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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Můžem i s mužem 

Evidenční číslo projektu 3960-2020 

Název žadatele Sententia Praga spol. s r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 1-2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 30.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     Cílem žadatele je vytvořit filmovou adaptaci divadelního představení Můžem i s mužem; režie filmového 

projektu by se měla ujmout herečka Vanda Hybnerová, která by tímto výkonem na pozici filmové režie 

zároveň debutovala. Autorkami scénáře jsou čtyři herečky různého věku; jejich záměrem je v kontextu 

konkrétní „ženské situace“ reflektovat témata soběstačnosti, samoty a touhy po lásce.  

     Silnou stránkou předloženého projektu je zdařilá výstavba několika komediálních situací, které 

s nadhledem zachycují celou škálu afektivních stavů, jimiž ženy běžně reagují na situace, do nichž je jejich 

život staví; pro dané reakce je pak typické, že povětšinou zastírají pravý stav věcí. Obecně vzato – tedy nad 

rámec několika dílčích scén – ovšem nelze konstatovat, že by se autorkám scénáře podařilo divadelní 

představení produktivně adaptovat, nebo dokonce poskytnout hlubší reflexi „ženské situace“. Ani jedna 

z autorek není svou profesí scenáristkou; což je bohužel na, ne zcela propracovaném, scénáři znát. Ten 

zůstal spíše u mechanického sledu situací a scének z předcházející divadelní hry..  

 

    Předložené režijní a dramaturgická explikace se zabývají spíše nastíněním obsahu z ženské perspektivy. 

Tyto explikace zdůrazňují schopnosti režisérky konstruovat autentické komediální situace. Bohužel se ale 

vůbec nezabývají prostředky, kterými těchto autentických situací má být dosaženo. Rovněž se nezabývají 

ani případnými adaptačními komplikacemi (tedy obtížemi  transformační mediální relace divadlo/film). 

 

    Pozitivně lze hodnotit skladbu tvůrčího štábu, ve kterém se na některých pozicích objevují zkušení 

profesionálové; jedná se o posty kameramana, výtvarníka a mistra zvuku. 

 

    Předložený aproximativní rozpočet je takřka celý formulovaný v paušálních částkách; jednotlivé položky 

nejsou opatřeny žádoucími specifikujícími komentáři. Většina kalkulovaných položek vychází z potřeb 

filmového scénáře; některé uvedené položky ale nepůsobí transparentně nebo jsou svou výší spíše 

nadsazené – viz dále. Finanční plán nebyl doložen; navzdory tomu, že žadatel tvrdí, že 60% rozpočtu je již 

zajištěno. Podle uvedeného harmonogramu by měl být projekt natočen během srpna 2020; v únoru příštího 

roku se pak předpokládá jeho celkové dokončení. Na základě předloženého a uvedeného lze konstatovat, 

že harmonogram projektu je příliš uspěchaný.  

      

     Předložený projekt po formální stránce obsahuje nedostatky. 

 

 

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) 

     Po formální stránce projekt není pečlivě a srozumitelně zpracován. Formálně byly sice všechny 

předepsané přílohy odevzdány, ale předložený scénář, režijní a dramaturgické explikace nepřesvědčují o 

tom, že cíle, které si tvůrci kladou, mohou být úspěšně realizovány. 

     V doloženém finančním plánu nebyla vyplněna položka stavu zajištěných finančních zdrojů; dále nebylo 

dodáno potvrzení o zajištění deklarovaných zdrojů. 

     Smlouva, respektive licence se všemi autorkami projektu, byla dodána pouze k divadelní předloze, 

nikoliv k filmovému scénáři. Tento rozpor je zarážející, protože podle rozpočtu by se daná smlouva měla 

vztahovat rovněž k filmovému scénáři. Honorář za licenci je pak pro všechny autorky kalkulován v rámci 

jedné smlouvy, přestože tato smlouva již neřeší další dělení honoráře pro jednotlivé autorky. Vyplacení 

tohoto honoráře je pak smluvně vázáno až na premiéru filmu. Daná smlouva je uzavřena na celou dobu 

autorskoprávní ochrany; navzdory tomu, že v předložené žádosti je uvedeno, že licence je platná v rozmezí 

12.2.2020-12.2.2035, tedy na dobu patnácti let. Smlouva na použití výtvarného řešení nebyla předložena. 

     V profesních životopisech autorek je uvedeno, že jsou scenáristkami. Žádný realizovaný scénář však 

v jejich životopisech není uveden.  

     Jako forma zajištění je na formuláři SFK tvůrčích profesí uvedena  dohoda o spolupráci, která ale není 

pro uměleckou spolupráci zcela vyhovující. 

 

  

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

 

     Předložený rozpočet je profesionálně sestavený. Bohužel je ale formulován téměř výhradně 

v paušálních částkách. Některé z uvedených nákladů nejsou transparentní, rovněž chybí komentáře u 

všech rozpočtovaných položek. Za neopodstatněnou lze označit např. částku 180.000,- za konzultace a 

odborné poradenství; tyto práce si scénář ve fázi literární přípravy nevyžaduje. Pro fázi výroby jsou uvedeny 

další vysoké částky za odborné poradce (140.000,-), konzultant a poradce (80.000,-). Další 

nekomentovanou položkou je kalkulace za ostatní autorská práva, u které jsou uvedeny archivy a hudební 

archivy; bez komentáře není tato kalkulace transparentní. Vysoká je rovněž částka za režii vývoje (80.000.-

), která neodpovídá potřebám projektu a uvedeným informacím o vývoji projektu ze strany žadatele. Jako 

nadsazené se rovněž v kontextu potřeb a způsobu realizace tohoto nepříliš náročného projektu (15 

natáčecích dní) jeví náklady na honoráře spojené s produkcí projektu; zde jsou všechny částky 

rozpočtovány nikoliv na denní, či týdenní natáčení, nýbrž pouze paušálně. Částka na ekonomické služby ve 

výši 160.000,- by rovněž zasluhovala vysvětlující komentář. 

 

     Finanční plán počítá s dotací ze strany SFK ve výši 4.000.000,- Kč, která  tvoří 25% z celkového podílu 

rozpočtu. Finanční plán dále vychází z vlastního vkladu producenta  ve výši 10 175 000,- Kč (tj. cca 63% 

z celkového podílu rozpočtu). Vklad této producentem deklarovaná částky ale není ze strany producenta 

doložen. Třetí položkou ve finančním plánu, nespecifikovanou a nedoloženou, je sponzoring. V popisu 

producentské strategie však producent uvádí, že 15% rozpočtu tvoří smlouvy s distributory, které však ve 

finančním plánu nejsou uvedeny. Producent neuvádí ani informaci, o které distributory se jedná; ani 

smlouvy s nimi nepřikládá. Tato informace rovněž představuje rozpor v žádosti. Požadovaná výše dotace 

ze strany SFK je vzhledem k celkovému rozpočtu akceptovatelná. 
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

     Hlavním kladem producentské strategie je, že do tvůrčího týmu byl obsazen okruh zkušených oborových 

profesionálů, kteří by se na projektu měli podílet na pozicích zejména kameramana, mistra zvuku a 

výtvarníka. Podle názoru autorky tohoto posudku by literární přípravě projektu pomohla spolupráce se 

zkušeným scénáristou, který by byl autorkám prospěšný při převodu divadelní hry do podoby filmového 

scénáře. Producent předložil základní, ale nepříliš nápaditou marketingovou strategii. Film by měl být podle 

předloženého harmonogramu v době projednávání žádosti o dotaci již natočený, resp. měly by probíhat 

dokončovací práce. Premiéra by dle producenta pak měla proběhnout již v březnu 2021. 

 

Časový harmonogram projektu je podle autorky tohoto posudku příliš uspěchaný. 

 

 

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

     Žadatel o dotaci Pavel Fůrst nemá doposud s výrobou filmových projektů žádnou profesní zkušenost; 

společnost Sententia Praha s.r.o. se do srpna 2020 zabývala obchodní činností v jiném než 

kinematografickém sektoru. Z tohoto důvodu žadatel oslovil zkušeného producenta pana Jaroslava Boučka, 

který měl na projektu od jeho počátku spolupracovat. Formu spolupráce, rozsah ani pozici pana Jaroslava 

Boučka v rámci projektu však žadatel blíže nespecifikuje; nezmiňuje jej ji ani v producentské explikaci.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Můžem i s mužem 

Evidenční číslo projektu 3960-2020 

Název žadatele Sententia Praga s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 26.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Stejnojmenná divadelní hra v režii Víta Karase pochází z roku 2018, od té doby měla na dvě stě repríz po 

celé zemi, které sklidily obdiv i údiv, zjevně také podle připravenosti publika. Na první pohled jde o typickou 

zájezdovku, která těží tak trochu z odkazů na americký televizní seriál a pak i filmy Sex ve městě, zároveň 

ovšem usiluje i o vlastní vklad v podobě jakési osobní investice ústřední čtveřice aktérek, které jsou zároveň 

autorkami látky. Jde o útvar na pokraji osobní psychoterapie, což není míněno nikterak pejorativně, spíše 

jako poukaz na nebývalé angažmá autorského a hereckého kvarteta, které se zjevně nijak nedrží pevného 

tvaru a pracuje tvořivě s improvizací a bezprostředním sebeironickým kontaktem s publikem. 

 

Co je pro divadelní představení přednost, může být ovšem pro film úskalím, protože tam je třeba uplatnit 

přesný timing jednotlivých obrazů a improvizaci nanejvýš promyšlenou. V tomto ohledu scénář, žel, neskýtá 

vždy zcela přesnou představu o budoucím tvaru, spoléhá se spíše na jakýsi akční rock´n´roll, kterému člověk 

věřit může i nemusí. Zvláště má-li být režisérkou jedna z hereček, filmařka nanejvýš zkušená před kamerou, 

ale naprosto nezkušená za ní. 

 

To je ale možná na projektu právě to vzrušující: jak si s novou rolí Vanda Hybnerová poradí, kým se obklopí, 

aby dosáhla zdárného výsledku, jak dokáže svou vizi odlišit od podobných projektů, kterými jako by teď český 

film doslova zešílel. Píšu to navíc ve chvíli, kdy je podle harmonogramu zjevně dokonáno, materiál nasnímán. 

Jaká je tedy alternativa pro posuzovatele záměru? Podpořit ho v jeho potencích ženské i mužské normality 

oproti dnešní časté vládě genderové vymyšlenosti. Patrně ovšem – zejména vzhledem k částce alokované v 

této výzvě – asi na podstatně nižší úrovni, než je ta požadovaná. 

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) 

 

Pokud se látku podaří artikulovat filmařsky srozumitelně, mohl by se divákovi dostat sebeironický průlet 

ženským údělem v jeho alternativách horizontálních (různé typy očekávání, životních strategií, 

emocionálního zázemí i temperamentu)  i vertikálních (jak člověka určuje a mění jeho věk). Oslava 

narozenin se mění v inscenované divadelní představení, a to zas ingeruje i mimo „jeviště“, kde rozpoutá svůj 

vlastní příběh i zcela nové vášně, které ty předváděné doplňují, po svém interpretují, případně rovnou i 

zpochybňují a  vyvracejí. 

 

Zvláštní dráždivost dodává věci obsazení ústřední ženské čtveřice, která zjevně do jednotlivých obrazů a 

situací projektovala nemálo ze svého vlastního života a až intimních zážitků a pocitů.  Pod příkrovem fikce se 

lze vypovědět z lecčehos důvěrného, i to má ale platnost jen tehdy, má-li zároveň důsažné parametry 

obecné. Lidská osamělost ve společnosti konzumu a hojnosti nemizí, ba spíše se ještě prohlubuje a násobí 

a dostává se tak do stále drtivějšího klinče s obecně propagovanými vzory úspěšnosti – to je, zdá se, to 

obecné, čeho se látka bezprostředně dotýká a k čemu se chce vyjádřit. 

 

Samotou se začíná a samotou se také nostalgicky končí, mezi tím se ale odehraje představení, které sejme 

masky a se sebezpytným humorem se pokusí samotě vzdorovat. Tedy žádné rochnění se v depresích, ani 

naopak kýčovité melodrama, nýbrž skeptický pohled zralého ženství na sebe sama i okolní svět. A žádné 

„čekání na zázrak“, i když právě o něm se tu také mluví, ale zázrak připravený pro druhé, aspoň na chvíli, 

možná i na pak... 

 

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

 

Předností projektu je dozajista vyzkoušené a fungující obsazení ústřední herecké čtveřice, propracovanější 

bych očekával scénář i dramaturgickou explikaci. Ta se nese převážně v duchu pouhých přání, místo aby 

podávala racionální koncept obsahu a tvaru látky a jwejího převodu do filmového tvaru. Režijně bude film 

debutem, ale herecká zkušenost Vandy Hybnerové, stejně jako režijní na divadle skýtají záruku dobrého 

výsledku. Navíc si sestavila tým zkušených profesionálů (kameraman, architekt a kostýmní výtvarník, zvukař, 

střihačka), kteří nepochybně budou umět vyjít vstříc imaginativní složce příběhu, jež v bezeslovných scénách 

hraje v jinak dialogickém příběhu významně vyvažující roli. 

 

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

 

Obsahově zapadá látka filmu do proudu akcentujícího emancipační pohled na ženský úděl, avšak bez 

militantního aktivismu. V dnešním kontextu může být pro někoho dokonce až příliš tradicionální, naopak pro 

konzervativnějšího diváka může být až přehnaně otevřená a explicitní.  V tom je ale možná právě její 

přednost: neprosazuje ideologii, ale zabývá se lidskou existencialitou, převážně na příkladě žen, ale v tom 

samozřejmě  i na příkladě mužů. Ti jsou buď rovněž aktéry příběhu, anebo tvoří široké pole tužeb, k nimž se 

ženské protagonistky vztahují.  O obrazovém pojetí žádost nemluví, myslím ale, že právě David Čálek 

dokáže propojit autenticitu s fantazijní symbolikou a dát filmu podobu, která nebude všední a mohla by 

zaujmout i jinde. Pravda asi bez dráždivé účasti českých hereckých celebrit.  

 

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

znaků) 

 

Žadatel nemá zatím zkušenosti v oblasti filmové produkce, supervize producenta Jaroslava Boučka však 

zaručuje, že se nejedná o žádný projekt na vodě. To se zdá naznačovat i rozpočet, který film klasifikuje 

vysloveně jako nízkorozpočtový projekt. Nezvykle vysoký vklad žadatele do celkového rozpočtu ukazuje, že 

věří nejen projektu, ale i vlastním manažerským potencím, které si dosud vyzkoušel především na 

sportovních akcích a televizních přenosech. Domnívám se, že jeho záměr odpovídá cílům výzvy zejména v 

bodě 1. a 3. a měl by být podpořen alespoň v nynější fázi postprodukce. Mj. také pro agilitu, s jakou v době 

všeobecných nářků dokázal přeorganizovat původně plánovaný harmonogram a předejít tak možná 

nesnázím ještě větším, než jaké nastaly od letošního jara. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Zlatá rána 

Evidenční číslo projektu 3988-2020 

Název žadatele Flamesite s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-56 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 13.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Žádost se týká podpory výroby celovečerní (110 min.) filmové gangsterky ze současnosti, 
která je zároveň režijním debutem autora scénáře Adama Hobzika. Má jít o česko-slovenskou 
koprodukci (subjekty z České republiky 86,5 %, ze Slovenska 13,5 % podílu). Aproximativ 
celkových nákladů činí 29 026 700 Kč, Fond je žádán o rozumnou výši podpory 2 000 000 Kč. 
 
Mezi povinnými podklady žádný nechybí, mezi přílohami je hned několik podepsaných 
(koprodukčních) smluv svědčících o hmatatelné snaze producenta o diverzifikaci zdrojů. 
 
Uvedená celková rozpočtovaná částka je odpovídající přiloženým explikacím a scénáři, 
s tolerancí lze označit celkový přístup producenta ke konstrukci rozpočtu – až na výjimky viz 
níže – jako rozumně zdrženlivý. 
 

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Jak již výše uvedeno, žádost je předložena úplná, žádná příloha nechybí (naopak, jedna –  
koprodukční - smlouva je přiložena dvakrát), velmi kvalitně sestavený tvůrčí štáb je  
podrobně jednotlivě představen. 
 
Informace jsou podány srozumitelně, zejména příjmová strana rozpočtu projektu je doložena  
mimořádně pokročilým stavem dokumentů. 
 
Realizační harmonogram se datově shoduje s údaji uvedenými v Žádosti, premiéra je  
plánována již na 11.3.2021 (dokončení projektu k 31.12021). 
 

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

 
Zásadní charakteristika rozpočtové kalkulace je formulována výše. Samozřejmě se nabízí  
několik (vyšších) položek (většinou zřejmě převzatých od dodavatelů či odpovědných  
profesních členů štábu, všechny v položkových paušálech, denní cena chybí), které by si  
zasloužily komentář, nejsou-li přímo omylem: např. pol. 30-05 bankovní poplatky ve výši  
450 000 Kč, pol. 30-01 náklady na publicitu filmu vč. filmu o filmu 500 000 Kč, klasicky  
převzatá pol. 25-07 VFX 680 000 Kč, pol. 17-10 nákup rekvizit 500 000 Kč, pol. 16-08,  
úpravy lokací 750 000 Kč, pol. 10-09 kamerová technika 1 277 000 Kč (při 27 FD?) atd.  
apod. 
 
Na druhé straně si nelze nepovšimnout výjimečné nuly v pol. 03-01 producent a zároveň v  
pol. 31-04 Production Fee! 
 

Finanční plán je dokladem právě již výše opakovaně zmíněné velice pokročilé – a většinou  
doložené – snahy o diverzifikaci zdrojů. Z podkladů vyplývá vysoká šance na ekonomické  
zajištění projektu. 
 

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

 

Zásadní cílovou skupinou jsou (dle žadatele politicky a občansky aktivní) diváci 18 až 25+, 
sekundární skupinou pak diváci 30+. 
 
Pro domácí kinodistribuci žadatel počítá s CinemArt a.s. (viz koprodukční smlouva), veškerá  
další distribuce včetně TV vysílání, VOD a alternativních platforem bude podléhat – včetně 
volby marketingu a propagace - požadavkům koprodukční smlouvy s TV Nova s.r.o. 
 
Kombinace zkušeností a kapacit právě na poli aktivní reklamy a marketingu obou uvedených 
partnerů je zjevně velmi dobrou volbou producenta. 
 

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

 
Flamesite s.r.o. založená v roce 2006 (z původních jednatelů zůstal pouze Robert Höhne, do 
společnosti naopak přistoupila v roce 2010 firma CZECH POWER, SE) se dosud zabývala 
spíše produkčními službami. Podílela se – i postprodukčně – na výrobě řady titulů i pro 
zahraniční producenty. 
 
V poslední době inklinuje i k producentství. 
 

 



 

 

Strana 1 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Zlatá rána 

Evidenční číslo projektu 3988-2020 

Název žadatele Flamesite s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 2. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je žánrový film, označený jako černá gangsterská komedie, scenáristy a režiséra Adama 

Hobzíka, který je připravován jako česko-slovenská koprodukce s bratislavskou spol. Solid Enterprise. 

Projekt je koncipován jako komerční produkt pro většinové publikum, čemuž odpovídá profil producenta, 

finanční a koprodukční struktura, plošná distribuční a marketingová strategie.  

Ve prospěch projektu mluví účast debutujícího tvůrce, což představuje jistou neznámou, a může přinést 

nečekaný výsledek, z hlediska producenta to představuje sympatické riziko. Původní scénář ale nic moc 

původního a zajímavého nepřináší, jen (vcelku obratný) postmoderní mix z filmů od Trainspottingu po 

Samotáře (sám autor se speciálně hlásí k Sbal prachy a vypadni a Podfuck) kombinující bizarnosti a snahu 

po produkci tzv. hlášek (Bulhar: „Jejich trava unyla jak ceska hymna.“  

Hlavní předností projektu je jeho finanční zajištění ve výši přes 71% (z rozpočtu 29 mil.), přičemž největším 

koproducentem je TV Nova. Nesrovnalost je ve slovenském podílu: v popisu projektu je uvedeno 13,5%, ve 

finančním plánu 10%. Vlastní vklad producenta není doložen. Producentská strategie je podrobná, svědčí 

spíše o producentském než o autorském projektu: z toho vychází klíčová otázka, totiž zda bude producent 

podporovat spíše autorskou invenci, nebo sledovat obchodní zájmy. 

Výraznou předností projektu je herecké obsazení, které je na debut nadmíru atraktivní – pro českého diváka.  

Jinak ale personální zajištění vzbuzuje v klíčových pozicích otázky, k čemuž přispívá velmi problematicky 

pojednaná CV. CV režiséra je sice vzletně epické, ale nedozvíme se z něj ani to, zda vystudoval FAMU, kam 

„šel a našel tam, co hledal“, ani základní filmografickou specifikaci jeho dvou dosavadních krátkých filmů (jde 

o filmy školní, nebo nezávislé atd.). Dramaturg Jan Jurek nevykazuje jedinou dramaturgickou práci (pouze 

jeden realizovaný scénář). CV producenta chybí úplně a není ani jasné, kdo jím je: v popisu projektu je 

uvedena Marcela Šíbalová, v prezentaci žadatele Kamil Kožíšek. Prezentace žadatele rétoricky zakrývá 

klíčovou otázku, zda žadatel má již zkušenost samostatného producenta, uvádí se sice bohaté a 

dlouhodobé působení a řadu titulů, ale bez specifikace role, pouze se používá neurčitý opis „naše 

společnost se podílela na vzniku těchto filmů“. Každopádně jmenované portfolio, zejména pak z poslední 

doby, nevěstí nic moc dobrého – žadatel se zjevně zaměřuje na ojetý model prostoduchých vztahových 

komedií na hraně nevkusu, a nenabízí tak ani žánrové řemeslo, natož zájem o něco neotřelého, což by dle 

žádosti měl být případ předloženého projektu. 

Žadatel neskrývá vysoké ambice směřující současně k diváckému, kultovnímu a festivalovému filmu a k 

zahraniční (evropské) distribuci. Domnívám se, že kreativní potenciál projektu těmto ambicím neodpovídá a 

že jde o projekt lokálního významu.  

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy z hlediska podpory nastupující generace, z hlediska podpory 

progresivního rozvoje a posilování mezinárodního postavení české kinematografie mám pochybnosti. 

 

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) 

Ocenění zaslouží sám poučený pokus o žánrovou hru, autor umí vystavět jednotlivé situace, ale vyprávění 

je postupem doby monotónní a místy hraničí s parodií.  

Celkově je projekt koncipován jako nenáročná zábava bez další umělecké a kulturní hodnoty. 

Projekt se nachází v pokročilém stavu přípravy a je připraven k realizaci.  

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

Personální zajištění je nevyrovnané, nicméně lze předpokládat, že realizační tým je schopen projekt 

úspěšně zvládnout. 

 

 

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

V českém prostředí se jedná o poměrně neobvyklý žánrový pokus, který ale má jen lokální dispozice a 

nepřináší tematické, stylové či formální inovace. 

 

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

znaků) 

Žadatel se sice na trhu pohybuje již řadu let a vykazuje poměrně početnou filmografii, ale samostatnou 

produkci neuvádí, nicméně finanční a organizační zajištění projektu se jeví uspokojivé. Žadatel se dosud 

zabýval především druhořadými komerčními produkty a je otázkou, jaký prostor poskytne případné 

invenci. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Brutální vedro 

Evidenční číslo projektu 3993-2020 

Název žadatele Nutprodukce 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Celovečerní debut 

Číslo výzvy 2020-2-8-26  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 24.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

  

Žádost o podporu celovečerního hraného debutu Alberta Hospodářského (tč. KD FAMU) v produkci 

společnosti Nutprodukce. 

 

Iniciační road movie s autobiografickými rysy (hlavní postavu bude hrát bratr režiséra, který byl i aktérem 

původní inspirační historky s opilou ženou na autobusovém nádraží) v kombinaci se snově apokalyptickými i 

paralelním jurodivým příběhem sourozenců putujících na Gerlachovský štít, mozaikovitá struktura příběhu 

bez potřeby vše doříkávat, horečnatá a rozpálená atmosféra v kombinaci s filmařsky nezvyklými prostředími 

Pardubic, to vše dává dohromady silný potenciál filmu, které jsou v stávající české kinematografii spíše 

výjimkou. Navíc hlavní hrdina není typický český outsider, má svoji etiku i zacílení. 

 

Působivý debutový scénář s dramaturgií Vojtěcha Maška, promyšlená vizuální koncepce i zamýšlený casting 

filmu. Originální distribuční strategie i programově nízkorozpočtové nastavení filmu jsou všechno znaky 

dobře připraveného artového projektu se skrytým diváckým (generačním) potenciálem i promyšlenou 

festivalovou úvahou a se zajímavými tipy sales-agentů pracujících s podobnými tituly. 

 

Jistou slabinu vidím v několika okamžicích příběhu, kdy si autor musí pomáhat hodně chtěnou náhodou, 

která oslabuje celkovou autenticitu vyprávění, a která svým opakovaným užitím může narušit divákovu 

pozornost. Nejsilněji je to v situaci potkání se s otcem na videochatu, ale i protnutí dějové linky Vincka 

s Matoušem a následně Terezou, příběh se tu už dostává do tak horečného stavu, že autor s dramaturgem 

věří v diváckou loajalitu. 

 

Pro lepší představu o zamýšlené vizualitě bych uvítal a doporučoval doplnit link na referenční film Nekyia, ke 

kterému se producentská explikace vztahuje. Stejně tak není uvedena úprava vztahu žadatelské společnosti 

s producentkou projektu Miloslavou Sliackou, v credits jsou uváděni producenti Tomáš Hrubý, Lukáš Kokeš  

a Ondřej Lukeš. 

 

Tyto detaily doporučuji doplnit před slyšením, ale nepovažuji je za závažné pochybení a vzhledem ke kvalitě 

scénáře jednoznačně doporučuji k podpoře. 

 

 

 

 

 

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

Žádost je zpracována přehledně, obsahuje všechny potřebné náležitosti. Po formální stránce není jasný 

vztah žádající producentky k producentské společnosti. 

Vítám i formálně správné nastavení opční smlouvy na dobu 12 + 6 měsíců od podpisu, byť i jen s relativně 

malou opční odměnou. 

Vítám i LOI potenciálního distributora Artcam, byť se v něm nijak nevymezuje k zamýšlené netradiční 

distribuční strategii, nakolik se ho tato dotýká.  

U LOI Soundsquare jde o sympatické doplnění, byť zamýšlené kapacity mohou být i součástí věcného 

plnění ČT. 

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

Rozpočet je nastaven úsporně v intencích producentské explikace o nastavení celé honorářové i 

realizační strategie. Přesto v rozpočtu chybí i jen smluvně uváděná opční odměna nebo honoráře 

vývojové části (scénář, dramaturg, překlady – v kontrastu k zamýšlené zahraniční spolupráci se sales). 

Jediná položka v kontrastu k celému rozpočtu jsou nákupy PHM (paušálně 150 tis). 

Doporučuji vysvětlit. 

Celkově je plánováno cca 20/23 natáčecích dnů. 

Producenti mají i dobře promyšlené alternativy budoucího financování, s ohledem na výši vstupu ČT 

věřím, že kancelář Fondu v dohledné době zapracuje do rozhodnutí časová omezení licencí, neboť 

uváděné částky jsou ve spodní hranici finančních vstupů, bohužel v  intencích současné filmové  politiky 

ČT. 

Sympatické jsou  úvahy o minoritní slovenské koprodukci s dceřinou společností, pasáže slovenské 

dějové linie k tomu přímo vybízejí, takže může dojít i k poměrně výrazným přeskupením zamýšleného 

finančního plánu viz. relativně vysoký vlastní finanční vklad doložen čestným prohlášením (450 tis.). 

 

 

 

 

 

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

Strategie realizace i distribuce je promyšlená, producent přichází s originální myšlenkou unikátní 

premiérové kampaně v letních kinech, která může filmu přinést nejen cenou pozornost a podporu z řad 

loajálních kin, ale i možný zajímavý divácký zásah. Oceňuji promyšlenost celého nápadu a budu se těšit na 

budoucí výsledek, který může být (i když neopakovatelný) referenční a počinový, zejména pokud by pomohl 

i klasické distribuci.  Bude zajímavé sledovat další kroky producenta i potenciálního kinodistributora v této 

aktivitě. 

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Nutprodukce se v krátké době vypracovala mezi agilní a respektované producentské společnosti 

s širokým portfoliem filmových i dalších titulů, s festivalovými i divácky úspěšnými tituly a pro daný 

projekt má veškeré potřebné kredity i zkušenosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Brutální vedro 

Evidenční číslo projektu 3993-2020 

Název žadatele nutprodukce s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu  

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 28. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Brutální vedro je připravovaným celovečerním hraným debutem Alberta Hospodářského, jehož scénář byl 

letos na jaře oceněn Filmovou nadací v kategorii Hvězda zítřka.  

Magicko-realistický příběh cesty-bloudění v sci-fi stylizaci reflektuje nejen citový zmatek hlavního hrdiny 

Vincka, ale celkově také tápání celospolečenské. Nejedná se tak o tradiční teen-drama postavené na 

vrstevnických vztazích a nedorozuměních. Právě k nedorozuměním dochází v příběhu neustále, avšak mezi 

různorodými typy postav a na různých úrovních, navíc v situaci, kdy nad jejich hlavami neustále svítí letící 

objekt hrozící blížící se civilizační katastrofou. Zdánlivě vzdálenou paralelou k příběhu Vincka a současně 

komentářem k situaci letícího objektu je příběh cesty dvou postižených bratrů na vrchol Gerlachovského 

štítu, sledovaný prostřednictvím televizních obrazovek. Na první pohled nekoherentní roviny se v Brutálním 

vedru propojují v kompaktní celek, jehož svérázná vizualita je domovem pro otázky dospívání, mužství a 

hrdinství v dnešním světě. Sebevědomou kombinací různých žárových vlivů, výrazným výtvarným řešením i 

nenásilným prolínáním příběhu jednotlivce s obecnějšími celospolečenskými problémy projekt výrazně 

přesahuje současné standardy české kinematografie a má potenciál uspět na mezinárodních festivalech. 

Kreativně a organizačně velmi dobře připravený projekt jednoznačně doporučuji k 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Brutální vedro je ve svém základu typickým příkladem snímku o mladickém bloudění. Osmnáctiletý hlavní 

protagonista Vincek podniká cestu za poznáním, a snad i smířením. Se sebou samým, se svým otcem, se 

světem. Co však „bloudění“ Brutálního vedra odlišuje od jiných, je skutečnost, že se jedná o bloudění činné, 

plné různorodých zásadních rozhodnutí (nejen hlavního hrdiny), nikoli otupělé, a současně bloudění 

s cílem. Význam jakéhokoli cíle v příběhu současně relativizuje neustálá přítomnost letícího světelného 

fragmentu na obloze, příznaku blížící se katastrofy. Modelu cesty přirozeně odpovídá také epizodické 

vyprávění plné epizodických postav. Tyto postavy přitom bývají často velmi dobře přiblíženy prostřednictvím 

několika základních situací tak, že známe jejich aktuální životní situaci dříve, než zkříží cestu hlavnímu 

hrdinovi, a tento narativní postup zvyšuje dojem jejich motivovanosti v příběhu. Paralelně s cestou Vincenta 

sledujeme prostřednictvím veřejných televizních obrazovek také cestu dvou postižených mladíků, bratrů na 

vrchol Gerlachovského štítu. Jednotlivé epizody i paralelní příběh ze Slovenska do určité míry reprezentují 

různé polohy mužství a (mužského) hrdinství. Ženské postavy jeví se mi charakterizované primárně svým 

vztahem k mužům, což pokládám za možná nepříliš zjevnou, ale přece jen určitou slabinu scénáře. 

Specifickou roli mezi ostatními epizodickými postavami má postava stařeny ve vlaku, byť zajímavě 

ozvláštněná efektem s krabičkou, vymyká se významně didaktickou explicitností svých sdělení, a na rozdíl 

od ostatních, byť podobně bizarních, postav a jevů působí (snad záměrně) neorganicky. Zásadní devízou 

projektu je to, že příběh cesty-bloudění má autentické námětové pozadí, vychází z realistických momentů, 

které však kombinuje s výraznou stylizací či dokonce magickými/ surreálnými prvky, fungujícími koherentně 

s významovou i vizuální koncepcí filmu, nikoli jako banální okrasa.  

Nejen proto, že, shodou okolností, pocházím z Pardubic, se těším na to, jak toto město ožije v brutálním 

realismu Brutálního vedra a umělecky velmi slibný projekt jednoznačně doporučuji podpořit. 

 

Poznámky pod čarou – nevím, zda má scéna s prodejem jízdenky na autobusovém nádraží působit 

záměrně nepřirozeně, ale na linkové spoje se jízdenky kupují spíše u řidiče, nikoli na pokladně. Na řadě 

autobusových nádraží ani pokladny nejsou. Zarazí i geografie, přímé autobusy do Krásného z Pardubic 

nejezdí, natož přes Mladoňovice.  

 

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

Brutální vedro je celovečerním hraným debutem Alberta Hospodářského, jenž zaujal na jihlavském festivalu 

dokumentárním filmem Nekyia: vnitřní portrét básníka Hradeckého. Scénář k Brutálnímu vedru získal 

letos na jaře cenu Filmové nadace v kategorii Hvězda zítřka. Hospodářského režisérská explikace vyniká 

nad explikacemi, které jsme zvyklí číst podkladech grantových žádostí SFK, srozumitelností obsahové i 

výtvarné vize projektu, vize, v níž se velmi nenásilně snoubí osobní zaujetí (související s obsazením 

vlastního bratra) a originální umělecký záměr. Hospodářského doplňují zkušení tvůrci dramaturg Vojtěch 

Mašek a producent Lukáš Kokeš, oba velmi dobře naladění na autorovu kombinaci autenticity a 

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

Téma Brutálního vedra je ve svém základu jedním z klíčových témat uměleckého vyjádření, které je v 

moderních artových kinematografiích obzvláště silné minimálně od počátku 60. let. Toto téma nicméně 

osobitě inovuje, aktualizuje a narušuje a právě v pnutí mezi univerzálním, magickým a autentickým je 

jeho klíčová síla. Brutální vedro lze současně chápat v kontextu aktuálních trendů letních filmů a teen 

dramat, které oba opět důmyslně přepisuje. „Letní“ charakter nicméně není naplněn rozpustilostí a 

nevázaností, ale tíhou, napětím, čekáním na planetární katastrofu. Příběh mladého hrdiny se současně 

neuzavírá do problémů a vztahů teenagerské generace, jako většina teen-dramat, která jsou pak 

nesdělná mimo generační komunitu, ale naopak velmi důvtipně absorbuje řadu konkrétních problémů 

současné společnosti, včetně problémů mezigeneračních. Spolu se svéráznou výtvarnou vizí posouvají 

tyto aspekty Brutální vedro mezi filmy přesahující současné standardy české kinematografie, filmy s 

jednoznačným mezinárodním festivalovým potenciálem.  

 

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

znaků) 

 

Projekt předkládá zkušená produkční společnost nutprodukce, producentská strategie Lukáše Kokeše je 

promyšlená, poučená aktuálními trendy a daty a velmi dobře navázaná na kreativní potenciál projektu. 

Nemám pochybnost, že by projekt nemohl být realizován v zamýšlené podobě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Brutální vedro 

Evidenční číslo projektu 3993 2020 

Název žadatele Nutprodukce s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního debutu  

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 19.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Osmnáctiletý chlapec (je příznačné, že do půli scénáře  nevíme, jak se jmenuje, protože ho autor  chce 

nechat v anonymitě co nejdéle, abychom pocítili odcizení  nejen světu, ale i hlavnímu hrdinovi) neví před 

víkendem, co sám se sebou, uvítá tedy pozvání za kamarádem na chatu. Nastupuje svoji „road movie“, i 

když nemá žádné vozidlo. Situace je výjimečná, po  noční obloze    putuje  zářící odštěpek slunce, město je 

rozpáleno žárem-ale  zdá se, že ne nutně od toho slunečního kousku. Lidé se v tom žáru jakoby rozpouštějí. 

Pro chlapce(,v druhé polovině filmu dostane jméno,je to Vincek) jde o iniciační cestu,při níž prokáže 

vlastnosti, o nichž nevěděl ani, že je má.  Prokáže odvahu , když  se nechá zbít  při obraně týraného, 

prokáže,opovržení lascivním sexem, osvědčí toleranci a pevnou vůl( při střetu s autobusákem a nahým 

stopařem) . Konec konců stráví šeredné překvapení v garáži ,když  ve videosexuálních hrátkách dvou 

neznámých dívek v jejich partnerovi  pozná  na obrazovce svého otce. Při těch epizodách si  uvědomí sám 

sebe, dodá si sebevědomí,takže dokáže odpustit svému otci jeho podivnou extistenci i  matce,že  se o něj  

v podstatě nezajímá .. ,V paralelním ději sledujeme výstup dvou  bratří na Gerlachovský štít: ovšem jeden 

,velký obr, nese malého, zřejmě ještě víc  postiženého  bratra  v nůši na zádech. Bratři šťastně vystoupajjí a  

Vincek dospěje. 

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) 

Ústřední myšlenka filmu je opravdu originální. Já sice  projekt k realizaci doporučuji,nicméně mám 

některé výhrady. Jde o náročné dílo a  některé souvislosti nechápu. Kdyby létal ve vesmíru kousek 

slunce, vypadala by situace jinak, z fyzikálních i pozemských příčin. Žádná ze  zúčastněných postav 

se nechová tak, že by se zdálo, že ji vesmírná situace ovlivňuje. Brutální vedro bývá i za normálních 

podmínek a lidé nejsou  vykolejení víc než tady v tom projektu. Napadá mě ještě metafora, že 

úlomek slunce  putující vesmírem je  paralela Vinckovy poutě. To je možné, ale  špatně čitelné. Že by 

nahý stopař, kterého jsme už poznali jako nepříčetného manžela, jednal z důvodů vesmírné 

anomálie? Postavy na druhé straně do tohoto  umělého, poměrně chladného světa zapadají, ale  ani 

k nim si divák nevybuduje pevnou vazbu.Jediné,co  je na textu pro mne  pozitivní a přijatelné ,je 

ovšem  to hlavní: tedy zrání mladého člověka za  neobvyklých podmínek. To se osobně týká i 

režisérského pojetí, mladý hrdina je modelován podle režisérova bratra, který bude tu roli také bude 

hrát.  Režisér vytvořil nebo vytvoří vlastní svět, v němž se děje to, co by mohlo  hypoteticky mladého 

člověka na takové pouti všechno potkat tak, aby  dospěl podle našich přání. Je pravda,že některé 

situace jsou živé a  neobvyklé( konflikt v autobuse,konflikt,  s otcem), zajímavá je i paralela  bratří 

vystupujích na Gerlachovku. Ve stavbě scénáře, jak plyne z předchozího,  je použita řada  zvláštních  

osobitých stylizací, sám budoucí film je jedna velká stylizace. Je to  náročné umělecké dílo, které, jak 

naznačuje producent ,bude i těžko hledat koprodukčního partnera.  

Já ho k realizaci doporučuji proto, že v něm přes všechny výhrady cítím potencál  oslovit 

menšinového nebo festivalového diváka, že to, čemu sama úplně nerozumím, může mít plný smysl 

pro jiné lidi. Konec konců jde o   ještě studujícího  režiséra, který v budoucnu  může ovlivňovat 

charakter  české kinematografie..,nerada bych přehlédla jeho talent.  

Výzvu FK projekt splňuje. Je obecně humanistický  i  detailně konkrétní v hledání  situačních 

možností, které  humanismus  prakticky vyjadřují. 

 

 

 

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

Nutprodukce je zárukou zdárného natočení projektu.Jde o společnost, kterou netřeba představovat, mluví za ni 
zdařilá díla jako Hořící keř A.Hollandové, seriál Pustina I.Zachariáše,obé nositeli Českých lvů a zejména Pustina  
úspěšná i při prodeji na zahraničních televizních  trzích.I dokumenty mají  v nutprodukci úspěšnou řadu:Pevnost, 
FC Roma, Máma z basy ,Nic jako dřív. Animovanou tvorbu  by  mohly zastoupit např. tituly Pandy, Až po uši 
v mechu a Anatomie pavouka.  Pozornost nutprodukce věnuje mladým začínajícím režisérům a scénáristům,kteří 
usilují o nekonvenční a osobité vyjádření. 
Společnost založil producent  Tomáš Hrubý, který působí jako pedagog na FAMU. Na svémo osobním kontě má 
producentsky právě Hořící keř,pak ještě co se A.Hollandové týče:Přes kosti mrtvých, také adaptaci knihy 
Gottland, animovaný film Pandy(3.cena v sekci Cinefondation v Cannes ). 
Režisér,kterému pro tentokrát propůjčila nutprodukce důvěru , se jmenuje Albert Hospodářský, studuje teprve 
třetím rokem dokument na Famu ,ale láká ho i hraný film. Jeho  zatím největším úspěchem je asi  dokument 
Nekyia, vnitřní pohled básníka Hradeckého ,který se promítal v Jihlavě v sekci Česká radost. Dramaturgem 
Brutálního vedra je  Vojtěch Mašek, autor  především filmu Křižáček, který získal v r. 2017 devět nominací na 
Českého  lva a Kříšťálový globus za nejlepší film v Karlových Varech. 
Projekt  vychází z  režisérova hlubokého pocitu sounáležitosti s hlavním hrdinou, postavu Vincka bude hrát 
vlastní režisérův bratr. Ale  pocity obou ,tedy hlavního hrdiny i režiséra, jsou  téměř totožné, oba hledají cestu ve 
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složitém světě dospívání . 
   

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

Látka  může mít  význam po českou i evropskou kinematograii,záleží ovšem  na režisérovi, jak se mu 

podaří sugestivně vytvořit  polo sci-fi  žánr, aby  ho diváci pochopili. 

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

znaků) 

Informace k látce jsou dostatečné,posoudila jsem projekt podle svých nejlepších možností.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Obrazy lásky 

Evidenční číslo projektu 4010-2020 

Název žadatele endorfilm 

Název dotačního okruhu 2. Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu  

Číslo výzvy 2020-2-8-26  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 18.8.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hanka s Petrem se sice milují, ale dostávají se pomalu do stavu, kdy ke vzrušení potřebují jiné podněty. 

Např. Petr si místo sexu jde raději pustit porno, u kterého onanuje. Hanka se v představách pouští do 

nejrůznějších divokých erotických dobrodružství. Polyamorický pár Vít s Vandou je přesvědčuje o výhodách 

hromadného sexu na swingers party, což vede k jejich diskusi o svých sexuálních představách s jinými 

partnery. Touto debatou odšpuntují zábrany ohledně nevěry, nejprve v řečech, posléze i v reálu. Proč 

neokusit sex s jinými, když to mému partnerovi nevadí a sám si také užívá. Proč nezkusit svobodu 

nezávazného sexu a přitom si udržet partnera.  

Nejprve to funguje, i když Petr se v tom od začátku necítí nejlépe. Postupně mu to začíná stále víc vadit a 

když zjistí, že Hanka porušila jejich pravidlo - nemít sex s jiným opakovaně, tak se začne stavět proti.  Jenže 

je už pozdě, Hanka zcela propadla novému koníčku, který dle ní nenarušuje vztah s Petrem, ale Petr se 

začíná velmi trápit. Potká servírku Antonii, která pro něj reprezentuje čistou ničím nezkalenou lásku a 

zamiluje se do ní. V té době se sexuální experimenty Hance vymknou z kontroly a chce s nimi skoncovat a 

vrátit se zpět k původnímu vztahu s Petrem. Ten je však srdcem jinde. Podaří se jim vrátit se k sobě? Tuto 

otázku si na konci filmu kladou nejen oni, ale i divák. 

 

Nejcennější na projektu je snaha seriosně se uměleckou formou zabývat problémem otevřené nevěry neboli 

nakolik je možné udržet silný vztah za předpokladu provozování čistě fyzického sexu s jinými partnery. 

Jedna z postav říká, že u otevřeného sexuální vztahu je důležité, že se partner vždy po prožití sexuálního 

dobrodružství s jiným vrátí. A pokud se nevrátí, tak nikdy vlastně ve vztahu přítomen nebyl. Toto efektní 

tvrzení je podstatou polyamorie neboli sexu s mnoha partnery. Ve scénáři obě postavy projdou proměnou 

vztahu v otevřený sex s dalšími partnery a jsme svědky toho, co to s nimi dělá. Umělecká hodnota je sporná, 

projekt se mi do značné míry jeví spíše jako edukativní projekt pro všechny, kteří přemýšlí o tom, jak si svůj 

vztah obohatit o sex s jinými. Do značné míry by tento projekt daleko lépe seděl televizi. A to i způsobem 

jednoduchého vizuálního zpracování.  

Silnou stránkou je rovněž koncept improvizovaného hraní, kdy se jednotlivé scény definitivně dialogově 

upraví a realizují až při natáčení. To je zajímavý koncept, který projektu vysloveně sedí. S tím souvisí i to, že 

spoluautorkou scénáře je herečka v hlavní roli Hanka Vagnerová, která má k látce vnitřní autorský vztah, což 

je další silnou stránkou projektu. 

 

Slabou stránkou projektu je sporná umělecká hodnota. Jak už jsem psal, jde spíše o edukativní projekt pro 

veřejnost, která má možnost na vlastní oči vidět, co nevěra (byť přiznaná a odsouhlasená) se vztahem 

udělá. Nikoho nepřekvapí závěr filmu, a sice že oboustranná vzájemně odsouhlasená "čistě" sexuální 
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nevěra  nakonec sebesilnější vztah rozloží a zničí. To je od začátku filmu jasné, jde jen o to to ukázat. Což je 

na film poněkud málo. 

 

Projekt se zabývá tématem skrytým pod vrstvou konvencí, ale tématem pro značnou část publika dráždivým 

a zajímavým. Otevírá něco, nad čím velká část lidí tajně ve svých představách přemýšlí. Spojení zkušeného 

a velmi úspěšného producenta s talentovaným začínajícím režisérem a herečky, která je spoluautorkou 

scénáře, je hodně slibné. Zajímavý je i záměr improvizací na place teprve dotáhnout scénář do finální 

podoby. Bez ohledu na slabinu projektu v podobě sporné umělecké hodnoty bych byl osobně velmi zvědav 

na výsledek. Také si myslím, že by výsledný film mohl mít úspěch u diváků. Proto udělení podpory projektu 

doporučuji.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Projekt jsem už jednou hodnotil v rámci předchozí výzvy na výrobu celovečerního hraného filmu. Producent 

pak film přesunul do výzvy na výrobu celovečerního hraného debutu. Základní parametry projektu se 

nezměnily, stejné je i moje hodnocení. 

Příběh je v naší oblasti filmové tvorby originální, problém otevřeného sexuálního života a swingers party 

není zas tak v naší filmové tvorbě častý. Bohužel v příběhů nenacházím morální poselství, pokud jím nemá 

být něco tak samozřejmého, jako že nevěra, byť otevřená, nevede ve vztahu k dobrým koncům.  

Nicméně cenné na projektu je, že příběh je líčen věrohodně jako něco, co se může přihodit mnoha z nás. 

 

Expozice scénáře je relativně pomalá  dlouhá, celkem rychle zjistíme, kam se příběh valí. Iniciačním 

momentem příběhu je společný sex s polyamorickým manželským párem Vítem a Vandou. Na šikmou 

plochu svobodného sexu se aktivně dostává Hanka a její partner jí nerad následuje. Scénář celkem přesně 

popisuje, jak se Hana s Petrem propadají do pasti sexuální svobody, kterou si navzájem poskytli. V závěru 

ale nevěrohodně působí dost drsné pokusy Hanky o sex s náhodně vybranými muži (na stopu) nebo 
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dokonce se skupinou rusky mluvících mužů, kde doslova riskuje život. Také je Hanka někdy zbytečně 

vulgární ("že mi nevadí, kdybys prcal jiný holky",  "to si děláš prdel"), postavu to hází zcela jinam. Vzájemné 

natáčení na jeden mobil působí neobratně - každý přece točí na svůj mobil.  

 

Je těžké říct, jaký je žánr scénáře. Možná psychologické drama, ale mně se to osobně jeví jako edukativní 

projekt vhodný pro televizi. V takovém případě by projekt fungoval, vůbec by nevadily chyby ve scénáři tím 

spíš, že se počítá s improvizací herců na place.  

 

O gradaci příběhu se stará Hanka svými sexuálními extravagantními avantýrami, kterými stále více trpí 

Petr. V sázce už není jen vztah Hanky s Petrem, ale Hanka svými avantýrami ohrožuje sebe samu. 

Příběh vrcholí a zarazí se v momentě, kdy jak Hanka, tak i Petr nemohou dál. Hanka se lekla sama sebe, 

čeho je schopna, Petr se napůl zamiloval do čisté dívky Adély, ale vlastně nechce ztratit Hanku. Příběh 

končí otázkou, zda k sobě Hanka s Petrem ještě po  tom všem k sobě najdou cestu, ale jinak se žádný 

očistný proces ani katarze neodehraje. V divákovi zbude podivná pachuť z toho všeho. 

 

Název filmu vcelku trefně s ironickým nádechem uvozuje film. Oběma hlavním postavám rozumíme, kdo by 

si nezkusil v představách, co oni nakonec zkusí v reálu. Postavy nám nemusí být sympatické, ale upoutají 

nás. Během příběhu projdou bolestným vývojem, aby zjistili celkem banalitu, a sice že svoboda v sexu 

nejen že štěstí nepřinese, ale dokonce každý vztah nakonec zahubí.  

 

Možná by nás zajímalo, jak dopadli Vít s Vandou, jestli jim to i nadále tak báječně klape. Ale není to nutné. 

Pro potřeby filmu jsou dostatečně vykresleni.  

 

Film může mít divácký potenciál a scénář se může stát úspěšným filmem, hodně záleží na tom, s jakým 

citem režisér a herci zvládnou erotické scény.  

 

Jinak poznámka pod čarou: nepůsobí dobře, když synopse neodpovídá scénáři, v synopsi postavy Kláry a 

Antonie splynou v jednu v Kláru. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

Nejsilnější postavou tvůrčího týmu je producent Jiří Konečný, který má za sebou velmi úspěšné a kvalitní 

hrané filmy (Staříci, Všechno bude, Rodinný film) a celou řadu výborných dokumentárních filmů. 

Režisérem je talentovaný absolvent FAMU Tomasz Winski, který absolvoval s filmem Příznaky, za nějž 

získal cenu nejlepší film FAMUFESTu. Silnou tvůrčí figurou je představitelka hlavní role a spoluautorka 

scénáře Hanka Vagnerová, která se může stát velkou hnací silou projektu. Spojení zkušeného 

producenta, mladého talentovaného režiséra a herečky autorsky zaangažované na látce může vést k 

velmi dobrému výsledku.  

 

 

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

Projekt má nesporně nejen význam pro českou kinematografii tím, že otevírá originální téma, ale má i jasný  

zahraniční přesah. Téma filmu zajímá každého bez ohledu na národnost. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Somewhere over the Chamtrails 

Evidenční číslo projektu 4011-2020 

Název žadatele Brattři s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 28.09.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Sympatický projekt mladého tímu scenárista-režisér-producentka je realizovaný pod záštitou skúsenejších 

kolegov z radov profesorov FAMU (po dramaturgickej stránke) a pod značkou už skúsenej produkčnej 

spoločnosti. Neprvoplánový komediálny projekt balansuje na hrane arthousu a diváckej komédie, dotýka sa 

spoločensky aktuálnych tém a fenoménov a môže divácky prekvapiť. Režisér si študentskými filmami spravil 

isté meno na festivaloch a svojim debutom sa drží svojich tém aj výrazových prostriedkov, tento krát však v 

spolupráci s kvalitným hereckým obsadením, čo sa javí ako správne rozhodnutie spravené vo vývoji 

projektu. Otázkou je teda už len, ako dobre bude vo výsledku humor fungovať. Po finančnej stránke je 

projekt pomerne priaznivo nastavený a má potenciál zaujať aj ČT, čo by bola pre projekt strategická 

spolupráca. Spolufinancovanie zo strany distribúcie sa zdá ešte nevyužitá možnosť. Rozpočet projektu je 

síce nižší, ale dá sa predstaviť, že by sa tento projekt mohol realizovať aj v ešte viac nízko-rozpočtovej 

forme, pokiaľ SFKMG nebude môcť projekt podporiť v plnej výške. Aj s nižším rozpočtom by žiadateľ vedel 

projekt realizovať v zamýšľanej podobe. Otázkou je dopad epidemiologickej situácie s nepriaznivým vývinom 

na dodržanie harmonogramu. 

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 projekt prakticky kompletný. Chýba len doloženie finančného vkladu pri niektorých 

zdrojoch, môže byť dodatočne doplnené pri prezentácii. Z priložených dokumentov je možné správne 

posúdiť žiadosť.  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je detailný a transparentný. Producentka zdôvodnila výšku nákladov v producentskej explikácii, 

najmä teda nízke honoráre štábu zloženého z veľkej časti zo študentov. Napriek tomuto šetreniu však 

celkový rozpočet nie je na debut, natáčaný na relatívne jednoduchej lokácii, zo súčasnosti, nijak zarážajúco 

nízky. V prípade, že by nezískal projekt podporu v plnej výške žiadanej sumy, existuje pomerne široký 

priestor rozpočet okresať. 

 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava o financovaní je určite realistická, až na vklad súkromnej firmy freesam s.r.o. ktorý nie je ani 

vysvetlený, ani riadne doložený potvrdením. Tento vklad je preto ťažké posúdiť. Producentské nastavenie 

spolupracovať s ČT je vzhľadom na kvalitné herecké obsadenie správna voľba. Tak isto peniaze získané z 

krajského fondu sú zásluhou kvalitného producentského prístupu. 

 

– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich 

závazné zajištění? 

O ČT sa ešte len rozhodne - prosím upresniť pri prezentácii projektu. 

Prosím doložiť potvrdenie financovania: freesam s.r.o., vlastný finančný vklad žiadateľa, vlastný vecný vklad 

žiadateľa.  

 

– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

Požadovaná podpora od SFKMG vo výške 4,5 M Kč je relatívne vysoká, aj vzhľadom na charakter filmu, aj 

fakt, že ide o debut. Zdôvodnenie, že ide o kultúrne náročný projekt je diskutabilné, vzhľadom na divácky 

orientovaný tón aj zacielenie filmu. Miera podielu verejných zdrojov 65% je však akceptovateľná, predsa len 

ide o debut skôr arthousovo orientovaného režiséra. Finančný plán by si zaslúžil finančný vklad distributéra 

alebo VOD platformy, nakoľko projekt má divácky potenciál. Tým by sa mohla znížiť požadovaná výška na 

SFKMG.  

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt už v tejto chvíli zabezpečil 31,5% prostriedkov (niektoré ešte treba riadne zdokladovať), a má silný 

potenciál získať aj podporu ČT, čo by predstavovalo ďalších 23%. Partnerstvo s ČT sa zdá pre projekt 

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

– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia je kvalitne prepracovaná. Už vývoj projektu bol realizovaný poctivo a bol zostavený 

kvalitný štáb ľudí, kombináciou študentov alebo čerstvých absolventov a skúsených profesionálov z radov 

pedagógov FAMU. Svedčí to o kvalitách projektu aj producentskej stratégii. Tak isto navrhnutá štruktúra 

financovania je správna, najmä ak sa podarí presadiť kľúčové partnerstvo s ČT. Dôležitým rozhodnutím pre 

projekt bolo herecké obsadenie. Zdá sa ale, že projekt má ešte nevyužitý potenciál spolufinancovania 

distribučným partnerom (VOD, alebo kino distribútor, možno web...). Divácky potenciál filmu vzhľadom na 

tému aj herecké obsadenie sa zdá byť silnejší, ako ho žiadateľ predstavuje. Alternatívne, vzhľadom k polo-

študentskému pozadiu filmu existuje možnosť, že by producent mohol skúsiť realizovať projekt aj s 

prípadne nižšou finančnou podporou od SFKMG. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Žiadateľ má celkom podrobnú predstavu o marketingovej stratégii, opretej najmä o štart na KVIFF a 

následnú PR kampaň a distribúciu. Zdá sa ale, že projekt by mohol mať aj svoj vlastný výtlak, nie len čisto 

arthousový, ale aj divácky, vďaka žánru komédie, hereckému obsadeniu a téme. V podstate závisí na tom, 

aký vtipný film bude. Teoreticky má šancu byť v distribúcii dobrým prekvapením, ak sa podarí. 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Film má ambíciu premiérovať na KVIFF v 2022, čo je realistické. Zahájenie natáčania v 01/02/2021 sa však 

zdá celkom tesné, aj vzhľadom k výrazne zhoršujúcej sa situácii Covid-19. Stále tam však existuje rezerva, 

nakoľko film nemusí byť dokončený už na jeseň 2021, môže sa dokončiť aj na jar 2022. Ak by sa posúvali 

termíny nakrúcania, môže byť problém aj s termínmi hercov. Harmonogram je teda krajne realistický, avšak 

vzhľadom k aktuálnej neistote to je všetko veľmi otázne. Odporúčal by som žiadateľovi pri podpisovaní 

zmluvy rátať aj s možnosťou, že sa premiéra uskutoční až v 2023. 

 

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

Spoločnosť žiadateľa má už istú produkčný skúsenosť na väčších filmoch, aj producentskú skúsenosť 

najmä s dokumentami. Keďže sa jedná o relatívne nízko rozpočtový film, mal by sa dať realizovať relatívne 

bez väčších problémov. Problém môžu byť herci, ktorých povinnosti na iných projektoch môžu byť problém 

pri posúvaní termínov. 

Aj režisér aj spoločnosť majú za sebou isté úspechy, ktoré dávajú predpoklad k úspešnému dokončeniu 

projektu. Za projektom okrem konateľov spoločnosti žiadateľa figuruje aj mladá producentka, ktorá v spojení 

s mladým režisérom projekt vedie už od samého počiatku. Je tu predpoklad spoločného rastu novej 

generácie, čo je pozitívom tohto projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Somewhere over the Chemtrails 

Evidenční číslo projektu 4011/2020 

Název žadatele Bratři s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 2.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Somewhere over the Chemtrails je v jistých ohledech smutnou komedií. Reaguje na čím dál posilující se 

tendenci propadat všemožným strachům, obavám, umocněným diskuzemi, sociálními sítěmi, politickou 

ideologií… Scénář propojuje vtipnou absurdnost celé řady dezinformací a nesmyslů, které některé z nás 

trápí natolik, že se potíráme octem, se strachem, který je sice přirozený a pochopitelný, ale zbytečně 

akcentovaný a zneužívaný, aby ve výsledku vedl k paralýze, nebo nenávisti, či prostě obému. 

Látka, která balancuje na obou pólech, mezi společenskou satirou a tragikou, která reaguje na současné 

jevy okolo nás, by mohla poměrně snadno upadnout do křeče, spíše karikatury. Ale už samotný scénář 

tomuto nezdaru odolává, a pokud dojde i na slibované obsazení titulních postav, lze věřit, že i ty dialogy, 

které zavánějí přeci jen tezovitostí, nabydou “života-uvěřitelnosti” a celek bude tak ještě účinnější, než 

literární příprava filmu. 

 

 

 

 

 

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) 

Proč to nepřiznat, při čtení synopse jsem nabyl spíše obav, nežli optimistického očekávání a zvědavosti. 

Látka, resp. téma filmu, má v sobě sice nosnost, na straně druhé může – i pod vlivem obecných 

zjednodušení a značně bipolarizované diskuzi ve společnosti – sklouznout ke karikatuře protinázoru a 

postojů, s nimiž jedna strana nesouzní. Ne snad, že by z toho postavy věřící chemtrails vycházeli 

kdovíjak dobře, ale ústřední “záporná” postava, Bróňa, má dostatečně vybudované zázemí, že jejímu 

jednání lze nejen rozumět. Stejně tak se zde vhodně “podchytí” motiv slepé důvěřivosti Standy směrem 

k Bróňovi. Tam, kde tedy většinou je prostor jen na teze a výkřiky (epizodní postavičky), v hlavních 

postavách dochází k prokreslení. Výsledný tvar je tak sice mnohdy vtipný, ale ne zesměšňující. Do jisté 

míry varovný, ale ne plakátově apelující.  

 

 

 

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

Vyzdvihl bych herecké obsazení, které je velmi přesné k typům postav, šťastně zvolené však i s ohledem 

na režijní záměr, aby film nepůsobil jako povrchní útok na protistranu, zesměšnění. Naopak se to, co 

látka nabízí, ještě prohloubilo, bylo citlivěji přednesené. 

 

 

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

O přesahu za hranice lze spíše polemizovat, přeci jen je film hodně svázán s prostředím české vesnice, ale 

svůj význam pro tuzemskou kinematografii bude mít minimálně v dostatečně citlivé reakci na aktuální 

strachy a důvěru v absurdní fake news. 
 
 

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

znaků) 

 Projekt se nemalou měrou opírá o podporu ze strany SFK, což může být jeho nevýhodou. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Somewhere over the Chamtralis 

Evidenční číslo projektu 4011_2020 

Název žadatele Bratři s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8_26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena  Slavíková 

Datum vyhotovení 19.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt má bohulibý cíl, totiž pranýřovat xenofobii a rasismus v Čechách.  Těmto nebezpečným nešvarům se 

daří zejména tam, kde to vezme do ruky zdatný manipulátor, který dokáže šířit mezi lidmi paniku,  strach a 

nenávist.V našem případě  jde o velitele hasičů Broňu a v menší míře, odvozeně o jeho přítele Standu. Pro náš 

příběh je podstatný i notorický opilec Joska  a osvícený  pan farář, pravý hlasatel křesťanské morálky. Stane se, 

že na vesnické velikonoční slavnosti  narazí  nikým neřízené auto do kašny a zraní při tom  Roma 

Gejzu.Známému xenofóbovi  Broňovi to stačí, aby  prohlásil  nehodu za teroristický útok, spáchaný 

migranty,kteří ovšem ve vsi neexistují.Příjede policie a v plné polní  teroristy hledá, občané vsi se polarizují, 

přiklánějí se na Broňovu stranu .Broňa nepřestane štvát, i když se viník přizná: je jím Joska.Ale Broňa informaci 

tají, aby klasicky strach ve vsi nepominul a sám neměl ostudu. Toto počínání vede ke dvojí smrti :jednak se 

Joska utopí v kašně- a tím spíš se už nedá na něj ukázat jako  na pravého viníka ,  naopak ,stává se  „obětí“ 

pomyslných  teroristů, jednak   zmanipulovaný Standa pokácí ve jménu teroristů obecní lípu, která při pádu 

zabije  nešťastnou náhodou pana faráře. Katarze spočívá v tom, že  Broňa, který fakticky nemá se smrtí faráře 

nic společného,  se k pokácení lípy přizná. Standovi se narodí syn a Standa  zasadí nový stromek. Občané  se 

přestanou bát.Strach z neznámého je poražen. 

Bohužel nemohu  scénář do výroby doporučit. I v polokomediální nadsázce je nevěrohodný.Nedovedu si 

představit, že by policie místo toho, aby vyřešila celkem jednoduchý případ a zjistila např.,kde se vzalo auto či  

vyslýchala občany , nechá se zmást od  místních panikářů a hledá se samopaly po vsi teroristy,i když je 

naprosto zřejmé, že v takové vsi nemohou absolutně být Co by tam dělali? Postavy jsou prvoplánové ,dialogy 

očekávané a schematické. Některé peripetie v sobě nesou  stopy skutečných lidských vztahů( myslím na při na 

manželství Standy a Jany, na  pana faráře a Josku, ale nepočítám neustálé popíjení panáků a hospodské 

vytahování.) Vše je obestřeno závojem jakési nechtěné najivity.Nedokážu odhadnut publikum,  které by se na 

film se zájmem podívalo.  .Kromě etického poslání podle mne nemá film  žádnou výraznou přednost..Ale  

ušlechtilý cíl nestačí,řekla bych. 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji (nehodící se vymažte) 

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) 

Myšlenka scénáře je sice originální, ale co je to platné, když je nevěrohodná, nelogiká. Nadsázka příběhu 

není dost komediální nebo tak komediální ,abychom tu nelogičnost mohli akceptovat. Nejlepší scéna je  

první scéna na hřbitově. Slibovala  nadsázku  s vážným podtextem, ambivalentní pohled  mezi tragédií a 

komikou. Teoreticky  je toto rozmezí  patrné v celém filmu, ale jde o přání otcem myšlenky, postavy díla 

nedosahují  toho ,co by po nich autoři chtěli.Jsou ploché a nezábavné.Dialogy příběh nijak nepodržely, 

chybí jim vtip a  ironie, zůstávají na  popisné úrovni. 

Je mi to líto, že mi připadá tento debut  marný.Autorům evidentně na látce záleží .Jak už jsem napsala, má 

vysoký a potřebný etický cíl. 

Ten cíl by  splňoval kritéria výzvy FK, ale muselo by být dílo lépe napsané.   

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

Autoři scénáře jsou dva mladí tvůrci::Adam Koloman Rybanský a Lukáš Csicsely,když k nim připočteme 

ještě dramaturga Tomáše Pavlíčka ,jde o trojici ,která ještě s pupeční šňůrou Famu,dosáhla zřetelných 

úspěchů. 

Za svůj film Přátelské setkání nad sportem získal A.Koloman Rybanský v rámci Českého Lva cenu 

Magnesia,a další ocenění   na řadě mezinárodních festivalů.L.Csicsely je autorsky úspěšný  beletrista 

T.Pavlíček má za sebou filmy jako je Parádně pokecal, Chata na prodej a film Non Stop Lahůdky.Jsou to 

perspektivní  tvůrci a snaží se zachytit  realitu  nevšedním pohledem, s humorem a  nadhledem. 

Rybanský, budoucí režisér,  chtěl natočit studii o strachu z neznámého, která  má základ 

v neinformovanosti, v nevzdělanosti a uzavřenosti prostředí. Podle mého soudu se mu jeho ambiciózní 

projekt příliš nezdařil, ale je třeba si ho vážit za snahu postihnout  , ohleduplně, s respektem k postavám, 

negativa společnosti.   

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

Myslím si,že téma je významné pro českou i evropskou kinematografii, bohužel jeho zpracování za ideou 

kulhá. O inovaci nepůjde  v žádné  z nich . I kdybych se v zásadním hodnocení projektu mýlila, jsem 

přesvědčená, že bohužel „světové“ dílo nevznikne. 

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

znaků) 

Informace obsažené v materiálech jsou dostačující  a rozhodla jsem se s plnou zodpovědností. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Animal Crusaders 

Evidenční číslo projektu 4014-2020 

Název žadatele IS Produkce s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 19.9.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Připravovaný film scénáristy a režiséra Robina Lipo, „Animal Crusaders“ je jíž pravděpodobně fondové 

komisí dobře znám. Z poznámky v ekonomické analýze k výzvě 2020-1-1-3, usuzuji, že je tato žádost na 

fond v krátkém čase celkově již čtvrtou v pořadí. Prvé dvě žádosti podávala jiná produkce než následující 

dvě. 

V té souvislosti postrádám informaci o převodu projektu Animal Crusaders od GURU FILM, s.r.o na IS 

Produkce, s.r.o. 

GURU FILM, s.r.o. podle informace z žádosti 2020-1-1-3 měl uzavřenou smlouvu s autorem a režisérem 

Robinem Lipo na vytvoření scénáře a poskytnutí licence, nyní předkládá podobnou smlouvu IS Produkce. 

 

Za nejsilnější stránku tohoto projektu považuji odhodlání tvůrců film realizovat. 

Těch slabých stránek této žádosti je bohužel podstatně víc. Vedle nevyjasněných vztahů s bývalou 

produkční společností to je také Finanční plán, který s výjimkou podílu polského koproducenta, postrádá 

veškeré potřebné doklady. 

Také předložený rozpočet je velmi nepřehledný. Fondem požadované kategorie, uvedené ve formuláři 

rozpočtu, (druh jednotky, jednotková cena, počet jednotek) jsou žadatelem většinou ignorovány a avizovaný 

rozpočet ve formátu MovieMagic, který mohl některé nejasnosti vysvětlit, v žádosti není přiložen.  

Komentář k rozpočtu je prakticky nulový. 

Úvaha o tom, zda projekt doporučit nebo zavrhnout není jednoduchá. Na jedné straně je řada závažných 

nedostatků v žádosti a na straně druhé je cítit intenzivní snaha a poměrně propracovaný záměr projekt 

realizovat jak u samotného autora a režiséra, tak také na straně producenta. Vzhledem k tomu, že řada 

nedostatků v žádosti pravděpodobně padá na vrub nezkušenosti, jsem se nakonec rozhodl projekt 

doporučit. 

 

 

 

 

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 až na několik nedostatků, které zmiňuji jinde, úplná a srozumitelná. 

 

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

Rozpočet 

Přesto, že celková částka rozpočtu je v podstatě „skromná“, jsou některé dohledatelné položky neuvěřitelně 

předražené. Některé částky svědčí buď o naprosté neschopnosti, nebo o snaze vytvořit skryté rezervy. 

Celý rozpočet je velmi nekvalitně zpracován, respektive předložen. V jednotlivých položkách je vždy 

uvedena pouze fixní částka bez sebemenšího náznaku jak producent k této částce došel. 

Formálně špatně je vyplněná kapitola 1 a 2 ve sloupci A. 

Smlouva o dílo a licenci s autorem scénáře uvádí celkovou částku odměny 200.000,-, ale v předloženém 

rozpočtu je kalkulováno pouze 150.000,- 

Vybavení produkce a vysílačky za 82.500,-, to jsou náklady odpovídající rozsáhlému zahraničnímu seriálu a 

ne nízkorozpočtovému filmu s 22 fd. 

Nájem osvětlovací techniky pro tento typ filmu za cca 20.000,- za den je nehorázný nesmysl. 

236.000,-  za nájmy agregátů na 22fd u filmu tohoto typu je také nesmysl. 

292.500,- za nákup PHM pro agregát na 22fd je ještě větší nesmysl.  

Producent pravděpodobně zapomněl, že nepředkládá rozpočet na reklamní klip. 

Pokračovat dál v rozboru jednotlivých položek je plýtvání časem komisařů fondu. 

Finanční plán 

Postrádám informaci o jednání se Zlínským a Moravskoslezským krajem. Očekávaná podpora samosprávy 

těchto krajů v celkové výši 4.500.000,- je mimořádně vysoká a to i proto, že v žádosti 2020 1-1-3 uváděl 

producent GURU FILM podporu Moravskoslezského kraje pro tento projekt pouze ve výši 110.000,- 

V LI od koproducenta i/o post, není ani zmínka o částce, která je uvedena ve finančním plánu. 

Vlastní zdroje producenta v celkové výši 4.967.952,-Kč nejsou ničím doloženy (chybí čestné 

prohlášení v případě finančního plnění ve výši 1.500.000,-) a specifikace věcného plnění ve výši 

3.467.952,-. 

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

Producentská strategie se v tomto případě týká zejména zafinancování celého projektu a následného 

distribučního využití.  

Případné výpadky oproti předloženému finančnímu plánu je producent odhodlán krýt z komerčních zdrojů 

(kontakty z jeho reklamních aktivit) nebo z vlastních zdrojů.  

Cíl, který si producent staví v otázce následného užití filmu, není jednoduchý, ale z mého pohledu je velmi 

sympatický. Jeho odhad předpokládaných cílových skupin (obyvatelé větších měst a festivaloví diváci) je 

realizovatelný a je podpořen jeho ambiciózním, ale i logickým záměrem: „chceme naplnit jak artové, tak i 

komerční očekávání“. 

Autorská explikace svědčí o velmi seriózním přístupu režiséra k celému projektu. Klade velký důraz na práci 

s herci a předpokládá poměrně dlouhé a intenzivní zkoušení před vlastním natáčením. Také „ladění“ 

dialogů s herci a ekologickými aktivisty může celému filmu pomoc. 

Díky této přípravě může být plán 22fd reálný. 

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

Producent 15 let pracuje v reklamní branži, čtyři roky spolupracuje jako koproducent na celovečerních 

filmech a toto je jeho prvý celovečerní film, který má jako producent na svojí zodpovědnost. 

Režisér absolvoval české i polské filmové školy a má poměrně bohatou praxi, většinou u špičkových 

profesionálů při realizaci jejich filmů. Tento projekt je jeho debutem. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Animal Crusaders 

Evidenční číslo projektu 4014-2020 

Název žadatele IS Produkce s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 

Datum vyhotovení 26. září 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Na pozadí milostného příběhu mladého páru tematizuje scénář přítomné problémy z oblasti ochrany zvířat a 

ekologie. Polák Xaver se náhodně seznamuje s Češkou Rebekou, se kterou se sblíží a díky které proniká do 

komunity pražských aktivistů, zaměřující se na práva zvířat. 

 

Z projektu je znát upřímný zájem tvůrců o problémy současného světa, které je třeba řešit. Záslužný záměr 

však naráží na problematické scenáristické pojetí. Prostředí je konstruováno tak, aby náležitě (a nejednou 

polopaticky) vynikly právě všechny možné aktuální problémy. Postavy obývající toto prostředí nemají pro své 

jednání vždy zcela přesvědčivé motivace, jejich promluvy leckdy připomínají poučující teze... 

 

Dramaturgické explikace navíc prozrazují, že předložená verze scénáře zdaleka není finální. Také v jiných 

ohledech působí tento česko-polský koprodukční projekt poněkud „nedotaženě“ (podrobněji viz dále). Zdá se 

tedy, že by bylo vhodnější o podporu žádat v pokročilejší fázi příprav. Udělení podpory nedoporučuji. 

  

Udělení podpory                                                        NEDOPORUČUJI  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria  

 



 

 

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

 

Při stopování se náhodně setkají dva mladí lidé, Češka Rebeka a Polák Xaver, kteří svoji další cestu spojí 

dohromady jako potenciální pár. Po příjezdu do Prahy Rebeka uvede Xavera do ekologické komunity. 

Xaver se poté stává vůdcem této skupiny, jež podniká různé aktivistické akce na podporu ochrany a 

svobody zvířat. To vše se prolíná do vývoje vztahu Rebeky a Xavera. 

 

Žánrově příběh balancuje na pomezí road movie a dramatu, do kterého pravidelně vstupují Xaverovy 

subjektivní hrozivé vize. Aktuální scenáristické zpracování nicméně vyznívá tak, že jednoduchá milostná 

linie funguje jako záminka k předvedení nejrůznějších aktivistických činností a k názorné prezentaci 

ekologických hesel a problémů. Místy se zdá, že se scénář snaží (v jistých případech i polopaticky a 

prvoplánově) vyjádřit ke všem možným negativním jevům, které v přítomnosti zatěžují životní prostředí.  

 

Postavy se pohybují ve zvláštním časoprostoru, modelovaném právě skrze problémy, na které chtějí tvůrci 

poukázat. Působí poněkud prázdně – o pozadí figur víme minimum a mnoho dalšího se během vyprávění 

nedozvíme. Jejich motivace, způsob jednání, propojení s jinými postavami působí leckdy vykonstruovaně 

nebo vyvolávají rozpaky (spárování titulních postav a jejich následný konflikt, setkání se šamanem /?/, 

posun Xavera do čela skupiny...). Myslím, že důvodem je i to, že se scénář daleko víc zajímá o nadosobní 

témata než o samotné hrdiny a jejich vlastnosti. Ti působí neživotně i vinou dialogů, které nejednou 

připomínají spíš teze, jimiž figury komentují nešvary současného světa. 

 

Záměr upozornit na aktuální ekologické problémy ve formě hraného filmu je jistě chvályhodný. Nepochybuji 

ani o tom, že ze strany tvůrců jde o záměr naprosto upřímný. Otázkou ale zůstává, jestli to v takovémto 

zpracování nebude spíš „medvědí služba“. 

 

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

 

Hlavním autorem projektu (scénář, režie) je Robin Lipo, který se se svými krátkými snímky účastnil řady 

mezinárodních festivalů. K žádosti připojil rozsáhlou explikaci, z níž je patrné, že má k tématu osobně velmi 

blízko a že chystaný film se propojuje s jeho životními světonázory. Má také jasnou vizi o obrazovém pojetí 

filmu nebo o práci s herci, uvádí konkrétní inspirační vzory. Na druhé straně však dramaturgické explikace 

Jan Gogoly staršího a Alice Krajčírové prozrazují, že scénář zdaleka nedospěl do své finální verze a bude 

ještě dále upravován. 

 

V pozici debutanta v oblasti celovečerního filmu je také producent Martin Gazda i někteří další členové 

štábu. S ohledem na koprodukční pojetí jsou některé z profesí obsazeny polskými tvůrci (kameraman Filip 

Droźdź nebo kostýmní výtvarnice Lena Firak). Částečně známé je i herecké obsazení (v titulních rolích J. 

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

 

Tematika vztahující se k ekologii, ochraně zvířat, veganství či obecněji environmentálním problémům není v 

české kinematografii nijak výrazně zastoupena. Jde přitom o tematiku aktuální a potřebnou. Opět se však 

vtírá pochybnost, zda podle předloženého scénáře může vzniknout dílo umělecky významné a přínosné. 

 

Otazníky vyvstávají také nad cílovou skupinou připravovaného filmu – respektive koho a jak bude takovýto 

film schopen oslovit či myšlenkově obohatit. V žádosti se píše o obyvatelích velkých měst, divácích festivalů 

a filmových klubů nebo o naplnění „artového i komerčního očekávání“. Obávám se, že takovouto 

„povšechnou představu“ projekt nenaplňuje. Dovedu si představit, že jistou část diváků, kterým by chtěli 

tvůrci „otvírat oči“, by snímek nepřesvědčil či je možná i utvrdil v jejich osobních předsudcích. Divákům, 

kteří jsou na danou problematiku názorově naladěni, zase dílo nepřinese nic moc nového. 

 

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

 

Projekt zaštiťuje IS Produkce, která se v oblasti celovečerní tvorby věnovala dosud koprodukcím (např. 

Úsměvy smutných mužů) nebo reklamní tvorbě. Snímek s předpokládanými náklady přibližně 18 500 000 

Kč má přitom vzniknout v koprodukci s polskou společností Impakt Film. 
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V aktuální fázi působí projekt celkově „nedotaženě“. Je to patrné nejen na scénáři, ale i na producentském 

záměru, v němž jsou některé z informací spíš jen obecně nadhozeny. S ohledem na realizační 

harmonogram to není překvapivé – projekt čeká ještě delší vývoj (od finalizace scénáře přes další žádosti o 

podporu či casting, po finalizaci výběru lokací). Za zmínku stojí i fakt, že stejný projekt se ucházel o 

podporu také v letošní výzvě SFK na vývoj, která v době podání této žádosti ještě nebyla rozhodnuta. 

 

V přílohách se objevují drobné nesrovnalosti – viz harmonogram, který je součástí žádosti, a harmonogram 

jako samostatná příloha (liší se termíny postprodukce, zahájení natáčení). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Animal Crusaders 

Evidenční číslo projektu 4014-2020 

Název žadatele IS Produkce s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu  

Číslo výzvy 2020-2-8-26 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 27-09-2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Celovečerný hraný debut Robina Lipo má potenciál stať sa generačnou výpoveďou a autorským filmom 
zachycujúcim zmýšľanie a obavy dnešných (mladých) ľudí, ale zároveň by mohol zabaviť a osloviť aj 
širšie publikum než generáciu tzv. millenials. Režisér sám zdôrazňuje potrebu dosiahnuť autorský film 
s komerčným potenciálom. Žánrovo chce oscilovať medzi road-movie, drámou zo súčasnosti a 
absurdnou komédiou. Filmový príbeh sa mi javí ako originálny, sleduje stretnutie Rebeky a Xavera, 
dvoch mladých ľudí, ktorí sa v priebehu spoločnej cesty autostopom postupne začnú spoznávať. 
Rebeka sa vracia z Poľska, kde bola na štúdiu, je veganka a aktivistka za práva zvierat a ochranu 
prírody. Xaver je Poliak v existencionálnej kríze. Spoznávajú a ovplyvňujú sa navzájom. Príbeh je 
štylisticky aj formálne rozdelený na dve časti. Prvá sa odohráva v prírode, kde sa zvieratá voľne 
pohybujú a kde sa po počiatočnej fascinácii dvaja milenci začínajú od seba vzďaľovať. Druhá čať sa 
odohráva v meste, po príchode do Prahy, kde sa Rebeka a Xaver pridajú k aktivistom. Režisér chce 
svojim filmom o.i. vyjadriť svoj aktívny postoj k tejto téme. Producent Martin Gazda je tiež debutantom 
vo svojej roli, avšak vo svojej spoločnosti  IS Produkce má niekoľkoročné profesionálne skúsenosti. 
Projekt je potvrdená česko-poľská koprodukcia s Impakt Film. Casting hlavných postáv je urobený, 
k projektu je tiež vypracovaná podrobná a profesionálna správa o priebehu vývoja a je pripravený 
k realizácii. 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

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

Téma filmového príbehu je orginálna v tom zmysle, že sa okrem iného týka otázky životného 
prostredia a ochrany zvierat. A ako správne tvorcovia zdôrazňujú, bude pre nich výzvou neupadnúť do 
formy agitky alebo poučovateľa. Dokumentárne filmy s touto tématikou existujú a môžu obsahovať 
určitú formu osvety, hrané nie. V tom je projekt inovatívny a odvážny. Ide o rozvoj vzťahu Rebeky a 
Xavera, o zásadné veci ako ochrana zvierat a spôsob života v našej súčasnosti. Koncom prvej časti 
už však dochádza i k odcudzeniu.V druhej časti, v Prahe sa Xaver postupne mení na extrémistického 
vodcu, dochádza k hádkam medzi členmi. Xaver sa znovu ocitne na rozhraní, kedy musí rozhodnúť o 
svojej budúcnosti. Formálne sa film javí ako moderný európsky film. Pripojený trailer, ktorý sa 
odohráva v prvej časti, počas autostopu a v lese dobre naznačuje atmosféru filmu a filmový jazyk, 
ktorý chce režisér pres voj film použiť. 
Režisér Robin Lipo podáva veľmi dobrú prezentáciu svojej vízie projektu, výstavby atmosféry, 
filmového jazyka, práce s hercami. Uvádza to aj na filmových príkladoch, o.i. American Honey. Takúto 
asociáciu č osa týka atmosféry a práce s mladými hercami i nehercami som pri čítaní projektu mala 
tiež, takisto ma napadlo prirovnanie s filmom Boze Cialo čo sa týka jeho energie, toto prirovnanie zase 
spomína producent. Bolo by skvelé, keby sa im podobný film podarilo vytvoriť. Dramaturgická analýza 
Alice Krajčírovej veľmi trefne poukazuje na možné úskalia momentálnej verzie scenára ako je 
dialogická explicitnosť medzi postavami a nedotiahnutie postáv. Zároveň s ňou súhlasím v tom, že 
prezentovať ľudí, kterým záleží na ochrane prírody a zvierat len aktivistami zo squatu by mohlo túto 
dôležitú tému extremizovať. Verím však tomu, že s pomocou dvoch skúsených dramaturgov sa týmto 
úskaliam režisérovi podarí vyhnúť. 
 

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

Projekt a tím mladých profesionálov pôsobia dojmom, že sú zosúladení a v štádiu projekt realizovať. 
Režisér Robin Lipo, ktorý má poľské korene a študoval v Lodzi využíva tento extra element na 
obohatenie projektu poľskou koprodukciou, hlavnou postavou-poľským hercom, kameramanom 
Filipom Droźdźom, atď. S producentom Martinom Gazdom sa poznajú a už spolu spolupracovali. 
Martin Gazda má skvelú ambíciu vrátiť filmový priemysel naspäť do Zlína, ktorý má bohatú filmovú 
minulost. Dramaturgovia Jan Gogola a Alica Krajčírová podľa mňa pomôžu režisérovi dotiahnuť detaily 
jeho filmového príbehu. Potvrdené sú aj ďaľšie profesie ako autor hudby, kostýmový výtvarník, 
architekt. 
 
 
	

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

 
Ako som už spomínala, film na mňa pôsobí, že je hlasom mladej generácie a príbeh odráža témy, 
ktoré súčasných mladých ľudí zaujímajú a zároveň sužujú. Je vyrozprávaný štýlom a jazykom mladej 
generácie, ktorú môže prvotne zaujať, ale verím tomu, že nebude je len takto generačne zaradený a 
osloví širšie spektrum divákov – veríme totiž tomu, že generácie našich detí budú život a svet meniť 
k lepšiemu a bojovať za lepšie životné prostredie a menej konzumný spôsob života. Preto má téma aj 
jej spracovanie medzinárodný dopad a verím tomu, že tak na festivaloch, ako aj v samotnej distribúcii 
osloví širokú veřejnost. Súdiac podľa vízie režiséra pôjde o autorské dielo mladého režiséra, ktorý 
predstavuje generáciu mladého európskeho filmu. 
 
 

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 
znaků) 
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Projekt je jasne a zrozumiteľne vypracovaný a som presvedčená, že vznikne zaujímavý autorský 
debut. V danom momente je potvrdený ako česko-poľská koprodukcia (Impakt Film), percentuálne 
predstavuje poľský podiel 24,02 %. Tímy z českej i poľskej strany sú už obsadené a potvrdení sú už aj 
predstavitelia hlavných rolí. Marketingová a distribučná stratégia je stručne ale logicky naznačená. 
Projekt má veľkú šancu, že bude finančne podporený aj Poľským filmovým fondom. Okrem SFK počíta 
rozpočet s finančnou podporou Zlínskeho a Moravsko-sliezskeho kraja. Rozpočet počíta aj s ďaľšou 
možnou finančnou podporou z poľskej stray vo forme sponzoringu a pod, čo je podľa mňa tiež 
realistické. Záujem o spoluprácu prejavil aj i/o post kde by sa robila postprodukcia filmu (LOI). Myslím 
si, že projekt je profesionálne pripravený a predložený a hotový k výrobe. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Mezi markýz 

Evidenční číslo projektu 4015-2020 

Název žadatele Company F s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Celovečerní hraný debut 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 
 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 28.9.2020 

 
 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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O podporu opětovně žádá lyrický příběh debutujícího režiséra Martina Kostelníka “Mezi mraky” (dřívější ná-

zev “Záhadná Martina”). 

 

Projekt ve vývoji více než 2 roky. Od předchozí Žádosti došlo k posunu ve scénáři, rozpočtu i producentské 

rozvaze. Změnil se název tak, aby méně prozrazoval podstatu filmu. Bohužel k posunu ve Finančním plánu, 

respektive v jeho zajištění, nedošlo. 

 

Film vypráví příběh pomocí emocí, symbolů a podobenství. Zajímavě natočený přiložený teaser pomáhá po-

chopit náladu celého filmu. 

 

Úzká spolupráce režiséra s dramaturgem, posun ve scénáři. 

 

Lokace nalezeny v západních Čechách, pětina natáčecích dní naplánována na Slovensko.  

 

Úspornější rozpočet obsahující jen základní položky, bez velké výpravy a přehnaných honorářů. 

 

Finanční plán pouze teoretický, kromě vlastních zdrojů producenta a odložených plateb absentuje další ale-

spoň přislib finanční podpory. Přiložena pouze smlouva se slovenským partnerem, který nevstupuje do pro-

jektu vlastními prostředky, ale ve smlouvě “odhaduje, že bude schopen zajistit” finance od několika sloven-

ských veřejných institucí. 

 

Distribuce zatím nedohodnutá, logicky pozice pro vyjednávání uvedení lyrického filmového debutu složitá. 

 

Požadovaná částka od českého Fondu kinematografie v obvyklé výši vůči celkovým nákladům, bohužel ale 

těžko obhajitelná. 

 

Harmonogram projektu odpovídající povaze projektu a fázi příprav a samotné produkce, koliduje ale se za-

jištěním, resp. nezajištěním finančních prostředků. 

 

Bohužel je projekt z mého pohledu nedostatečně přípraven k realizaci (ve chvíli podání této Žádosti). 

Chápu, že se producent potřebuje odrazit od případné podpory českého Fondu kinematografie. Ale měl by 

být schopen předložit další zdroje a varianty financování, které projekt rozjedou. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Projekt, který posuzuji, se dostává před komisi opětovně.  

Film je ve vývoji od začátku roku 2018, prošel si několika fázemi. Co se změnilo od prvního neúspěšného 

podána Žádosti je těžké říct, pravděpodobně posun ve scénáři. Co se týče Finančního plánu, tam si nejsem 

jistá v čem by posun spočíval. Doteď je zajištěno cca 11% nákladů, což vesměs znamená vlastní vklad pro-

ducenta do teaseru a obhlídek plus odložené platby některých honorářů. Ostatní je ve fázi před jednáním. 

(více v části Rozpočet a Finanční plán). 

Těžko posoudit, jestli došlo k posunu realizace jednak z důvodu neúspěšného podání Žádosti, možná i z 

důvodu situace s coronavirem. 

Dle přiloženého harmonogramu se rozjedou přípravy na konci letošního roku. 

Co projektu jistě prospělo (pro další předkládání žádostí o finanční podporu) je realizace teaseru, který je 

přiložen k Žádosti. Přiblíží a naznačí atmosféru filmu, představí hlavní herce. 

 

 

 

 
 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žadatel předkládá dokumenty obsahující potřebné údaje k posouzení Žádosti. 

Smlouva s autorem námětu a scénáře v pořadku uzavřena a doložena. 

Přiložen jeden LOI slovenského koprodukčního partnera, který ve smlouvě uvádí, že se “odhaduje, že je 

schopen zajistit” níže uvedené finance z několika veřejných slovenských zdrojů… 

Přiložen dopis z úřadu Plzeňského kraje, který stvrzuje zájem o účast na projektu - bez další specifikace. 

Přiloženy dokumenty objasňující stav a vývoj příprav projektu.  

 

 

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

Název projektu MEZI MRAKY 

Evidenční číslo projektu 4015-2020 

Název žadatele Company F s. r. o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková 

Datum vyhotovení 1. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Hlavnímu hrdinovi zemře při nehodě manželka. Uzavře se do sebe a „sochá“ 
monumentální dílo. Zjevuje se dívka, která se snaží vrátit hrdinu zpět do života. To se 
jí přes různé peripetie povede. Ale pro jistotu se na konci vyznění příběhu ještě 
trochu zašmodrchá, aby nebyl tak jednoznačný. 

1.  
2. Hlavní silné stránky projektu: 
3.      Sofistikovaný rozbor díla v podobě režijní explikace, který se však zcela míjí s 

předloženým scénářem i ukázkou. 
 
4. Hlavní slabé stránky projektu: 
5.      Z niterného tématu se pomocí nejrůznějších klišé (postavy, motivy i struktura 

vyprávění) a utkvělých interpretací autora stává téma banální. 
6.       
7. Konečné hodnocení: 
-      Ač je jedním z bodů cíle výzvy „podpora nastupující filmařské generace“, kvalita 

scénáře neumožňuje projekt doporučit. Do detailů promyšlené dílo takto funguje 
možná v režijní explikaci, nikoliv ve scénáři. Rovněž filozofie nízkých honorářů 
pro debutanty a zapálené tvůrce, kteří „upřednostňují vznik projektu před vlastním 
ekonomickým prospěchem“ (viz B1 – popis projektu - producentský záměr, str. 8), ač 
legitimní a dobrovolně zvolená, nabourává systém spravedlivého odměňování 
tvůrců za vykonanou práci a výrobní standardy vůbec.   
 

Udělení podpory                                                                 Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

 

Hodnocená kritéria 

 



 

 

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

     Projekt je prezentován jako lyrický film, v materiálech se zdůrazňuje magický 
realismus, ve výsledku je ale předložen poněkud neoriginálně odvyprávěný 
příběh truchlícího muže, kterého se snaží vrátit k životu tajemná dívka, která, aby 
nebyla tajemná málo, stane se na konci ještě tajemnější, čímž příběh dostává dle 
autora záhadnější, ve skutečnosti ale spíše zmatenější, rozměr. 
 
     Ve scénáři příliš nefunguje hra na uzavřený mikrosvět (omezený počet 
epizodních postav, podivná prostředí). Ze scénáře máme pocit, že sledujeme 
naprosto reálné a spíše nezvládnuté psychologické drama, ozvláštněné rádoby 
magickými prvky (dívčiny tance na Labutí jezero, případně na píseň od Rolling 
Stones, bílé šaty...) 
     Charaktery postav jsou předvídatelné, bez tajemství. Ano, dokonce i tajemná 
dívka postrádá tajemství. 
 
     Flashbacky se používají naprosto očekávatelně, často jsou zbytečně doslovné. 
 
     Ze scénáře je patrno (podtrženo rež. explikací), že režisér má nastudováno 
(nakoukáno), bohužel nedokáže převést jinde fungující postupy do svého příběhu. 
Zde působí neinvenčně, očekávatelně, mechanicky, často kýčovitě. 
 
     Celkově projekt působí spíše jako nevyzrálé dílo, neschopné rozlišit podstatné 
od nepodstatného. Některým motivům se přikládá magický význam, ve skutečnosti 
(tak jak jsou prezentovány ve scénáři) jsou na hranici postřehnutelnosti. Podobné 
lpění na „detailu“ sledujeme i v realizační rovině. V okamžiku, kdy se tvůrce 
(podpořen dramaturgem a producentem) vzdává řádné odměny (jinými slovy spokojí 
se s mimořádně nízkým honorářem, jen aby se dílo realizovalo), působí ne příliš 
uváženě ochota zaplatit velmi vysoké poplatky (vzhledem k rozpočtu) za autorská 
práva u písně od Rolling Stones, v domění, že je skladba nezbytná pro dosažení 
vnějšího i vnitřního kontrastu (viz rež. explikace). 
 
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

    Z přiložených materiálů je patrné, že hybateli projektu jsou producent s režisérem 

(logicky), a že režisér má dílo pod absolutní tvůrčí kontrolou, což nemusí být úplně 

ku prospěchu věci (viz zmiňované lpění na detailech, které nevyznívají). 
 
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

     Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o dílo, které by svým tématem či 
zpracováním mohlo posunout českou, natož evropskou kinematografii. 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné. Neobsahují rozpory ani 
protichůdné informace a umožňují správně posoudit žádost. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o výzvu na výrobu filmu (nikoliv na vývoj), daly by se očekávat „přesnější“ 
smlouvy mezi producentem a autorem, zejména v oblasti odměn. 
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. 
     Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli. Žadatel je schopen 
projekt zreaizovat. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu HOTEL 

Evidenční číslo projektu 4018-2020 

Název žadatele DARO Studio CZ 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 12.9. 2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

Projekt žánrového filmu Hotel splńuje kritéria výzvy SFK. Za silnou stránku projektu považuji 
snahu autorů a producentů o realizaci projektu v prakticky jednom prostředí a tím o elimiaci 
nákladů na natáčení na minimum možného. Žádost je doplněna bohatým aparátem příloh 
potvrzujícím účast jednotlivých subjektů na financování a realizaci projektu. 
 
 
Některé detaily týkající se Žádosti uvedu v podrobné části analýzy. Pro Slyšení by bylo vhodné 
doplnit Žádost o náznak hereckého obazení a specifikaci oblastí účasti české strany mimo 
finanční stránky + scénáře a režie. 
 
 
Dle mého názoru je projekt připraven k realizaci, a Žadatel bude schopen projekt uskutečnit 
v zamýšlené podobě. 
 

 

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) 

Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

– Přílohy Žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory ani protichůdné informace. 

– Ve vlastní Žádosti je chybně uveden počet f.d. 20, v Rozpočtu i Harmonogramu 22, dále rozdílně 

datumově uveden 1. film.den. 

– V Harmonogramu u řádků 3,6,8,9 přehozen den/ měsíc. 

– U rozpočtu je nutné v detailní části přenést náklady 1.-Vývoj a 2.-Development do sloupce B. poté bude 

sloupec A. totožný se sloupcem B /projekt  neměl podporu SFK na Komplexní vývoj/. 

– V Popisu chybí vyjmenování subjektů se kterými je smlouva na scénář uzavřena, smlouvu s M. Balážem 

na scénář jsem nenašel, ačkoliv je uveden mezi autory scénáře - nutno doplnit. 

 

– Žádost je možné správně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná. 

 

– Představa o financování je realistická. 

 

– Jednotlivé 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 jasný a zdůvodnitelný potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento projekt. 

 

– Žadatel má jasnou představu o marketingové i distribuční strategii. 

 

– Časový harmonogram je zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli, strategie - nejdříve natočit 

jednoduchý debut a poté se pustit do složitého projektu je chválihodná. 

 

– Jedná se o společnost se zkušenostmi z reklamní a tv branže, na poli celovečerního filmu debutuje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hotel 

Evidenční číslo projektu 4018-2020 

Název žadatele DARQ Studio CZ s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba celovečerního hraného debutu 

Číslo výzvy 2020-2-8-26 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o lehký, oddychový film, který je jasně komerčně orientován a cíleně využívá divácky 

oblíbené, ověřené, ale také nepříliš originální stereotypy zvoleného žánru romantické komedie. 

Z tohoto hlediska nemá projekt zásadní společenskou hodnotu. Jistým oživením je samotná struktura: 

tři víceméně samostatné, ovšem vzájemně propojené mini-příběhy, odehrávající se na jednom místě 

v jednom časově omezeném období, tvoří organický celek. Snaha o vtipné dialogy a situace 

vycházející z nedorozumění vychází jen částečně. Celý příběh je poměrně banální, postavy nejsou 

dostatečně komplexní, dramatického materiálu je pomálu a ději v druhé polovině dochází dech. Jedná 

je o čistě lokální projekt z minimálním mezinárodním potenciálem. Tematickou ani formální inovaci 

v principu nepřináší. Hlavní ambicí je divácká návštěvnost a její oživení v období koronavirové krize, 

což lze hodnotit pozitivně.  

Nejen pro režiséra, ale také pro většinu členů tvůrčího týmu, pro dva scénáristy, kameramana nebo 

střihače se jedná o debut v oblasti celovečerního hraného filmu. Jak v případě českého žadatele, tak i 

slovenského producenta se také jedná o mladé produkční společnosti, které zatím nemají realizovaný 

žádný celovečerní hraný projekt. V plánované česko-slovenské koprodukci bude majoritní podíl 60% 

držet slovenská strana. Sympatické i z hlediska debutu je, že je projekt zamýšlený jako low budgetový 

a jeho financování je poměrně dobře ošetřeno. Za daných okolností je požadovaná podpora SFK 

poměrně nízká. Ze strany žadatele chybí ovšem přesnější specifikace, jak budou prostředky získané 

na české straně utraceny. Jak český tak i slovenský distributor jsou sice potvrzeni, samotná distribuční 

strategie je ale jen stručná. Žadatel uvádí, že chce být v marketingové kampani nápaditý, ničím 

konkrétním to ale nedokládá.  

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) 

Během příprav na velkolepou svatbu dcery majitele tatranského hotelu Alexandry se snaží člen horské 

služby Petr získat Kláru, která je tady jako host a která ho mylně odhadla. Alexandra se zase zoufale 

snaží najít svého zmizelého ženicha, a její otec, který za tohle zmizení může, se snaží vše napravit a 

zabránit katastrofě, která hrozí namísto svatební veselky. Co se týče námětu, projekt nemá prakticky 

žádnou společenskou hodnotu, autoři se snaží o lehký, oddychový až únikový film, který je jasně 

komerčně orientován a cíleně využívá divácky oblíbené, ověřené a nepříliš originální stereotypy jako 

velehory v zimě, romantický vysokohorský hotel, svatba, člen horské služby nebo loď. Z hlediska 

žánru se autoři snaží o romantickou komedii kombinovanou s komedií situační a částečně 

konverzační. Tento žánr nemá u nás příliš velkou tradici a na výsledku je to vidět. Snaha o vtipné 

dialogy místy vychází, místy ne, podobně je to se snahou o vtipné situace vycházející z 

nedorozumění. Struktura spojuje tři víceméně samostatné, ovšem vzájemně propojené mini-příběhy, 

odehrávající se na jednom místě v jednom časově omezeném období, a to tak, aby vytvářely 

organický celek. V tom jsou autoři vcelku úspěšní, používají zajímavé řešení opakování některých 

situací z jiného pohledu, které, i když není zcela originální, celkový tvar oživuje. Celý příběh je ovšem 

příliš banální a postavy jsou spíše jen nahozenými typy než komplexními komediálními charaktery. 

Dramatického materiálu je pomálu a ději pak dochází dech, druhá polovina zaměřená na hledání 

ženicha je často výrazně natahována a působí repetitivně. Příběh ztrácí tempo místo toho, aby ho 

nabíral, chybí větší tah na bránu a překvapivější zvraty a řešení.  

 

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

Pro většinu členů tvůrčího týmu se jedná o debut v oblasti celovečerního hraného filmu. Debutovat má 

jak režisér Jakub Machala, absolvent filmové školy ve Zlíně, jenž má na svém kontě jen práce pro 

televizi, tak i dva scénáristé. Debutovat má také slovenský kameraman Nick Kollár, který pracoval 

v ČR na dvou TV seriálech, nebo střihač David Lorenz. Větší zkušenosti s hraným filmem má pouze 

hudební skladatel Ondřej Konvička, jenž složil hudbu například pro 4 filmy Rudolfa Havlíka. Na jednu 

stranu to může být sympatické, pro režiséra by ale mohlo být lepší, kdyby se v některých profesích 

mohl opřít o zkušenější spolupracovníky. Rozdělení tvůrčích profesí mezi českou a slovenskou stranu 

je akceptovatelné. Ve filmu by se měli objevit i čeští herci, herecké obsazení ale chybí, takže není 

jasné kolik a kdo.  

 

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

znaků) 

Jedná je o čistě lokální projekt z minimálním mezinárodním potenciálem. Ze žádosti je zřejmé, že sám 

žadatel nemá žádné mezinárodní ambice. Snímek se sice snaží přistoupit k žánru romantické 

komedie poněkud jinak, ale nijak zásadně a týká se to převážně struktury. Tematickou ani formální 

inovaci v principu nepřináší. Hlavní ambicí snímku je divácká návštěvnost a její oživení v období 

koronavirové krize.  

 

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

1000 znaků) 



 

 

Strana 3 

 

 

Projekt je zamýšlen jako česko-slovenská koprodukce, přičemž majoritní podíl 60% bude držet 

slovenská strana. Jak v případě českého žadatele, tak i slovenského producenta se jedná o mladé 

produkční společnosti, které zatím nemají realizovaný žádný celovečerní hraný projekt. Projekt je 

zamýšlený jako nízkorozpočtový snímek s rozpočtem lehce pod 13 milionů Kč a jeho financování je 

poměrně dobře ošetřeno. Na slovenské straně získal státní podporu, potvrzena je i soukromá 

slovenská televize JOJ, distributor a další partneři. Také na české straně je potvrzen distributor 

Bioscop (LOI bez specifikace výše vkladu) a TV Prima (s vkladem 2,1 mil Kč). Za daných okolností je 

požadovaná podpora SFK poměrně nízká, 2,7 mil Kč, což je pouze 20,7% rozpočtu. Není ovšem 

jasné, jak budou prostředky získané na české straně utraceny. Ze strany žadatele chybí přesnější 

specifikace. Natáčení má probíhat na Slovensku, a co se týče dokončování, například postprodukční 

studio EKRAN, které do projektu vstupuje i jako koproducent, je také slovenské. Distribuční strategie 

je poměrně stručná, divácká skupina je odhadnuta jako širokospektrální, což je vzhledem k projektu 

adekvátní. Žadatel uvádí, že chce být v marketingové kampani nápaditý, ničím konkrétním to ale 

nedokládá.  

 

 


