkem, jejichž dosavadní tvorbu dokládají příslušná CV. Vývoj projektu Rada Fondu 
podpořila už v roce 2014 částkou 550.000,-- Kč.  
 
Součástí žádosti je i obsáhlá fotodokumentace zvažovaných lokací a vybraných herců. 
Rozpočet (cca 84,5 mil. Kč) je vzhledem k náročnosti filmu (nákladná výprava, dobové 
kostýmy, početný kompars, atd.) adekvátní. Zárukou originálnosti této „balkánské kroniky“ 
s karnevalovým laděním je režisér Lordan Zafranovič. „Přestože jsem studoval pro mne až 
daleko na severu, v Čechách, náležím zcela této mediteránské kultuře. A všechny mé filmy 
jsou odrazem této mentality, kultury a specifického humoru, jež jsem již v dětství vstřebával po 
splitských uličkách a náměstích,“ podotkl renomovaný filmař o motivacích filmu. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Divoké devadesátky 

Evidenční číslo projektu 3381-2019 

Název žadatele Bio Art Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy výroba českého kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 10.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Projekt Divoké devadesátky je předkládán po úspěšné žádosti na vývoj, kde byl podpořen částkou 300.000,- 

CZK s vysokým hodnocením ze strany Rady Fondu a i v průběhu vývoje se vypracoval ke kombinaci 

hraného fikčního filmu a dokumentu, ke kterému se dostává zápletkou se smrtí emigrantského kamaráda 

rockera Rudyho. 

 

Na žádosti je velmi sympatické a silné téma hudebního i společenského vývoje devadesátých let, kdy je 

hudební dění originálním zrcadlem tehdejších společenských i sociálních změn. Z producentské i režijní 

explikace je znát hluboký zájem o téma samotné i filmový potenciál díla samotného. 

 

Naopak žadatel uvádí relativně málo informací ohledně průběhu dosavadního vývoje, změny na pozici 

scénáristy i o dalších producentských záměrech (deklarovaný tv seriál, potenciál kinodistribuce, nastavení 

mezinárodní koprodukce, spolupráce s ČT). 

 

V žádosti i ve vývoji zůstává poměrně mnoho kroků a je na straně žadatele doložit některé informace, 

případně doplnit některé chybějící dokumenty (smlouvy režie, scénář). Doporučoval bych tyto informace 

doplnit v písemné podobě před slyšením Rady, aby tato mohla posoudit jejich relevanci pro své další 

rozhodování. V případě, že tyto informace budou doplněny, projekt lze doporučit k podpoře, i když by 

žánrově mohl patřit i do dokumentární výzvy. 

 

 

Součástí žádosti by měla být smlouva s režisérem minimálně na vývoj, který byl ukončen, dtto smlouva na 

dosavadní vývoj scénáře – viz náklady v kompletním rozpočtu. 

   

 

            

   

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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 zpracována přehledně, pouze některé informace by bylo vhodné doplnit nebo dovysvětlit:   

 

V projektu došlo ke změně osoby hlavního scénáristy, Ondřeje Štindla nahradil Lukáš Csicsely. Jak byl 

vypořádán vztah s předchozím scénáristou (aby nemohlo při realizaci dojít k zpochybnění případného 

vstupu Ondřeje Štindla)?  

 

 Pro posouzení žádosti by bylo velmi přínosné znát bližší informace o dosavadním vývoji. Jak žadatel využil 

prostředky Fondu a jaké byly dosavadní výstupy vývoje. Projekt byl podpořen částkou 300 tis s plánovaným 

rozpočtem 452.220,- CZK ovšem dle předloženého rozpočtu na výrobu činní náklady na vývoj pouze 283 tis 

a žadatel navíc deklaruje vlastní vstup ve výši 36.000,-CZK. Žadatel uvádí, že žádost byla řádně a včas 

vyúčtována, z tohoto pohledu je nesrozumitelný rozdíl mezi rozpočtem a předchozí podporou. 

 

U projektu není doložena licence na námět, v prezentaci projektu jsou jako autoři námětu uvedeni Petr 

Koza a Radim Špaček, zatímco v žádosti B1 pouze Lukáš Csicsely. Opční odměna (smlouva ze dne 

17.9.2019?) není zahrnuta v rozpočtu a má platnost 2 roky od jejího podpisu, chybí smlouva na předchozí 

práci O. Štindla, byť se již projektu neúčastní.  

 

V jakém stádiu jsou jednání o vstupu s ČT? 

 

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

Jaký vývoj bude na díle probíhat v realizační fázi (viz další honoráře vývoje rozpočet - producent, režisér a 

další)?  

 

Náklady na herecké obsazení jsou kalkulovány paušálně, takže je těžké posoudit jejich relevanci 

k natáčecímu plánu a scénáři, celkově jsou náklady estimovány střídmě, na úrovni nízkorozpočtového filmu 

nebo naopak vysokorozpočtového inscenovaného dokumentu. Stěžejní otázkou je rozpočet a 

financování tv seriálu a jeho dramaturgická koncepce ve vztahu k předkládanému filmu. 

 

Částka indikovaná na archivní hudbu je vysoká vzhledem k celkovému rozpočtu, nicméně ne až tak k tržní 

ceně práv. 

Zásadní otázky jsou: Jak bude žadatel archivní práva vypořádávat? V jakém rozsahu? Se kterými subjekty?

  

 

Žadatel deklaruje vstup soukromého investora (Ing. Petr Vopelka - LOI - v žádosti nikde není blíže 

specifikováno, ač se jedná o relativně vysokou částku ve vztahu k celkovému rozpočtu).  

 

Dtto LOI společnosti Punchart films ze dne 3.11.2019 (podepsán jednatelem Marošem Šlapetou), dopis 

neindikuje ani rozpočet, ani výši vstupu v procentech a finanční částce.  Dle Finančního plánu předpokládán 

vstup sk koproducenta ve výši 4,39 % celkového rozpočtu – neodpovídá parametrům bilaterální koprodukce 

dle mezinárodní koprodukční úmluvy (pokud by žadatel předpokládal získání prostředků avf.sk jak uvádí 

v explikaci k finančnímu plánu v příloze B1: „dle slov Maroše Šlapety by mohli získat i více…“)?? 
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Vstup tv prozatím nepotvrzen písemným dokumentem, žadatel deklaruje zájem film zároveň vyrábět jako 

pětidílný seriál (další parametry nejsou v žádosti uvedeny ani specifikovány, doporučuji k bližšímu 

vysvětlení jak z ekonomického, tak časového hlediska). Jaké věcné kapacity by měly být součástí plnění 

ČT? Kdo by měl být slovenským distributorem? Předpokládá žadatel jinou než slovenskou distribuci? 

 

Jako distribuční společnost pro ČR žadatel předpokládá zapojení Aerofilms, bohužel prozatím taktéž 

nedoloženo. 

 

 

 

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

Realizační strategie je propracována v intencích stávajícího vývoje, nejsou dosud známy detaily o 

zamýšlené distribuci, synergiích s tv seriálem. Projekt je zpracováván jako nízkorozpočtový, s relativně 

malým štábem a zatím bez přesnější představy o budoucím castingu.  

 

     Harmonogram předpokládá 30 natáčecích dnů (20 pro inscenovanou část, 10 pro dokumentární), 

s plánovaným zahájením natáčení 1.1.2021 a premiérou v zimě téhož roku. Realisticky si žadatel 

ponechává rozumný časový prostor pro financování a přípravu realizace. 

 

 

 

 

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

Žadatel má zkušenosti s výkonnou produkci, s produkcí celovečerních dokumentů, mezi jeho zajímavé 

realizované projekty patří dokumenty Jsem slavná tak akorát nebo Takovéj barevnej vocas letící komety 

o Filipu Topolovi, které se podobně jako předkládaná látka zaměřují na českou hudební scénu. 

V prezentaci žadatele nejsou uváděny bližší informace o případných festivalových oceněních nebo další 

mezinárodní distribuci. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Divoký devadesátky 

Evidenční číslo projektu 3381-2019 

Název žadatele Bio Art Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Alena Prokopová 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt vznikající se zahraničním podílem Slovenska je založen na scénáři začínajícího Lukáše Csicselyho, který 

nahradil původního scenáristu Ondřeje Štindla. Film režíruje zkušený Radim Špaček. Divoký devadesátky jsou 

féerie vzpomínající na pražskou hudební popkulturu 90. let prostřednictvím fiktivní postavy padesátiletého 

emigranta Franty trpícího akutní nostalgií, který přijíždí do současné Prahy hledat svou minulost. Historie 

dokumentovaná archivními materiály se prolíná s fikcí (včetně mockumentárních prvků v duchu dobové tvorby 

Petra Zelenky či Jana Němce). Konfrontaci má zajistit vedle skutečných pamětníků a aktéru doby i příslušník 

mladší generace – hrdinův mileniální synovec Petr, bizarně se vztahující k futuristické budoucnosti.  

Žadatel projekt deklaruje jako kulturně náročné umělecké dílo. Tím by Divoký devadesátky možná skutečně 

mohly být, kdyby si tvůrci nad materiálem udrželi nadhled. Takto však jde o gesto, které je zřejmě prakticky 

nerozšifrovatelné mimo relativně malou kulturně-sociální bublinu. Na pamětnickou základnu 90. let jako na 

dostatečně empatickou cílovou skupinu bohužel spoléhat nelze. Nesympatický a nečitelný hrdina (ani žádá jiná 

postava vyprávění) nenabízí pomyslnému většinovému (či prostě nezasvěcenému) divákovi možnost, jak do 

titulního světa proniknout. Scenárista Csicsely a producent Petr Koza svou vizi zjevně sdílejí s generačně staršími 

tvůrci, vypravěčský koncept je však divácky nevstřícný (a mimo ČR už patrně zcela nesrozumitelný).  

Z původně plánovaného dokumentu vzniklo fikční vyprávění, které je organizováno do komplikovaného, 

samoúčelného a chaotického vzorce. Projektu nelze samozřejmě upřít poctivý základ - nadšení, znalost tématu, 

důkladné rešerše, vnitřní soulad tvůrců a touhu vyjádřit se k zajímavému formativnímu období.  

Připravenost žadatele film realizovat je ovšem dost zjevná. Dotace od Fondu je pro žadatele prioritou a zárukou i 

pro ostatní zdroje financí. Projekt už získal podporu Fondu na vývoj (300 tisíc korun). V podpoře díla v této 

podobě však vzhledem k současné podobě scénáře nedoporučuji zatím pokračovat.  

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

Společenská hodnota námětu je značná: 90. léta jsou právem zdrojem inspirace díky svému tvořivému a 

pozitivnímu potenciálu, současně však už obsahovala řadu toxických, sebedestruktivních momentů i základ 

současné společenské deziluze. Režisér Radim Špaček i řada dalších filmařů jeho generace se k nim opakovaně 

vracejí. Dobová popkulturní, zvláště hudební scéna, je ukotvena v archivních materiálech a pamětníci jsou navíc 

dosud dobře schopni ji popsat i reflektovat. Právě konzistentní nadhled nad „nezpochybnitelným“ materiálem  

ovšem v daném projektu chybí i v podobě, v jaké by excitoval pamětnickou generaci a současně by umožnil 

informace i atmosféru „devadesátek“ zprostředkovat současnému většinovému divákovi.  

Nepomohla ani výměna scenáristy: původně osloveného Ondřeje Štindla vystřídal o generaci mladší, začínající a 

zjevně talentovaný Lukáš Csicsely. Z explikací jeho, Radima Špačka či producenta Petra Kozy je záměr jasný, 

ale ve scénáři není zřetelně formulován. Autorské myšlení Petra Zelenky či Jana Němce, k nimž tvůrci odkazují, 

je ve své vnitřní uspořádanosti zřejmě nenapodobitelné.  

Záchytné body pro diváka-nepamětníka nejsou ve scénáři vytvořeny. Nelze určit, zda by v této podobě projekt 

oslovil i fundamentální cílovou „pamětnickou“ skupinu. 

Emocionální spojnicí mezi divákem a materiálem by mohl být hlavní hrdina, stárnoucí rocker Franta však není 

čitelný ani sympatický. Celá linie vázaná na jeho chorobnou nostalgii není srozumitelná. Ani Frantův 

mileniální synovec Petr, ani jeho vrstevnice Jana nemají dost prostoru, aby se projevili a žili svůj příběh. 

Postavy nejsou ústrojně propojeny s dokumentární / mockumentární rovinou, existují paralelně, nejsou jí 

ovlivňovány a neovlivňují ji. Vedlejší postavy (např. štamgasti u Vystřelenýho voka) zůstávají jen figurkami. 

Tempo vyprávění je nevyvážené. Ve finále se smysl už bohužel ztrácí ve fantazijním chaosu. 

Takto se můžeme obávat, že v realizovaném filmu může zaniknout nadšení tvůrců i jejich znalosti, stejně jako 

pracně získané informace, výpovědi pamětníků a aktérů a cenné archivy, jakož i nákladná postprodukční 

práce.  

Projekt je tak připraven k realizaci na základě scénáře, který by si zasloužil radikální revizi. Dovolím si 

předpokládat, že kdyby se tvůrci zúčastnili nějakého scenáristického workshopu, možná by k ní museli 

přistoupit už dříve.  

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

Kolem projektu se shromáždila už ve fázi vývoje skupina schopných a talentovaných osobností. Producent Petr 

Koza i začínající scenárista Lukáš Csicsely nepatří mezi pamětníky, sdílejí však v explikacích stejnou vizi 

s režisérem Radimem Špačkem. Všichni ve své předchozí tvorbě deklarují zájem o hudební témata (Csiscely  

se mj. podílel na filmové eseji o současné elektronické hudbě Sound is Innocent).  

Dramaturgyně Věra Krincvajová z České televize je zkušená, její explikace obsahuje možnosti, jak scénář 

projasnit, zjednodušit a ukáznit. Pokud by se to povedlo, bylo by jistě představitelné, aby do koprodukce 

vstoupila ČT (Filmové centrum).  

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

Reflexe 90. let jako období tvořivosti a umělecké i společenské svobody je významná pro domácí film i českou 

společnost. Výročí Listopadu 1989 odstartovalo řadu pokusů o tuto reflexi, Divoký devadesátky přicházejí 

opožděně z důvodů zbrzděného vývoje projektu, ale jsou nosičem stejného nostalgicko-analytického étosu. 

Mohly by divák oslovit jako dokument, coby hraná féerie s mockumentárními prvky tak, jak jsou nyní 

ukotveny ve scénáři, však mají omezenou uměleckou i faktografickou sdělnost. Z distribučních výsledků 

obdobných projektů soudím, že i pro artové zahraniční publikum by mohly být Divoký devadesátky zajímavé, 

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

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost neobsahuje rozpory či protichůdné 

informace, což mi myslím dovoluje ji správně posoudit. Textový editor Radima Špačka nebyl s mým 

počítačem příliš kompatibilní (zpotvořené české fonty).  

Daný projekt je s ohledem na rozpočet realizovatelný, žadatel upozorňuje na nákladnost složité postprodukce i 

nákladnost obrazových i hudebních archivních materiálů. Projekt zapadá do profilu společnosti Bio Art 

Production, protože producent Petr Koza dlouhodobě projevuje zájem o témata spojená s moderní historií a 

hudební scénou (Takovej barevnej vocas letící komety, …a bude hůř, Zlatá šedesátá, 25 ze šedesátých, aneb 

Československá nová vlna).  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Divoké devadesátky 

Evidenční číslo projektu 3381-2019 

Název žadatele Bio Art Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu. 

Číslo výzvy 2019-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film vypráví příběh stárnoucího rockera Franty, jenž prožíval naplno porevoluční euforii začátku 90.let. 

Pak ale odjel do Ameriky. Teď se vrací do Prahy, kde je už všechno jinak a z legendárního Bunkru je 

policejní stanice. Někde tam se ale skrývá disketa, z které chce Franta rekonstruovat minulost. Jeho 

hledání se prolíná se vzpomínkami a dokumenty z 90.let. Zní písničky kultovních skupin, žijící 

pamětníci vypovídají o době. Scénář se snaží kombinovat dokument s fikcí. Ta ale na škodu věci 

převažuje nad dokumentárním aspektem. Fiktivní postavy přitom nejsou dostatečně dramaticky 

rozvinuté, zůstávají pouze průvodci. Dokumentární materiál je často popsaný jen útržkovitě, to samé 

platí i o některých výpovědích pamětníků. Díky tomu vzniká problém metráže. Přitom žadatel uvádí v 

producentském záměru, že by do filmu rád dostal i další postavy pamětníků. Z tohoto pohledu lze 

chápat scénář jako zatím nedotažený a nedostatečně připravený k realizaci.    

Žadatelem je produkční společnost Bio Art Production s producentem Petrem Kozou, který se 

systematicky věnuje hudebním dokumentům a projektům spjatým s alternativní kulturou. V úvaze je 

také vznik 5-dílného TV seriálu. V tom případě by ale mělo být jednání s ČT v mnohem pokročilejším 

stádiu. Projekt je plánovaný jako koprodukce ČR a SR. Problémem je celkový rozpočet, který je 

poměrně vysoký vzhledem k tomu, že se jedná přece jenom spíše o dokument, i když natočený polo-

hranou metodou s fiktivním příběhem, jehož dosah a divácký potenciál je díky velmi specifickému 

tématu i zpracování limitován.  

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

Záměr ohlédnout se za 90.lety a alternativní hudební scénou té doby ocenila i rada fondu, když 

projektu udělila 300 000 Kč na vývoj. Výsledkem je scénář, který se snaží kombinovat dokument 

s fikcí. Ta ale na škodu věci převažuje nad dokumentárním aspektem. Scénář rozehrává příběh 

stárnoucího rockera, který se vrací z Ameriky do současné Prahy, kam se přijíždí léčit z nostalgie po 

„devadesátkách“. Na jeho pouti po kultovních místech té doby jej provází synovec Petr a jeho 

přítelkyně Jana. Tyto postavy nejsou ale dostatečně dramaticky rozvinuté, zůstávají pouze průvodci. 

Pocit vysloveně hraného filmu se nedostaví. Navíc je fenomén alternativní hudby 90.let přeceňován, a 

v jistém smyslu to platí i o celém duchu té doby. Chybí větší odstup, ironie, relativizace. Na druhou 

stranu scénáři nelze upřít vizuálně zajímavé nápady, které řeší prolínání fiktivní reality 

s dokumentárním materiálem. Ten je ovšem často popsaný jen útržkovitě, a to samé platí o některých 

výpovědích pamětníků. Vzniká zde tedy problém metráže, protože kdyby bylo všechno podrobně 

rozepsané do scénáře, měl by ten mnohem víc než 93 stran. Přitom žadatel uvádí v producentském 

záměru, že by do filmu rád dostal i další postavy pamětníků. Z tohoto pohledu lze chápat scénář jako 

zatím nedotažený a nedostatečně připravený k realizaci.     

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

 

Vývoj projektu probíhá už delší dobu. Scénáristou byl původně Ondřej Štindl, který si 90.léta dobře 
pamatuje. Ten se nakonec projektu vzdal a byl vystřídán mladým autorem Lukášem Csicselym, jenž 
nedávno spolupracoval na celovečerním dokumentu Johany Švarcové (Ožvold) o vývoji elektronické 
hudby. Další jeho kvalifikací je podle žadatele to, že je narozen na počátku devadesátek, což ale 
nedává smysl, protože tuhle dobu osobně nezažil. Naopak, v žádosti jsou jmenováni konzultanti , kteří 
90.léta zažili naplno: dramaturg Petr Slabý, publicisté Ondřej Bezr a Marek Gregor, nebo režisér Petr 
Marek. Režisérem má být Radim Špaček, kterému podobné látky sedí. Dobrou volbou je i 
dramaturgyně Věra Krincvajová. Zbytek týmu je zatím pouze v úvaze, i když se jedná o osvědčená 
jména.  

 

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

znaků) 

 

Téma je hodně specifické a dokonce i doma v ČR osloví pouze limitovaný počet diváků. Na druhou 

stranu jisté ohlédnutí za 90.lety může být i z celoevropského hlediska zajímavé. Film by ale musel být 

pojat v širším politicko-sociologickém kontextu.  Stejně ale, pokud by se kombinaci hraného příběhu 

s dokumentem povedlo dotáhnout do originální a osobité realizace, výsledný film by mohl obohatit 

českou tvorbu i po formální stránce a mít i jistý mezinárodní potenciál. Odhadovat zahraniční potenciál 

ale na základě atraktivity české alternativní hudební scény 90.let je víc než optimistické.   

 

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

znaků)  

 

Žadatelem je produkční společnost Bio Art Production s producentem Petrem Kozou. Ten se 

systematicky věnuje hudebním dokumentům a projektům spjatým s alternativní kulturou. Předložený 
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projekt tedy dobře zapadá do jeho portfolia. Projekt vzniká už delší dobu a byly už podniknuty rozsáhlé 

rešerše. Žadatel chce film nabídnout k distribuci společnosti Aerofilms, se kterou už v minulosti 

spolupracoval, zatím ale nic není potvrzeno. Samotnou distribuci chce podpořit vydáním knihy a 

stylovou premiérou s koncertem zásadních hudebních osobností 90.let. V úvaze je také vznik 5-

dílného televizního seriálu. V tomto případě by ale mělo být jednání s ČT v mnohem pokročilejším 

stádiu. Zatím není nic potvrzeno a žadatel nemá ani LOI, přičemž ve finanční úvaze se počítá 

s celkovou částkou téměř 4,5 mil od ČT, a jako dramaturg je uváděna Věra Krincvajová - hlavní 

dramaturg dokumentárních filmů filmového centra ČT. Dalšími finančními zdroji je půlmilionový 

příspěvek deklarovaného slovenského koproducenta Punkchart Film (LOI). 800 000 Kč je od 

sponzorů: k dispozici je LOI od jednoho z nich, který slibuje vklad 500 000 Kč. Počítá se také 

s crowdfundingovou kampaní (300 000 Kč). Problémem je celkový rozpočet projektu, 11,3 mil Kč. 

Jedná se přece jenom spíše o dokument, i když natočený polo-hranou metodou s fiktivním příběhem, 

jehož dosah a divácký potenciál je limitován. Požadovaná podpora SFK činí 5 milionů (44%). O 

podobně vysokou částku usilují i mnohem komplexnější hrané filmy. Vydat se víc cestou dokumentu a 

snížit rozpočet a tím i příspěvek SFK by mohlo být řešením. Harmonogram odpovídá momentálnímu 

stavu projektu s výrobou plánovanou až na 1. s 2. kvartál roku 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      NIKOLA  ŠUHAJ 

Evidenční číslo projektu       3382 - 2019  

Název žadatele      Větrné mlýny s.r.o.   Petr  MINAŘÍK 

Název dotačního okruhu      Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy       Výroba celovečerního  hraného filmu 

Číslo výzvy       2020 – 2- 1-  4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Suster 

Datum vyhotovení      3.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

     Spoluautor scénáře a režisér Vladimír Morávek charakterizuje své dílo jako 
hudební filmovou báseň. 
Film je inspirován všeobecně známým dílem literárním,divadelním, hudebním a  
rovněž filmovým zpracováním  
Ve spolupráci s Milanem Uhdem a dramaturgem Janem Gogolou ml. vznikl zajímavý 
scénář , který s relativně nízkým  rozpočtem 18,347.688 Kč s požadovanou adekvátní 
podporou Fondu 3 mil.Kč , 
  Film vzniká  v koprodukci se Slovenskem / 40%/  a Ukrajinou / 4%/ , kde bude 
převážně natočen 
Literární práva Ivana Olbrachta a hudební spolupráce s Milošem Štědroněm jsou 
potvrzeny a ostatní smlouvy podepsány nebo v jednání , včetně účasti štábu a herců. 
Zafinancování projektu je reálně naplánováno a realizace filmu v období 20.7.2019 až 
20.10.2020 je zodpovědně připravena. 
Rovněž producentská strategie je smysluplná, předpokládá značný zájem 
československého publika a úspěšnou účast  filmu na zahraničních festivalech. 
 
     Určitou možnou obtíž vidím pouze v nedostatku , jinak zkušených tvůrců,  
 s  tvorbou celovečerních hraných filmů. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je pečlivě a promyšleně zpracována. 
     Je srozumitelná a obsahuje všechny požadované přílohy.  

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

 
     Přímé náklady projektu jsou 15,257.658 Kč a celkový rozpočet filmu činí 
18,347.688 Kč  Žádost o podporu Fondu ve výši 3 mil,Kč je uměřená. 
K jednotlivým subpoložkám rozpočtu – domnívám se 430,000Kč kompars  
 a masky 45.000 Kč – jsou podhodnoceny. 
Současné zafinancování -  66,5% rozpočtu. Vklad ČT – věcná účast 1,157.658 Kč 
 finanční 1,5 mil.Kč – jsou potvrzeny..Rovněž vklad České filharmonie 2,415.000.   a 
slovenská účast AVE 3,825.000 Kč a Regiojet 2,750.000Kč jsou potvrzeny.Žádost o 
podporu jihomoravsko kraje1,4. mil.Kč v jednání a potvrzený vlastní vklad žadatele 
činí 350.000Kč 
Film pokládám za reálně zafinancovaný. 
Rovněž harmonogram výroby pokládám za reálný. Film v délce 100 minut  natočený 
ve 30-ti  filmovacích dnech v období 5.12 2019 – 20.10.2020. 

 

 

 

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

 

   Realizační strategie a marketingové úvahy producenta jsou smysluplné. 
   Předpokládaný distributor CINEMART 

 

 

 

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

      
     Společnost Větrné mlýny s.r.o – jednatel Petr Minařík , byla založena v roce 1995, 
.Vedle nakladatelské činnosti se věnuje organizaci mezinárodních kulturních projektů 
a od roku 2006 též filmové produkci.Natočeno 6 celovečerních dokumentů a celá  
řad filmových cyklů pro ČT. Vedle Šuhaje / 2020/, připravuje film Maryša 
rež.J.A.Pitinského (2023/ 
Režisér V.Morávek – absolvent JAMU 1965.Pracoval převážně jako divadelní režisér 
Husa na provázku a umělecký šéf Klicperova divadla.Vytvořil dokumenty pro ČT a 
podílel se tvorbě scénářů pro řadu celovečerních  filmů  jako např.Nuda v Brně, 
Hrubeš a Marešatd. 
Vedle již výše zmíněných, pracuje na filmu kameraman Petr Příkaský  a N.Hudec. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Nikola Šuhaj 

Evidenční číslo projektu 3382-2019 

Název žadatele Větrné mlýny 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 15. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je adaptace divadelního muzikálu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Balada pro banditu, 

respektive jeho legendární inscenace v Divadle na provázku z roku 1975, kterou o 30 let později tamtéž 

znovuoživil režisér Vladimír Morávek. Morávek se nyní k této zbojnické a divadelní legendě vrací ve filmové 

verzi umístěné do původní ukrajinské Koločavy a současně postmoderně aktualizované do „příběhu lásky, 

směšnosti a smrti“ v žánru „hudební filmové básně“, jak zní morávkovsky typický podtitul zahrnující velká 

emocionální témata a spektakulární formu. 

   Projekt má nevšední dispozice – brněnské svým kulturním a personálním zázemím a punkové svým 

svéhlavým gestem: originální a neukázněný režisér, zkušený a konceptuální dramaturg (Jan Gogola ml.), 

vytrvalý a nezkušený producent (Petr Minařík), excentrický scénář ve formě scénosledu, mnohomluvná a 

režisérská a dramaturgická explikace bez konkrétních řešení, byť obsahuje zmínky o poetice fotografií 

Jindřicha Štreita nebo formanovské outsiderské grotesky nebo o spojení archetypu a všednodenní 

současnosti či využití neherců. Nutně se vkrádá otázka, zda ten krystalický příběh o lásce a svobodě 

nebude přetížen tou kaleidoskopickou formou zahrnující žánrovou směs od muzikálu (či spíše hry se zpěvy) 

přes melodrama a road movie po etnografický dokument a home video, komplikovanou zcizovací strukturu 

divadla a filmu ve filmu a rozličné motivy od průjmu přes evropské hranice po ukrajinský skanzen. Film se 

ovšem už natáčí, takže tyto úvahy jsou nyní bezpředmětné. Každopádně s divadelní verzí nemá tento film 

prakticky nic společného, dílem je to pocta, dílem apokryf. 

   Nedivím se, že projekt neuspěl ve výzvě na vývoj ani v předchozí výzvě na výrobu – postrádá totiž 

standardní umělecké parametry, ale v tom je právě jeho „zbojnická“ nepolapitelnost. Tentokrát se navíc 

může opřít o pokročilou producentskou přípravu – má stabilně rozloženou koprodukční a finanční základnu 

na české a slovenské straně, a to v obvyklém mixu veřejných a neveřejných zdrojů (fond, TV veřejné služby, 

soukromý koproducent a navíc dopravní partner, což je s ohledem na natáčení na Ukrajině významná 

položka), finanční plán je vícezdrojový a ze 2/3 potvrzený (věcný vklad žadatele ale není doložen a v této 

části plánu nesedí dílčí a celková čísla), požadavek na podporu 3 mil. (16%) je přiměřený a oprávněný, 

projekt má celkově jen 51% intenzitu veřejné podpory, ačkoli jde o mezinárodní koprodukci a o kulturně 

náročný projekt. Vytrvalost tvůrců a producenta navzdory neúspěšným žádostem svědčí o jejich vysoké 

motivaci korunované odvahou k riziku začít natáčet dříve, než bude známo rozhodnutí o této žádosti.  

   Domnívám se, že projekt má vysoký potenciál originálního díla, které může uspět u artového a 

festivalového publika a které má zvláštní dispozice pro site specific exploataci. Poněkud skeptický jsem 

k možnostem prosadit se na áčkovém světovém festivalu a také šířeji v mezinárodní distribuci, neboť jde o 

dílo specificky vázané na domácí kulturní tradici a v některých motivech bezprostředně na brněnskou 

komunitu. Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy: přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české kinematografie, 

k rozvoji mezinárodních koprodukcí a k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. 

Udělení podpory Doporučuji 
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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) 

Vzhledem k tomu, že film se již natáčí, je bezpředmětné blíže analyzovat scénář a uměleckou koncepci. 

Jsem zvědav, zda a jak bude výsledný film fungovat coby svébytné dílo, je-li koncepce založena jako 

parafráze divadelní předlohy a bez její znalosti zřejmě ztratí část účinku, stejně jako bez znalosti 

brněnských reálií. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

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

Personální složení je dostatečně, lze předpokládat, že tvůrčí tým je schopen projekt úspěšně realizovat. 

 

 

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

V rámci usedlé české kinematografie se projekt vyjímá jako výstřední kousek pro intelektuálně a umělecky 

vyhraněné publikum. Lze předpokládat také oběh na specializovaných festivalech včetně hudebních a 

divadelních. Velký potenciál vidím v site specific distribuci. 
 
 

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

znaků) 

Producentské a finanční zajištění projektu je uspokojivé a dává záruky úspěšné realizace projektu. 

Rozpočet 18,3 mil. je poměrně nízký, o to víc chybí k němu odpovídající komentář. 

Distribuční a marketingová strategie je dosti obecná pro tak specifické dílo, schází po mém soudu klíčový 

prvek, a to specializované festivaly a zejména site specific distribuce. 

Přiložená ukázka nemá potřebnou vypovídací hodnotu, prodává jen známé herecké tváře. 

Žadatel v oblasti hrané kinematografie debutuje, nicméně má rozsáhlé zkušenosti z dokumentární a 

televizní produkce, projekt odpovídá profilu žadatele a lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt 

úspěšně realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nikola Šuhaj 

Evidenční číslo projektu 3382-2019 

Název žadatele Větrné mlýny 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 23.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Od smrti Nikoly Šuhaje uplyne v roce 2021 teprve sto let, legenda s ním spojená žije však už dávno, 

nejpozději od vydání Olbrachtova románu Nikola Šuhaj loupežník (1933). A vlivem jeho následných 

uměleckých zpracování, kterých už je tolik, že se stávají předmětem vysokoškolských zadání a vědeckých 

studií, se i sama legenda stává legendou a míří k novým pravdám o nás samých.  Právě to je případ Nikoly 

Šuhaje Morávkova, který je předmětem žádosti. 

 

Původní divadelní hru z roku 1975 inscenoval Morávek v roce 2005, teď chce po Sísově muzikálu Balada pro 

banditu (1978) stvořit také její novou filmovou verzi, neboť, jak tvrdí, „všecka ta stylizace k muzikálu je 

najednou svědectvím o lži“. Možná ale ta lež byla za normalizace nezbytná, aby se vůbec prototyp 

společenského rebela mohl stát předmětem filmového zobrazení, zrovna tak jako už Olbracht obestřel příběh 

vojenského dezertéra, lupiče a nekompromisního vraha mýtem lidového zbojníka proti prvorepublikánskému 

„koloniálnímu“ útlaku. 

 

Režisér chce teď tato rezidua iluzí o Koločavě nahradit syrovostí jejího reálného života dnes a tady, která 

sama o sobě usvědčí z nepravdy všechno dodatečně na příběh navěšené. Proto natáčení na reálných 

místech a s místním komparsem, proto „hledání smyslu mimo soutěž“, proto celé to krachující představení 

Balady pro banditu v Koločavě v rámci unijního grantového projektu. V dilematu mezi svobodou a láskou volí 

film to druhé, v přesvědčení, že ve své evropské svobodě a blahobytu jsme  se až příliš obezdili ve své 

pohodlnosti.  

 

To všechno jsou výstižné myšlenky, bohužel však zatím trochu zanikají v inscenačním bizáru, pro který se 

režisér inspiroval u Formana. Groteskní příhody vykořeněných „brněnských intelektuálů“ na cestě do 

Koločavy upoutávají až přílišnou pozornost, místní lidé tvoří ve skutečnosti pouhou stafáž. Převažuje obvyklé 

morávkovské inscenační obžerství, zcizující postupy a boční pohledy, vrstvení a překrývání významů 

obrazových, zvukových a hudebních, které asi ani není možné v úplnosti ve scénáři zachytit. Nicméně 

režisérův profesionální kredit a zkušenost s tématem jsou podle mého soudu i tak zárukou zdárného 

výsledku. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty 

si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze 

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

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

 

Jak upozorňuji v obecné části, v projektu zatím pociťuji jistou rozpornost mezi režisérskou a dramaturgickou 

explikací a samotným scénářem. Ten je místy dosti nepřehlednou lavinou situací, asociací a narážek, které 

docela samozřejmě předpokládají nemalou diváckou informovanost, dokonce informovanost v několika  

myšlenkových rovinách. Žadatel sám definuje projekt jako „výsostně umělecké kinematografické dílo“, 

současně ale tvrdí, že „jde s divákem“, ale to, obávám se, jen v prvním plánu. Dokonce bych řekl, že se tu 

pracuje s jakýmsi vícenásobným spiklenectvím brněnské bohémy, což bude jistě vděčná záležitost pro 

budoucí filmové historiky a teoretiky, pro nepolíbeného diváka zůstane ale film v tomrto ohledu těžkým 

rébusem. 

 

Na druhou stranu jsou možná všechny tyto pochybnosti zcela liché, protože tím hlavním médiem sdělení 

jsou ve filmu písně na texty Milana Uhdeho a hudbu Miloše Štědroně. Ty už dávno takřka zlidověly a v 

situaci, kdy původní libreto hry bylo autorem demontováno a totálně přepodstatněno na pouhou záminku 

nového děje, se fakticky stávají tím nejzřejmějším a nejemocionálnějším pojítkem se šuhajovskou legendou, 

místem jejího děje i tamními obyvateli. Scénář o tom dává dosti podrobnou, ale také dosti enervující zprávu, 

kde původní písně a texty nepůsobí jen atmosféricky, jako pravda mýtu a její komentář profánní 

současnosti, ale jsou také samy okolnostmi děje parodovány a zprotivovány až do krajnosti. 

 

Ano, jakkoli podtitul zní nadneseně, svou skladbou je to asociativní hudební filmová báseň volným veršem, 

kde je mnoho nedořečeného a skoro i nesrozumitelného, ale pod vší tou groteskností se odehrává opravdu 

příběh lásky, směšnosti a smrti. 

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

 

Toto je svrchovaně autorský projekt, u kterého platí buď jen ano, nebo ne. Já hlasuji pro ano, protože jakkoli  

to tak pro někoho může vypadat, nemáme před sebou žádný projev autorské svévole, ale dílo hlásící se – 

arci zcela po svém – k tradici historické, kulturní i úžeji kinematografické. Až barokně kypivý Morávkův 

talent  bere na sebe břímě, které nebude lehké unést, má-li film dostát plánované podobě, a to nejen pokud 

jde o improvizační metodu při samotném natáčení, často s neherci, ale zejména pokud jde o komplikovanou 

postprodukci. Tým má ale režisér už teď evidentně poskládán a vyzkoušen – viz jeho dokument Koločava: 

Sedm dnů ve stejné řece, který vysílala ČT 25. 9. 2019 a který byl prezentován jako „zpráva o natáčení 

filmu“ s názvem „Nikola Šuhaj. Podvodník, lhář a zloděj.“ Jak vidno, myšlenka se stále vyvíjí... 
 

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

 

Téma je významně české svou návazností na některé prvorepublikové, poválečné i polistopadové tradice či 

naopak jejich nekompromisním popíráním, ne-li rovnou potíráním. Zbojnické téma by mohlo rezonovat i 

jinde, než jen v koprodukčních zemích, kde měli na Slovensku svého Juraje Jánošíka, na Ukrajině Oleksu 

Dovbuše, např. v Anglii s jejím Robinem Hoodem.  Ale obávám se, že prvotní inspirace bude ve filmu 

natolik zastřena současnými česko-koločavskými asociacemi, že nebude mít pro diváky významnější 

přitažlivost. Nicméně postmoderní morávkovská těkavost a zároveň úpornost v cestě za láskou může pro 

film získat zase úplně jiné kategorie diváctva. O experimentálně obžerném dokustylu filmu ani nemluvě.  

 

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

znaků) 

 

Žádost je podávána podruhé, je na Radě SFK, aby srovnáním posoudila, zda vytýkané producentské 

nedostatky byly opravdu napraveny a nakolik se liší připravenost projektu oproti minulosti.  Je pravda, že 

žadatel nemá s výrobou hraného filmu zatím žádnou zkušenost, zato má za sebou desítky filmů 

dokumentárních a zejména rozsáhlou a uznávanou produkci nakladatelskou. Její logistika se zase tak moc 

neliší od logistiky filmové, navíc je za projektem cítit tah ke společnému tématu, k výrazu společného 

životního pocitu a zájmu, k autentickým emocím. Samozřejmě s riziky vytčenými výše, ale bez nich 

skutečná tvorba neexistuje. Myslím, že žádost dokumentuje dostatečně spojení tvůrčí svobodomyslnosti a 

nezávislosti se zodpovědností za konečný výsledek. Rozpočet je na hraný film nízký, požadovaná částka 

adekvátní nárokům a možnostem. 



 

 

Strana 3 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Stínohra 

Evidenční číslo projektu 3383-2019 

Název žadatele Hangar Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu. 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 15. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Vzniká nový česko-slovenský filmový projekt, jehož hlavní téma je univerzální a bohužel platné ve většině 

civilizovaného světa. 

Žadatel Jan Bradáč je známá osobnost posledních 25 let českého filmu, distributor, kinař i producent. 

Tentokrát připravuje natáčení příběhu, který se jej nějakým způsobem osobně dotýká. Možná právě proto 

věnoval přípravě víc jak 10 let. Možná právě proto zvolil pro své sdělení mainstreamovou formu thrilleru, 

protože ví, že tímto způsobem najde jeho příběh co nejvíce diváků. Jeho ambicí je přimět diváky přemýšlet 

o vině a „spravedlivém“ trestu a o neschopnosti justičního systému uklidnit člověka, který byl nejhorším 

kriminálním činem připraven o někoho velmi blízkého. 

Producent využil svých dlouholetých zkušeností z oboru a podařilo se mu sestavit velmi kvalitní tvůrčí tým, 

který dává velkou naději. 

Mezi silné stránky projektu rozhodně také patří finanční plán, respektive 46% pokrytí nákladů ke dni 

podání žádosti. 

Pokud bych měl jmenovat slabé stránky projektu, pak jsou všechny spojeny s předloženým rozpočtem. 

Paradoxně považuji za slabou stránku celkově nízký rozpočet. Při bližším pohledu na podrobný rozpočet 

jsem našel několik položek, které podle mého názoru mají být kalkulovány a nejsou. Věřím, že se žadateli 

při slyšení podaří vše vysvětlit. 

Otázky okolo rozpočtu ale rozhodně nejsou takového charakteru, aby nějakým způsobem komplikovaly mé 

rozhodování o tom, zda doporučím udělení podpory tomuto projektu. 

Projekt je celkově kvalitně připraven a žadatel je jistě schopen s pomocí fondu projekt dokončit 

v zamýšlené podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je úplná, srozumitelná. 

Několik poznámek k obsahu žádosti je uvedeno dále. 

 

 

  

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

Castingové služby za 250.000,- jsou hodně drahé. 

V rozpočtu je kalkulována stavba dekorací 10 dnů á 20.000,-, ale není tam počítán ani jeden stavební 

dělník. 

Podle scénáře bych očekával spolupráci s kaskadéry, v rozpočtu nejsou. 

Kde jsou náklady na osvětlovací techniku? Kalkulováno je pět osvětlovačů, ale žádná osvětlovací technika. 

Je kalkulován agregát, ale bez agregátníka. 

Je kalkulována zvěř v obraze (pravděpodobně pes), ale bez odborného dohledu. 

Nejsou kalkulovány nájmy kostýmů a minimálně vězeňské mundůry a uniformy dozorců se budou 

pravděpodobně půjčovat. 

Také údržba kostýmů (a bude jistě potřeba) není vedena v rozpočtu. 

Kde bude pracovat střihač, když není kalkulován nájem střižny? 

Na druhou stranu „Vybavení produkce, vysílačky, kopírování za 120.000,- je hodně velký luxus. 

 

Kvalitu finančního plánu jsem již zmínil, ale jedna poznámka: Z finančního plánu, ani z vyjádření 

producenta, ani z koprodukční smlouvy není jasné, zda případná podpora od AVF je obsažena v uvedeném 

vstupu slovenského koproducenta, nebo, zda se bude jednat o částku nad slíbených 5 mil., každopádně 

půjde o „veřejnou podporu“.  

 

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

Po několikaleté přípravě, která se týkala zejména práce na scénáři, má nyní producent připraven skoro celý 

projekt k realizaci. Má postavený doslova česko-slovenský štáb, má hotové herecké obsazení (chybí pouze 

obsadit roli Grety), má silného slovenského koproducenta.  

Po zkušenostech s rozpočtem, zatím postrádám osobnost kvalitního výkonného producenta. 

Pravděpodobně je potřeba ještě najít vhodné lokace, o kterých se producent ve své explikaci nezmiňuje. 

Na jaře zahájí kompletní přípravné práce a na podzim proběhne vlastní natáčení. 

Distribuce a marketing budou v režii Falconu a tak se dá předpokládat jejich úspěšné zvládnutí. 

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

Jan Bradáč jako distributor, ředitel jedné z největších distribučních společností (Falcon) má za sebou řadu 

velkých úspěchů, podobně jako výkonný ředitel sítě kin CineStar s.r.o. Jako producent má na svědomí dva, 

hlavně komerčně mimořádně úspěšné, celovečerní filmy (Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel) a jeden 

dokumentární film (Fulmaya). Jako koproducent spolupracoval na sedmi celovečerních filmech a tím 

posledním je film Petra Zelenky „Modelář“. 

Režisér Petr Bebjak je velmi zaměstnaný člověk. Vedle tří celovečerních filmů má na svědomí dlouhou řadu 

jednotlivých dílů televizních seriálů pro českou i slovenskou televizi. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Stínohra 

Evidenční číslo projektu 3383-2019 

Název žadatele Hangar Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 13. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je česko-slovenské sociálně-psychologické kriminální drama scenáristky Venduly 

Bradáčové, režiséra Petera Bebjaka, dramaturga Petra Zelenky a producenta Jana Bradáče, který je 

iniciátorem projektu.  

   Tento producentský projekt je inspirován osobními zážitky, jak se uvádí v explikaci, a hlásí se k žánrovému 

filmu, konkrétně k thrilleru, s cílem dosáhnout vysoké návštěvnosti, přičemž producent tu hodlá zúročit i svou 

bohatou zkušenost z oblasti distribuce a kin. V těchto ohledech jde o jedinečný projekt s vysokou 

producentskou motivací, na němž se sešla zajímavá společnost – v oblasti hraného filmu debutující 

scenáristka a producent s vyhraněným autorským filmařem a žánrovým režisérem. 

  Film je koncipován jako maloměstské drama s kriminální a vyšetřovací kauzou, která přerůstá v řetězec 

msty a násilných činů a vyvolává nejednoznačné otázky viny, trestu a spravedlnosti. Žánrový model je tu 

ozvláštněn umístěním do „sousedských“ poměrů okresního města s jeho specifickým sociálním prostředím a 

vztahy, jež vytváří zvláštní napětí se světem zločinu. Ve vyprávění se tak po vzoru současné (zejména 

severské) krimi proplétají kriminální motivy se sociální analýzou. Scénář nepůsobí úplně přesvědčivě: 

jednání postav je vedeno spíše autorskou vůlí než psychologickou logikou, dějové schéma je 

překombinováno kumulací zločinů a drog, což v okresním měřítku nepůsobí moc věrohodně, dialogy se nutí 

do tzv, hlášek, prvky filmu noir působí jako vnější rekvizity. Chtělo by to organičtější strukturu, v níž by se 

také mohla specificky uplatnit poetika maloměsta a melancholie období na přelomu podzimu a zimy, do 

nichž je děj umístěn. Režisérská koncepce staví zejména na hereckém obsazení a civilním projevu, stylově 

se hlásí k filmu noir, k němuž se zřejmě vztahuje i titul, který má jinak ve vyprávění slabou motivaci. 

   Finanční plán je vícezdrojový a obsahuje standardní mix veřejných a soukromých zdrojů, vyčnívá vysoká 

MG 3,5 mil. ze strany Falconu, nejsou zastoupeny zahraniční zdroje mimo SR. Zajištěno je slušných 46%, 

vlastní vklad žadatele ale není doložen. Rozpočet něco málo přes 21 mil. je nízký, chybí komentář 

k rozpočtu. Požadavek na podporu 6 mil. (27%) je přiměřený. Realizační strategii by celkově slušelo více 

konkrétnosti, podrobnosti a komplexnosti, například klíčová otázka lokací není v projektu vůbec zmíněna.  

   Uměleckými i produkčními parametry jde o lokální projekt, který má potenciál oživit zdejší žánrovou 

produkci a může očekávat slušný divácký ohlas podepřeným masivní kampaní ze strany Falconu. Naopak 

skepticky vidím potenciál mezinárodní a festivalový (zejména pokud jde o velké světové festivaly), neboť 

v daném žánru existuje v mezinárodním prostředí vysoká konkurence (zahrnující také TV kvality), přičemž 

projekt si pravděpodobně omezil možnosti proniknutí na zahraniční trhy i tím, že nemá ani nehledá širší 

zahraniční koprodukci. V domácím prostředí projekt představuje přínosný počin, který navazuje na 

mezinárodní podněty, přispívá k rozvoji kvalitního žánrového filmu jakož i řemeslné a divácké základny 

české kinematografie. Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

Udělení podpory Doporučuji 
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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) 

Doporučuji další práci na scénáři, zejména na psychologii a motivacích postav, na interakci mezi postavami 

a prostředím, na pročištění dějové struktury a na zvýraznění stylu a formy vyprávění (nynější atributy 

thrilleru a filmu noir zůstávají spíše marketingovými značkami než propracovanými a organickými 

uměleckými koncepty). 

   Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy, a to zejména tím, že přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české 

kinematografie, částečně pak k rozvoji mezinárodních koprodukcí a k posílení mezinárodní 

konkurenceschopnosti (ovšem česko-slovenská koprodukce už je dnes obvyklým standardem, nikoli 

zvláštní přidanou hodnotou). 

 

 

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

Personální zajištění je dostatečné a skýtá záruku úspěšné realizace projektu, byť scenáristka i producent 

svým způsobem debutují, což ale dostatečně kompenzují jejich další zkušenosti. 

 

 

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

Jde o projekt umělecky i produkčně budovaný primárně pro domácí publikum a lze předpokládat, že u 
domácího významu a dosahu zřejmě zůstane. 

 
 

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

znaků) 

Předložená strategie, byť by mohla být podrobnější a konkrétnější, umožňuje realizaci projektu. 

Některé části citelně chybí, zejména komentář k rozpočtu a k výběru lokací. 

Realizační harmonogram s plánovaným natáčením v říjnu až prosinci 2020 (30ND) je s ohledem na 

pokročilé zajištění zvládnutelný. 

Předností projektu je personální zajištění. 

Žadatel – produkční společnost sice nemá jako samostatný producent potřebné zkušenosti, nicméně osoba 

producenta potřebné zkušenosti nepostrádá a lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně 

realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu                                      STÍNOHRA 

Evidenční číslo projektu 3383-2019 

Název žadatele Hangar Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Vyroba-celovecerniho-hraneho-filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 3.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Záchranář Jan se rozvádí s manželkou Evou, která se stane Eva obětí narkomana Stránského. Jan najde 

útěchu v boxerském klubu souseda Michala. Ten je napaden mladíkem - cizincem. Jan ho najde a 

nešťastnou náhodou zabije. Stránskému chce jeho vlivný právník zařídit propuštění z vězení. Jan se tedy 

nechá zavřít, aby se dostal do stejné věznice a mohl se mu rafinovaným způsobem pomstít. Projektu nelze 

upřít snahu o obohacení české produkce žánrovým thrillerem, obsahujícím zároveň prvky sociální analýzy a 

pojednávajícím o závažném tématu: zda vzít spravedlnost do vlastních rukou ve společnosti, ve které se jí 

nedostává. Jelikož ale zvolený žánr nemá v naší kinematografii silnou tradici, naráží scénář na mnohá 

úskalí. Industriální město někde na severu Čech nebo Moravy včetně jeho obyvatel nám připomíná spíše 

americké předměstí, také některé situace se pohybují na hraně uvěřitelnosti. Lze sice předpokládat, že 

zkušený a talentovaný režisér (Peter Bebjak) dokáže některé slabiny překlenout a vtisknout výslednému 

tvaru výraznou a osobitou stylizaci, scénář by ale přesto potřeboval ještě hodně dopracovat. Hlavní premisa 

příběhu, právo na mstu ve smyslu oko za oko, přenesená z americké kultury a chápání světa do našeho, 

úplně jiného prostředí, zůstává ale stále polemická. Žadatel má dlouholeté zkušenosti jako jeden z klíčových 

českých distributorů. K této činnosti připojil i koprodukci českých komerčně zaměřených snímků. Lze 

očekávat, že se po distribuční stránce o film náležitě postará. Distribuční a marketingová strategie je ale 

zatím postavena jen na atraktivitě hereckého obsazení. Rozpočet, založený na vícezdrojovém financování, 

není příliš vysoký a je realizovatelný. Příspěvek SFK tvoří 27%, slovenským partnerem je produkční 

společnost režiséra Bebjaka.  

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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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) 

 

Projektu nelze upřít snahu o obohacení české produkce žánrovým thrillerem, jenž by ale zároveň obsahoval 

prvky sociální analýzy a navíc pojednával o závažném tématu msty a o tom, zda lze vzít spravedlnost do 

vlastních rukou ve společnosti, ve které se jí nedostává. Jelikož ale zvolený žánr nemá v naší 

kinematografii tradici s ustálenými schématy a lidskými prototypy, naráží scénář na mnohá úskalí. Malé 

industriální město někde na severu Čech nebo Moravy a lidé, kteří v něm žijí, nám najednou připomínají 

jakési americké předměstí, které nemá s naší realitou nic společného. Vše je příliš temné, i když jistá 

temnota k této moderní odnoži „filmu noir“ nejspíš patří. Prakticky všechny postavy v sobě nesou tragické 

životní zkušenosti, dokonce i pozitivní hrdina jako Jan v sobě nesou až překvapivě silný a často 

nedostatečně motivovaný sklon k násilí. Chybí odlehčení, změna polohy. Dramaturg mluví ve své explikaci 

o potenciálu černého humoru, ve scénáři ale takové stopy nelze najít. Příběh exponuje příliš moc postav, 

které v něm zpočátku zajímají stejnou hierarchii, takže je těžké se rozhodnout, která je ta hlavní. Co je ještě 

horší, postavám chybí jasný dramatický vývoj, jenž je i v tomto žánru nevyhnutný. Navíc se některé situace i 

postavy pohybují na hraně uvěřitelnosti – a to včetně finální dramatické pointy: pravděpodobnost, že po 

Janově dokonale provedeném plánu dostane Stránský doživotí, není nijak vysoká, a to zejména se 

šikovným právníkem v zádech. Lze sice předpokládat, že bezesporu talentovaný režisér dokáže mnohé 

slabiny překlenout a vtisknout výslednému tvaru výraznou a osobitou stylizaci, scénář by ale přesto 

potřeboval ještě hodně dopracovat. Hlavní premisa příběhu: právo na mstu ve smyslu oko za oko, zjevně 

přenesená z americké kultury a chápání světa do našeho, úplně jiného prostředí, zůstává ale stále 

polemická. 

 

 
 

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

 

Dobrou volbou je režisér Peter Bebjak, jenž svou dosavadní tvorbou dokazuje, že se dokáže suverénně 

pohybovat v různých žánrech. Zde se mu navíc nabízí možnost skloubit do jednoho tvaru zkušenosti ze 

dvou jeho dosud nejsilnějších projektů, více artového, stylizovaného Čističe a k čistějšímu žánru inklinující 

Čáry. K projektu přiložil také jasnou režijní koncepci s analýzou postav, hereckým obsazením, popisem 

prostředí nebo představou o hudebním pojetí. Většinu profesí ve štábu obsadil svými osvědčenými 

spolupracovníky. Producent do projektu zaangažoval jako dramaturga Petra Zelenku. Ten patří bezesporu 

k našim nejlepším scénáristům, jeho filmy ale charakterizuje osobitý autorský přístup s výsostně 

eklektickým mícháním žánrů a spíše ironickým odstupem až parodií. Projekt vzniká už delší dobu a dle 

přiložené producentské explikace se na něm už vystřídalo více autorů. Předloženou verzi (která údajně 

z těch předešlých zachovala jen jména postav) napsala Vendula Bradáčová, která má zkušenosti spíš 

s dokumentem. Jedná se o její scénáristický debut v hraném filmu.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Samotné téma práva na mstu, „oko za oko, zub za zub“ je v evropské tradici spíše polemické. 

Nesporná je ale výše zmiňovaná snaha o žánrové obohacení české tvorby a o jistém novu by se dalo 

uvažovat i v kontextu evropské kinematografie. Zvolený žánr a zpracování je dalším příspěvkem 

k diskusi o tom, zda mají větší zahraniční přesah filmy více zakotvené v realitě konkrétního 

národnostně specifického prostředí nebo snímky kopírující americké produkce. Žánrový film je dnes 

směrem k televizím prodejnější než arthouse, festivaly ale o něj velký zájem neprojevují.  

Vysoké a dnes už i v zahraničí fungující renomé režiséra zde předpoklady pro mezinárodní zájem ale 

vytváří.  

 

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

znaků) 

 

Žádost je dobře vypracovaná a neobsahuje žádné protichůdné informace. Z předloženého materiálu je 

jasné, že projekt vzniká už delší dobu. Existuje už i jasnější „mood board“ s představou o režijním pojetí. 

Žadatel má dlouholeté zkušenosti jako jeden z klíčových českých distributorů. K této činnosti ale v průběhu 

let připojil i koprodukci úspěšných českých komerčně zaměřených snímků Zejtra napořád a Aristokratka, a  

také posledního opusu Petra Zelenky Modelář. Lze očekávat, že se po distribuční stránce o film náležitě 

postará. Od tak renomovaného distributora, jakým žadatel bezesporu je, by se ale dala očekávat detailnější 

analýza distribuční a marketingové strategie s důrazem na všechna specifika projektu a s originálními 

kreativními nápady, jak ho dostat k co nejvyššímu počtu diváků. Zatím je vše postaveno jen na atraktivitě 

hereckého obsazení. Rozpočet 22 milionů není vysoký a žadatel je schopen projekt zrealizovat. Příspěvek 

SFK ve výši 6 milionů tvoří 27% rozpočtu. Ve vícezdrojovém financování jsou již potvrzeny příspěvky 

slovenského partnera, produkční společnosti režiséra Bebjaka, dále MG distributora (jenž je fakticky totožný 

se žadatelem). V jednání je soukromá TV (LOI možná bude předloženo ke slyšení). Počítá se také 

s filmovou pobídkou. Pro samotnou realizaci se žadatel spojil se společností Barletta Matěje Chlupáčka, 

která má s výrobou filmů zkušenosti. Harmonogram s dokončením projektu 30.8.2021 zohledňuje potřeby 

financování a výroby. 
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Ekonomická expertní analýza 

 

Název projektu 1919 

Evidenční číslo projektu 3384-2019 

Název žadatele Infinity Prague 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorský 

Datum vyhotovení 16.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Základné východisko realizovať film o časti našich dejín, ktorú je dôležité udržať v živej pamäti, či už z úcty k našim 

predkom, alebo aby sme sa vyhli jej zopakovaniu, či pre uvedomenie si dôležitosti Československých Légií na 

formovaní svetových dejín je hlavným pozitívnym aspektom projektu. Kvalita predloženej žiadosti dosvedčuje, že 

projekt prešiel poctivým vývojom. Obsahuje napríklad mimoriadne kvalitne prepracovanú distribučnú a marketingovú 

stratégiu aj kvalitný teaser.  

 

Slabšou stránkou projektu sa javí, že režisér je viac sústredený na formu ako na obsah. Akoby snaha urobiť veľkofilm, 

porovnateľný s bohatšími západnými produkciami, prevažoval nad snahou vytvoriť originálne kinematografické dielo. 

Obsahovú stránku zachraňuje kvalitná práca dramaturgov, ktorí vnímajú nutnosť zdeliť publiku aj niečo aktuálne a 

relevantné. Nezodpovedanou otázkou je však úvaha, či je režisér profesne pripravený viesť veľký počet hercov a 

zároveň náročné nakrúcanie v dvoj-roli režiséra a hlavného producenta na čele komplexnej 4-strannej koprodukcie. 

Zaangažovanie skúseného vedúceho produkcie v roli delegovaného producenta by bolo istou garanciou. 

 

Najzásadnejším problémom žiadosti sa zdá byť štruktúra koprodukcie, ktorá napriek zámeru žiadateľa zrejme nespĺňa 

podmienky Európskeho dohovoru o koprodukcii, nakoľko jedna zo zúčastnených koprodukčných strán (Fínsko) nové 

znenie dohovoru neratifikovala a preto pre túto krajinu platí stará verzia dohovoru, nekompatibilná s predloženým 

finančným plánom (pôvodné znenie dohovoru predpokladá u majoritného producenta max 70% a u minoritného 

koproducenta minimálne 10%). 

 

Pokiaľ štruktúru financovania žiadateľ presvedčivo vysvetlí pri osobnej prezentácii, je z pohľadu ekonomickej analýzy 

projekt v poriadku a odporučil by som ho podporiť.  

Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). Texty si 

nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. Informace ze žádosti 

opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny otázky lze 

aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za 

relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Po formálnej stránke obsahuje žiadosť všetky potrebné náležitosti a dokumenty. Marketingová stratégia aj 

dramaturgická explikácia, ako aj priložená ukážka sú výnimočne kvalitne pripravené. Nie všetky dokumenty však 

vykazujú tú mieru relevantnosti, ako žiadateľ uvádza. Týka sa to najmä finančného zabezpečenia. Žiadateľ uvádza cez 

81% rozpočtu zabezpečených, avšak sumy vo finančnom pláne nie sú finálne ani potvrdené. Zo strany ČT priložené 

LOI sumu ani nespomína a priložené koprodukčné zmluvy majú skôr charakter zámeru, nedajú sa považovať za 

záväzne potvrdené financovanie. Tak isto miera finančnej účasti žiadateľa je neprimerane vysoká na podmienky 

nášho regiónu a predstavuje istým spôsobom riziko, ktoré je nutné zvážiť. Formálne má štruktúra koprodukcie jeden 

problém a tým je, že žiadateľ (aj priložené zmluvy) rátajú vyrábať dielo v súlade s Európskym dohovorom o filmovej 

koprodukcii. Aktuálny finančný plán v ktorom má český producent viac ako 70% a jeden z koproducentov menej ako 

10% je možné len v prípade použitia nového znenia tohto dohovoru (od roku 2017), ktoré však Fínsko (jeden z 

koproducentov) neratifikovalo. Ako žiadateľ vysvetľuje tento rozpor?  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný a kvalitne pripravený. Je to finančne náročný projekt pretože historický a navyše vojnový. 

Samotné položky sú však štandardné a producent realizoval aj dôkladný test, vďaka ktorému má jasný obraz o 

nákladoch a potrebných technológiách. Celkové náklady nie sú vzhľadom na žáner, technológiu ani dôležitosť témy 

prehnané. 

 

– Je představa o financování realistická? 

Toto je najslabšou stránkou žiadosti. Producent spravil dobrú prácu a našiel pre projekt kvalitných partnerov. 

Financovanie samo o sebe je realistické, ale v tejto chvíli nie je zabezpečené tak, ako to žiadateľ uvádza. Zásadnou 

prekážkou sa môže ukázať fakt, že za aktuálneho rozloženia pomerov vo finančnom pláne nebude možné realizovať 

projekt ako oficiálnu európsku koprodukciu, čo môže výrazne skomplikovať prístup k financovaniu z verejných 

zdrojov. Taktiež sú vo finančnom pláne značne vysoké investície zo súkromných zdrojov producenta aj 

koproducentov, čo zvyšuje riziko takéhoto projektu. Vysoký pomer súkromných investícií voči optimistickému 

výhľadu 350.000 divákov v Čechách sa zdá riskantnou producentskou stratégiou. Účasť ČT sa javí pre financovanie 

filmu ako kľúčová, zatiaľ však nie je zabezpečená. 

 

– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich závazné zajištění? 

Jednotlivé zdroje financovania sú doložené serióznou dokumentáciou, avšak bez záväznej garancie zaistenia. Ide skôr 

o vyjadrenia záujmu. Ide však o serióznych partnerov. Šancu, že sa finančný plán naplní hodnotím ako relatívne 

vysokú. Bude ale zrejme treba prepracovať štruktúru financovania. 

 

– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

Požadovaná podpora je vo výške 18,3% z celkového rozpočtu, čo je priaznivý pomer z pohľadu SFK. Rovnako žiadaná 

suma 10.000.000 Kč je v poriadku, vzhľadom k finančnej náročnosti filmového žánru.  

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt má potenciál k zaisteniu viaczdrojového financovania. Toto však bude musieť byť upravené, aby spĺňalo 

Európsky dohovor o koprodukcii.  
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3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

 Producent do tohto momentu ukázal kvalitnú prácu vo vývoji projektu. Vývoju scenára bola venovaná dostatočná 

pozornosť a scenár bol kvalitne dramaturgicky konzultovaný. Tak isto marketingová stratégia dokazuje, že vo vývoji 

bola na projekte odvedená kvalitná práca. To isté sa dá tvrdiť o zabezpečenom hereckom obsadení a nakoniec aj 

kvalitne natočenom trailery. Celkovo je táto žiadosť kvalitne pripravená z producentského hľadiska. Isté pochybnosti 

sa týkajú štruktúry financovania, ako spomenuté vyššie. Tak isto je otázkou, prečo by projekt neskúsil zabojovať o 

fondy Eurimages (ikeď s gender nevýhodou, že projekt je 100% mužský, čo je pri Eurimages najnovšie nevýhodou). 

Štruktúra financovania však musí byť upravená, takto to na Eurimages neprejde. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Marketingová a distribučná stratégia je mimoriadne kvalitne prepracovaná. Projekt zjavne ťaží z úzkej spolupráce s 

distribučnou spoločnosťou Cinemart, ktorej česká aj slovenská pobočka sú zároveň koproducentmi projektu. Sám 

producent a režisér má bohatú skúsenosť s distribúciou a priložená dokumentácia tomu nasvedčuje.  

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Časový harmonogram je zvládnuteľný. Film sa zdá realizačne kvalitne pripravený. Zostáva tak cca 16 mesiacov na 

zabezpečenie kompletného financovania, čo je realistický časový horizont.  

 

 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

Spoločnosť, až na pár artovejšie ladených titulov, sa špecializuje najmä na divácky úspešné komédie, čo nie je zrovna 

žáner predkladaného projektu. Aj tento projekt však má snahu zasiahnuť široké publikum, najmä vďaka silnému 

hereckému obsadeniu. Žiadateľ deklaruje aj vysoký vlastný finančný vklad, čo však vzhľadom k predošlým úspešným 

titulom nemusí byť celkom nerealistické, je to skôr nezvyčajné a možno riskantné. Miera finančnej účasti SFK je však 

relatívne konzervatívna, čo vyvažuje prípadné riziká, aspoň opticky. 

 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

Je to také klišé, ale projekty na ktorých sa producent a režisér stretnú v jednej osobe, vzbudzujú nedôveru. O to viac, 

ak sa jedná o finančne náročný projekt štvor-strannej koprodukcie (samo o sebe zložité pre producenta) a zároveň 

realizačne náročný projekt historického vojnového filmu s množstvom hercov vo forme skupinového hrdinu, čo je 

ťažká úloha aj pre ostrieľanejšieho režiséra, ako je Tomáš Hoffman. Nejde ani tak o to, či majú producent a režisér 

individuálne dostatočne veľa skúseností na realizáciu takéhoto filmu. Ako producent má žiadateľ za sebou množstvo 

titulov. Ako režisér jeden dlhometrážny film, podstatne iného žánru. Skôr ide o to, že kombinácia týchto dvoch funkcií 

násobne sťažuje úlohu oboch. Treba však uznať, že projekt bol za štyri roky kvalitne vyvinutý a má pred sebou 

dostatočne veľa času na dôkladnú technickú prípravu. Pokiaľ sa neskomplikuje financovanie, je nádej, že môže 

vzniknúť kvalitný film. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 1919 

Evidenční číslo projektu 3384-2019 

Název žadatele INFINITY PRAGUE 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 25.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Umělecká zpracování české historie vyznívají odedávna do sebeslitovného tónu, sami sebe vidíme většinou 

jen jako oběti dějin a s těmi, kteří se jim dovedli vzepřít se zbraní v ruce, se těžko smiřujeme. To je i případ 

československých legionářů, o nichž byl poslední film natočen, jak upomíná žádost, před jedenaosmdesáti 

léty. Je to ale i případ exekutorů Heydrichovy smrti, skupiny bratří Mašínů či dnešních účastníků 

zahraničních vojenských misí. Nejen nacisti a komunisti bránili návratům k legionářské historii, brání v tom i 

naše holubičí mentalita, která ještě snese pohled na osudy českých legend RAF, ale od explicitního zabíjení 

odvrací tvář. 

 

Předložená žádost se tento stereotyp snaží narušit, a to jednak cestou adaptace divadelní hry někdejšího 

přímého účastníka legionářských bojů, jednak jejím posunem z proklamativního souboje divadelních dialogů 

do akční polohy soudobých válečných filmů. Skoro bych řekl, že heslo teaseru „Acta, non verba“, neboli 

„Činy, nikoli slova“, charakterizuje rozdíl mezi předlohou a tím, co má vzniknout. Přitom to zásadní z 

předlohy zůstává zachováno: boj za svobodu a návrat domů, boj za sebe i za druhé, v jejichž jménu je třeba 

se i obětovat. A kde zradit nepřipadá v úvahu, i když v předloze bolševický vůdce a vyjednavač Tajožný 

tvrdí, že „slovo zrádce je buržoasní výmysl“. 

 

Ve scénáří se Tajožný proměnil v komisaře Rudé armády Kratochvíla, Čecha a figuru, která ještě více svou 

obmyslnou agitací relativizuje situaci a rozhodování postav mezi životem a smrtí. V mezní situaci se obnažují 

charaktery, někdy i negativně, také se ale výrazně projevuje vojenská etika, k níž jsou vojáci, alespoň v 

našem civilizačním okruhu, cíleně vychováváni a zocelováni. Sto let staré děje mohou tak promluvit do zcela 

aktuální současnosti, v níž se rovněž střetají neslučitelné principy vedení boje, jakkoli se zaklínající 

obdobným cílem spravedlnosti či spasení. 

 

Neznám důvody, proč byla zamítnuta předchozí žádost na výrobu, ale v této podobě se mi projekt jeví na 

výrobu jako zcela připravený. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

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

 

Mezi referenčními snímky zmiňuje režisérská explikace Collinsonovo Umírání za dlouhého dne (1968) a 

teaser naznačuje, že by se mu 1919 mohlo svým způsobem přiblížit – alespoň co do úspornosti a věcnosti 

„vojenských pracovních postupů“ a psychologie člověka v mezní situaci. Muži, kteří jsou pátým rokem ve 

válce, jsou rutinní válečníci, zocelení denní praxi a vedení samozřejmým instinktem zabít a nebýt zabit. 

Nejsou to ale roboti bez emocí: každý má svou individuální předhistorii a ctí i kolektivní etické normy, bez 

kterých se nedá přežít. To je na tématu atraktivní, vizuálně přitažlivé, ale zároveň i aktuální, vybízející k 

přemýšlení a srovnávání s až příliš pohodlnou současností. 

 

Autoři předkládají 11. verzi scénáře, kdy do práce na něm vstoupil sám producent a za pomoci dvou 

dramaturgů a jednoho dramaturgického konzultanta dotáhl látku do nynější podoby. Ta se opírá o pevný 

základ Langerovy hry a dále o scenáristický podíl odborníka na každodennost čs. legií Dalibora Váchy. To 

zaručuje, že se příběh nevymyká z hranic dobové historické pravdy, zároveň jej však autoři rozvedením 

děje a současně jeho zhutněním dovádějí do podoby metafory  o tom, co má v životě hodnotu a cenu. 

 

Projekt je podle mého soudu dobře připraven k realizaci, a to nejen v poměrně přesvědčivé teoretické 

poloze, ale současně i v konkrétní vizuální podobě, jak dokládá pětiminutový teaser. V něm je většina 

proklamovaných předpokladů přesvědčivě vizuálně ztvárněna, včetně padnoucího hereckého obsazení. 

 

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

 

Režisér má za sebou sice pouze jeden celovečerní hraný snímek, a to ještě z rodu už hodně klišovitých 

romantických komedií, ale jako producent má na svém kontě i filmy s nepřehlédnutelným společenským 

angažmá, zejména v režii Jana Hřebejka. Opřel se o směrodatnou předlohu pamětníka a znalosti odborníka 

na čs. legie, sestavil si excelentní tým, látku, její ztvárnění i možnosti realizace si neobvykle důkladně 

otestoval. Jedná se o vysloveně mužský film, téměř bez žen a erotiky, zato s hvězdným obsazením, které to 

může vyvážit. To ovšem může být také jediný větší zádrhel vlastního natáčení projektu, jinak kalkulovaného 

od tématu až po distribuci s téměř vědeckou exaktností. 
 

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

 

Pro český film jde o obnovu paměti na dílo lidí, kteří podstatnou měrou přispěli ke vzniku samostatného 

státu. To se po stu letech považuje za samozřejmost, také ale mohly věci dopadnout zcela jinak. To kdyby 

se třeba právě ti, o nichž film pojednává, zachovali, jak jim nabízí Kratochvíl. V širším smyslu, tedy v 

kontextu evropské kinematografie, jde ale také o nutkavé připomenutí etických principů, na nichž západní 

civilizace odedávna stojí. Sociální spravedlnost musí být spojena s jasnými morálními principy, jinak se boj 

za ni mění v potměšilou rvačku o moc, v níž se člověk stává pouhým spotřebním materiálem. To vidíme na 

dnešní politice  Ruska či Číny, jejíž obmyslnost rozeznává stále méně lidí. Akční film s válečnou tematikou, 

který by v tomto smyslu poukázal na spojnice minulosti s naší přítomností, by jistě nezůstal nepovšimnut i v 

cizině. 

 

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

znaků) 

 

Žádost je vypracována s výjimečnou důkladností, a to nejen pokud se týče samotné látky, ale i pokud jde 

jednak o její předpoklady a cestu k její nynější podobě, jednak o její realizaci a uplatnění po premiéře. Je 

patrně, že žadatel na lékárnických vahách poměřuje historicko-společenskou potřebnost podobné divácké 

(sebe)reflexe a zároveň její obchodní úspěch, který ovšem ani při plánované návštěvnosti 350 000 diváků a 

při průměrné ceně vstupenky 150 Kč nepřesáhne náklady. Rozpočet je vysoký, ale odpovídá nárokům 

historického filmu a žadatel má dostatek praxe a zkušeností i z předběžného vývoje a testování látky, aby 

dovedl projekt k realizaci. Částka 700 000 Kč, kterou SFK vyplatil v roce 2017 na jeho vývoj ještě pod 

názvem Jízdní hlídka, nešla nijak do ztracena a film by se mohl stát zrcadlem zrodu naší státní identity i 

reflexí etických principů, na nichž naše civilizace stojí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 1919 

Evidenční číslo projektu 3384-2019 

Název žadatele INFINITY PRAGUE 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného filmu 

Číslo výzvy 2020-2-1-4 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 11. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je adaptace legionářského dramatu Františka Langera Jízdní hlídka, kterou připravují 

scenárista Dalibor Vácha, spoluscenárista, režisér a producent Tomáše Hoffman a dramaturgové Jaroslav 

Stuchlík, Martin Daniel a Jan Svěrák. Jde o mezinárodní, česko-slovensko-finsko-litevskou koprodukci, 

s dominantním českým podílem 71,8%.  

   Režisér vykazuje zatím jediný titul (Bezva ženská na krku), scenárista žádný, v klíčových pozicích tedy 

schází zkušenost, která je však vyvážena zkušeností v dalších pozicích včetně hereckého obsazení – 

všechna jména se uvádějí jako potvrzená, doloženy jsou ovšem jen autorské smlouvy na scénář. Žadatel 

vykazuje četné portfolio, v němž převažují komedie, historický a válečný žánr dosud nerealizoval. Kumulace 

funkcí a omezená zkušenost představují rizikový faktor. 

   Projekt byl podpořen už ve vývoji pod názvem předlohy, do výroby se předkládá opětovně (v předchozím 

kole nebyl doporučen oběma komplexními expertizami) s odůvodněním, že se projekt posunul 

v producentské přípravě (mj. získal domácí i zahraniční koproducenty) a že vznikla nová verze scénáře – 

celkem jedenáctá. Došlo také na změnu názvu, což je konstatováno, nikoli zdůvodněno – ten nynější 

nepovažuji za šťastný, neboť postrádá vypovídací hodnotu i zajímavost (ostatně i žadatel s tím má problém, 

neboť např. finanční plán uvádí pod původním názvem).  

   Předností projektu je společensky záslužné téma opřené o rešerše a odborné konzultace (spolupráce 

s Čs. obcí legionářskou, Vojenským historickým ústavem či Ministerstvem obrany) a celkově sofistikovaná 

příprava. Autorsko-dramaturgický a režisér koncept působí přesvědčivě a cílevědomě: ve specifickém 

žánrovém rámci reflektuje etické hodnoty a existenciální témata a staví na výrazném vizuálním pojetí 

s důrazem na interakci mezi postavami a prostředím. Vývoj scénáře je v žádosti považován za ukončený, 

domnívám se ale, že by výsledku prospěla ještě další práce – zejména na psychologickém profilu a 

motivacích postav a na zživotnění dialogů, které svým rozsahem i popisnou funkcí působí poněkud 

divadelně. Vzhledem k termínu natáčení v létě 2021 je na to ještě dost času. 

   Producentské zajištění je pokročilé -  po finanční stránce činí bezmála 82% (v případě České televize, jejíž 

podíl je podstatných 10 mil., tj. 18,3%, je ovšem v LOI deklarován pouze zájem, nikoli částka), distribuční a 

marketingová strategie je neobvykle sofistikovaná, zajištěn je také domácí i mezinárodní distributor. 

Rozpočet 54,6 mil. je na historický a válečný film poměrně nízký, z komentáře k rozpočtu ale plyne, že 

náklady byly ověřeny při natáčení teaseru a částky tedy odpovídají potřebám. Požadovaná podpora 10 mil. 

je přiměřená a oprávněná. 

   Celkově považuji projekt za dobře připravený a hodný podpory. Lze předpokládat umělecky i společensky 

hodnotné dílo s mezinárodním přesahem. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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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 vysokou společenskou hodnotu spojenou s legionářským tématem a jeho étosem. 

Doporučuji další práci na scénáři – příliš staví na mluveném slově, otázkou je také používaný jazyk, nyní 

stojí někde na půl cesty mezi dobovým jazykem, který působí archaicky, ale odpovídá době, a současnou 

hovorovou češtinou, která působí nepřípadně. 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy: přispívá ke kvalitě a rozmanitosti české kinematografie, k rozvoji 

mezinárodních koprodukcí a k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti. 

 

 

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

V klíčových pozicích scenáristy a režiséra sice schází potřebné zkušenosti, ty však vyvažují jednak ostatní 

členové týmu, jednak důkladná příprava. Za hlavní rizikový faktor považuji kumulaci funkcí režiséra a 

producenta. Celkově lze předpokládat, že tvůrčí tým je schopen projekt úspěšně realizovat. 

 

 

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

Legionářské téma spojené s problematikou Ruska a bolševiků je nepochybně společensky důležité a stále 

znovu aktualizované ruskou imperiální a konfrontační politikou a v těchto souvislostech má mezinárodní 

přesah a význam.  

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

znaků) 

Projekt je producentsky důkladně připraven, lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 

Žadatel má ve svém portfoliu několik festivalově úspěšných dramat, nicméně jeho profil tvoří spíše 

oddechový žánr a historický a válečný film dosud nerealizoval, celkově má ale dost zkušeností, aby byl 

schopen projekt úspěšně realizovat.  
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