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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Young Michal 

Evidenční číslo projektu 2979-2019 

Název žadatele Up&Up production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 26.06.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Up&Up production s.r.o. žádá o podporu na výrobu krátkého filmu Young Michal 

talentované režiséra především krátkých forem (tj. klipů a spotů) Štěpána FOKa Vodrážky. 

 

Hlavní postava filmu Young Michal je žadatelem marketingově označena jako „Černý Petr generace 

Instagramu“.  

 

Producent předkládá projekt, u kterého si není jistý, jakou má mít projekt výslednou formu/žánr. Umělecký 

krátký film nebo tvorba pro mládež nebo krátký osvětový film. Nebo vše toto dohromady. Jako je nejasně 

ukotvena výsledná forma/žánr filmu, tak je také nepropracovaná strategie financování filmu, která je založená 

hlavně na obdržení dotace na výrobu Státního fondu kinematografie a poté se ostatní potenciální, ale nijak 

blíže nespecifikovaní a doložení koproducenti a partneři, kteří se pak po udělení dotace prostě připojí.  

 

Vývoj filmu probíhá už od srpna 2018, ale ze žádosti se nedozvíme nic bližšího o vývoji projektu než to, že 

vznikla pátá verze scénáře. Nic konkrétního o hereckém obsazení, lokacích, formě postprodukce, neboť by 

se ve filmu měli objevovat pravděpodobně inscenované instagramové fotky na profilu hlavního hrdiny a bude 

to nejspíš graficky řešeno nějakým způsobem v obraze. Jakým způsobem bude toto řešit producent autorsko-

právně, neboť se jedná o existující sociální síť a zda vyjednává s touto společností nějakou možnost 

spolupráce nebo bude výrobní štáb vytvářet vlastní fiktivní sociální médium se ze žádosti nedozvíme, ač je to 

vlastně podstatnější než výčet firem, které by se snad mohli na výrobě filmu podílet.  

 

Projekt je nedostatečně připraven na výrobu, a proto projekt nedoporučuji. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Nejslabším článkem žádosti je producentská explikace, která není ani předložena dle osnovy uvedené na 

konci povinné přílohy B.1 Popis projektu.  

 

Žadatel to supluje dokumentem nazvaným „Producentská explikace“. Zde chybí zpráva o průběhu vývoje 

projektu, který dle žadatelova harmonogramu probíhá od srpna 2018, dále komentář k rozpočtu. Žadatel se 

v Producentské explikaci pouze vágně věnuje plánu financování, které není nijak věcně podloženo (například 

v rámci nepovinných příloh prostřednictvím Letter of Intent žadatelem zmíněných společností). Žadatel tak 

pouze vyjmenovává potenciální možné koproducenty a partnery, kde je hlavně akcentována dotace fondu 

jako kruciální pro vznik projektu. Nic se také nedozvíme o průzkumu realizace, za jakých podmínek lze 

připravovaný krátký film natočit. Očekával bych také úvahu stran hereckého obsazení, které bude pro zdar 

projektu kruciální. Žadatel také nijak nevysvětluje, jakou formou budou řešena spolupráce s rapperem v rámci 

filmu a pouze akcentuje jeho marketingovou roli v rámci internetové exploatace, v tom že vytvoří blíže 

nespecifikovanou tematickou píseň. 

 

Žadatel v Producentské explikaci uvádí název projektu jako „Yung Michal“ ač je projekt jinak v žádosti 

pojmenováván jako „Young Michal“. 

 

Ve formuláři A. Žádost o podporu kinematografie žadatel uvádí, že výše finančního zajištění projektu v % k 

datu podání žádosti je 12,58% (tedy 287.800,-). Ze žádosti není jasné, jak k této částce žadatel přišel. Ve 

finančním plánu můžeme najít vlastní finanční vklad žadatele 157.760,- (6,9%), který však není nijak závazně 

doložen ani žádný další dokument, který by toto číslo nějakým způsobem potvrzoval. 

 

Žadatel nadbytečně připojuje k žádosti čestná prohlášení obou autorů scénáře, ač má s oběma uzavřeny a 

také je k žádosti dokládá smlouvy na scénář. 

  

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

 

Zdroje financování nejsou dostatečně doložené nulovou dokumentací a představa o financování je založená 

na udělení dotace od Státního fondu kinematografie a poté se údajně připojí další zdroje, což ale není nijak 

doloženo než vágním vyjmenováním názvů firem a internetových televizí. 

 

Nerozumím vůbec proč se v formuláři rozpočtu liší sloupec A od sloupce B od 30.000,-, když žadatel neobržel 

dotaci na vývoj a tak měl být sloupec A totožný se sloupcem B.  

 

 

 

 

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Producentská strategie není nijak propracovaná, producent lavíruje nad tím, zda má jít o krátký film pro mladé 

s určitou uměleckou intencí nebo o osvětový film – tento žánr žadatel hodně akcentuje, neboť takto zaměřené 

krátké filmy už dvakrát dříve vyráběl. Jedná se prý spíše „o divácký film, než artový projekt.“ Obdobně jako 

vyjmenovává žadatel pouhá jména firem, které by snad mohli spolufinancovat projekt, avšak bez jakékoliv 

argumentace, tak se v rámci festivalové strategie dočkáme pouhého výčtu jmen festivalů, kde by měl být film 

uveden, nicméně stejně jako u výčtu firem, zde nenalezneme žádnou hlubší analýzu proč tam a tam umístit 

film. Přičemž dle harmonogramu má být film vyroben do 25.5.2020 a od tohoto data se mohla odvíjet 

festivalová strategie nastavené v časové ose pořádání jednotlivých žadatelem zmíněných festivalů. Žadatel 

je označuje „na více mainstreamově orientované festivaly“, ale není jasné, kde k této klasifikaci přišel. Velký 

prostor pak žadatel věnuje možnosti internetové premiéry, kde je zjevné, že tuto formu exploatace zná 

mnohem lépe a je schopen ji srozumitelně představit.  

 

 

 

 

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

 

 

Produkční společnost Up&Up production s.r.o. vznikla v roce 2016 a je v rámci českého audiovizuálního 

prostoru velmi mladá a má na svém kontě několik reklam a v rámci celovečerní audiovizuální produkce 

spolupracovala na filmu Palach. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu        Yung Michal  

Evidenční číslo projektu        2979-2019  

Název žadatele        Up&Up production s.r.o.  

Název dotačního okruhu        Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy        Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní     

českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech  

Číslo výzvy     2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy    Alena Prokopová 

Datum vyhotovení      21.6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátkometrážní tragikomedie o „instagramovém Černém Petrovi“ naplňuje cíl jeden z hlavních cílů této 

výzvy - podporu nastupující filmařské generace. Autoři filmu - progresivní začínající tvůrci – se 

zaměřují na postavu šestnáctiletého mladíka ze Sokolova, který se pokouší prorazit jako rapper 

prostřednictvím nápodoby internetových idolů a siláckých pouček o úspěchu. Prostoduchý a 

netalentovaný „Yung Michal“ se nakonec stane atrakcí, ale pouze jako bizarní, lokální figurka…  

Mezi klady projektu patří zvláště hlavní postava odpozorovaná z reality, bezradně oscilující mezi 

vábivým prostředím internetu a vlastní, ubohou, neutěšenou existencí (omezující sociální prostředí, 

nedostatek schopností a sebereflexe). V souladu s tím observačně laděný scénář působivě využívá 

prudkých kontrastů mezi oběma realitami.   

Předkládaný projekt zatím postrádá finální dotek dramaturga, který by zdařile rozvíjenému 

„pozorování“ dal pevnější příběhovou linii - zvláště by mohl hrdinu dostal do přímého konfliktu s 

ostatními postavami (kamarád, matka). Také zůstává otázkou míra autorovy / divákovy empatie s 

„nemožnými“ postavami.  

V žádosti bohužel chybí právě explikace dramaturga (byl nějaký?), stejně tak jako explikace režiséra 

(obojí je vyžadováno povinně). Nelze tak přesně odhadnout, nakolik rozmyslně byl projekt připravován 

k realizaci ve fázi vývoje a zda byl tento vývoj už ukončen. Není také jasné, jak se tvůrci vypořádají s 

náročnou otázkou hereckého obsazení – zvláště postava Michala vyžaduje speciální odstup (idiot 

idiota nezahraje).  

Z přiloženého moodboardu je naopak zřejmé, že o vizuální stránce a charakteru záběrování 

připravovaného filmu a o jeho reáliích mají autoři zřetelnou představu.  

 

Slibný projekt proto doporučuji podpořit spíše částečně a podle uvážení Rady.  

podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

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

Originální, krátkometrážní sociální komedie odráží zmatek, který může nastat v životě nezralého, prostého 
jedince  v souvislosti s „dokonalým“ světem internetu, jeho celebrit a značek. Předložený scénář je vzdálen 
prvoplánové kritice a ponechává divákovi prostor na vlastní názor. Výhodou projektu je přesvědčivý 
„neuvěřitelný“ hrdina vázaný na konkrétní prostředí a reálie. 
Scénář Jana Vejnara  a Štěpána FOK Vodrážky líčí příběh šestnáctiletého chlapce ze Sokolova, který na 
Instagramu nachází své cíle a vzory -  silácké motivační „mantry“ a videa českého rappera Yzomandiase. 
Rozhodne se stát rapperskou hvězdou, pročež s kamarádem Spikem natáčí nepovedené nápodoby 
profesionálních videjí. „Yung  Michael“  sice nakonec získá jakousi proslulost na internetu, ale jen jako 
směšná, bizarní figurka. Kumpán Spike hrdinu opustí – popularitu si díky instagramovému uveřejňování 
svého výstřihu naopak vybuduje jeho matka Ilona…  
Míšova tragédie tkví nakonec v tom, že nepochopí rozdíl mezi svou vážně formovanou představou a jejím 
posměšným přijetím. Poslední záběr na hrdinovu tvář možná naznačuje, že by se mohla dostavit nějaká 
reflexe…  
Nesporný potenciál filmu by navýšila o něco konfrontačnější vztahová linka (především. rozhovor Samira s 
Míšou, že už nebude dělat jeho videa, rozhovor Míši s matkou o jejím úspěchu - a např. co říká matka 
tomu, že její syn napadl malé dítě?). Autorská míra empatie k hrdinovi by se dala navýšit právě 
prostřednictvím ostatních postav. Míša by každopádně neměl být jen trapný ubožák.  
Zatím si nedovedu představit herecké obsazení – zvláště casting hlavní role. V žádosti není ani zmínka o 
tom, jak k němu chtějí tvůrci přistupovat, protože chybí režisérská explikace (a také dramaturgická!).  
Projekt může stavět na silném vizuálu (jak naznačuje dodaný moodboard), nicméně je třeba ještě ho 
trochu dovyvinout po stránce dramaturgické. Je navíc možné, že do konceptu bude při natáčení silně 
zasahovat realita (autentické prostředí, herci…). 
 

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

Personálně projekt zajišťuje skupina talentovaných a ve svých oborech často už mezinárodně 
úspěšných osobností. Režisér Štěpán FOK Vodrážka napsal scénář spolu s Janem Vejnarem, 
který je současně už dobře viditelným režisérem a producentem. Kameraman David Hoffman, 
scénograf Antonín Šilar, kostýmní výtvarnice Adriana Černá či střihač Šimon Hájek pak 
představují s ohledem na svou předchozí práci profesionální tým, schopný projekt realizovat – 
zvláště pokud bude jasnější zadání ukotvené ve scénáři.  

  

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

Téma filmu považuji za významné pro současnou českou kinematografii. Vzhledem k ohlupující, 
silácké idiocii sociálních sítí a idolů mládeže je toto téma přenosné a tedy srozumitelné kdekoli, 
kde mají postpubescenti volný přístup k internetu. Přestože prostředí Sokolova je “lokální“, má – 
spolu se svým hrdinou a ostatními postavami – všestranně srozumitelný charakter.  
Dynamická interakce mezi hrdinou a sociálními sítěmi zajišťuje jak tematickou, tak formální 
zajímavost projektu. Nejde sice o žádné novum, ale zvláště v rámci české filmové tvorby není 
ještě využita v míře srovnatelné s jejím podílem na reálném životě mládeže.   

 

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

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné. Nejsou zde podle mého názoru rozpory či 

protichůdné informace. Správněji posoudit žádost by mi jistě pomohly další povinné, ale 

žadatelem nedodané materiály, zvláště dramaturgická a režijní explikace. (Chybí i další povinný 

materiál - synopse.) Cenný by jistě byl i explikační text producenta ukotvující vyvíjený film např. 

v distribučním prostředí. 

Daný projekt je tak realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou natáčecí strategii, 

nicméně jeho vývoj buď nebyl dokončen, nebo o tom žadatel prostě nepodává žádné informace.  

 Profil žadatele - společnosti  Up&Up production – nicméně odpovídá zvolenému cíli. Jde o 

renomovanou společnost, která za tříletou dobu své existence pod vedením Jana Schwarcze 

zrealizovala řadu významných projektů (mj. krátký film Na hory, celovečerní film Na krátko, 

vysoce ceněný projekt Jan Palach).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Yung Michal 

Evidenční číslo projektu 2979-2019 

Název žadatele Up&Up production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 11. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem projektu je 20minutový film režiséra Štěpána Vodrážky, spoluscenáristy Jana Vejnara a 

producenta Jana Schwarcze. Film je označen jako „observační komedie“ pro mládež, která na příběhu 

16letého kluka ze Sokolova, jenž se chce stát rapperem, reflektuje vachrlatý svět sociálních sítí a zábavního 

průmyslu.  

   Předností projektu je snaha natočit film pro těžkou cílovou skupinu náctiletých, a to film, který má být 

současně atraktivní a výchovný. Slabinou projektu je jeho nejasný záměr (proč chce vůbec tým v jiných 

oborech úspěšných třicátníků natočit krátký teenagerský film?) a neujasněná realizační strategie. Jejím 

výrazem je už problém s titulem, který se jednou píše „young“, jindy „yung“, nebo se stopáží, která je jednou 

20 min., jindy jde o „půlhodinový film“.  

   Umělecká koncepce popsaná v autorské explikaci užívá pojmy jako „realismus českého sídliště 2018“ 

nebo „Černý Petr generace instagramu“ a v zásadě vypadá zajímavě, takže může oživit poněkud 

schematický a předvídatelný scénář. Matoucí je označení za komedii, neboť scénář takovému žánrovému 

určení nikterak nevychází vstříc.  

   Producentská explikace neobsahuje požadované součásti a prakticky neobsahuje žádnou realizační 

strategii, financování je věnováno několik bezpředmětných řádků a většina textu se věnuje distribuční 

strategii: v ní se jako klíčová uvádí online distribuce, což je s ohledem na cílovou skupinu logické, a dále se 

předpokládají festivalová a školní představení. S kinodistribucí se nepočítá, zmiňuje se jen kinopremiéra 

jako součást kampaně pro online distribuci, čímž vzniká otázka, zda projekt vůbec splňuje podmínky pro 

udělení podpory. 

   Rozpočet ve výši bezmála 2,3 mil. a zejména finanční plán postrádá komentář, resp. odůvodněné, 

konkrétní a závazné údaje. Finanční plán je sice konstruován jako vícezdrojový, ale rozložením je vratký: 

menší díl z komerčních zdrojů není nijak doložen a z veřejných zdrojů je využit jen Fond, který má pokrýt 

57%. Aktuální finanční zajištění je pouhých 13%, přičemž není specifikováno, o jaký zdroj jde a jak je 

zajištěn. Doložen není ani vlastní vklad žadatele - finanční plnění ve výši 158 tis. (tj. 7%). Nadlimitní 

požadavek na Fond ve výši 1,3 mil., odůvodněný povahou kulturně náročného díla, je problematický: 

formátem a cílovou skupinou by nárok splňoval, ale nikoli již svým pojetím diváckého filmu a spoluprací 

s komerčními subjekty.  

   Tvůrčí tým představují vesměs lidé praktikující v oblasti reklamy a divadla, s hranou kinematografií mají jen 

částečnou zkušenost, nicméně zkušenost z jiných oborů může být přínosem. Produkční společnost vykazuje 

jako samostatný producent jediný dokončený projekt, a to krátkého filmu. 

   Projekt nelze doporučit k podpoře, a to zejména pro nedostatečné producentské a finanční zabezpečení. 

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) 

Scénář je o poznání jistější v motivu virtuální reality, než v popisu sociální a psychologické reality – ta je 

načrtnutá jen zběžně a zaměnitelně, ačkoli vizuální styl jinak stojí na lokální estetice sokolovského sídliště a 

pracuje s efektem autenticity. Scénář onu autentickou realistickou sílu nemá: postavy jsou typizované, 

dialogy strojené (místy až bezděčně komické) a situace předvídatelné, motivy syna a matky nejsou 

organicky propojené a závěr působí vyloženě rozpačitě jako projev autorské bezradnosti.  

Umělecký záměr tak obsahuje jisté rozpory a nejasnosti, které problematizují přesvědčivý výsledek. 

Bez vší škodolibosti se vnucuje poznámka, aby autoři nakonec nebyli publiku nechtěně pro smích stejně 

jako jejich filmový hrdina. 

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

Režisér od absolvování FAMU před 10 lety vykazuje krom obsáhlého portfolia videoklipů a reklam jen 4 TV 

epizody a 3 krátké filmy, podobně je na tom spoluscenárista, kameraman je studentem FAMU, výtvarnice 

a scénograf působí v oblasti divadla (potřebnou zkušeností disponuje jen střihač Šimon Hájek). Nicméně 

tvůrčí tým je jistě i díky zkušenostem z příbuzných oborů schopen projekt realizovat  

 

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

Tématem i zpracováním jde o projekt nejspíš jen lokálního významu. 

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

znaků) 

Organizační a finanční zajištění představuje největší slabinu projektu. Producentská strategie postrádá 

konkrétní postupy a finanční závazky. V žádosti chybí řada nezbytných údajů, producentská explikace 

nemá požadované součásti, v tabulce finanční plán není vyplněn sloupec „forma a stav zajištění“, 

finanční nároky nejsou zdůvodněny. Realizační harmonogram předpokládá 8ND, ale produkce má trvat 6 

měsíců, což není objasněno a soudě dle scénáře k tomu není žádný důvod. 

Společnost má jen omezené zkušenosti obsahující dvě celovečerní koprodukce a jednu samostatnou 

produkci - krátký film pro mládež Na hory (2018) natočený pro Linku bezpečí. V této souvislosti lze říci, že 

projekt odpovídá profilu společnosti.  

Vzhledem k nedostatečné producentské strategii je projekt rizikový. 

 

 

 



Rádi bychom touto cestou reagovali na obdržené expertní posudky našeho projektu předtím, než 
budeme při osobním slyšení radě fondu prezentovat aktuální stav vývoje projektu. Ze všech tří 
posudků je jasně patrné, že navzdory námi odevzdaným kompletním materiálům dotyční experti 
neobdrželi dva klíčové obsahové dokumenty - autorskou a dramaturgickou explikaci. Jejich 
představa o zamýšlené podobě filmu i tvůrčí metodě jeho realizace je tudíž logicky neúplná, což 
se s největší pravděpodobností promítlo i do jejich finálního (spíše negativního) verdiktu. Byli 
bychom rádi, kdyby rada vzala tuto skutečnost v potaz.


Pan Jiří Voráč nepřímo naznačuje, že potřebnou zkušeností k natočení filmu disponuje pouze 
střihač Šimon Hájek (ačkoli ve finále uznává, že díky zkušenostem z “příbuzných oborů” je tým 
schopen film realizovat). S tímto prohlášením si dovolujeme rovněž polemizovat: Jak režisér, tak 
(spolu)scenárista, tak producent(i) za sebou (více než jednu) zkušenost s profesionálním 
krátkometrážním filmem mají.


Pan Lubomír Konečný postrádá v předložené žádosti informace, týkající se zajištění autorských 
práv nutných k užití grafického rozhraní Instagramu. Rádi bychom tedy doplnili, že této nutnosti si 
jsme vědomi a v nejbližší době (jakmile bude dokončen prezentační balíček filmu) o povolení 
máme v plánu zažádat; jsme nicméně připraveni i na variantu, že si v případě negativní odpovědi 
ve spolupráci s grafikem vytvoříme vlastní alternativu. V této situaci se již producent nedávno ocitl 
s osvětovým krátkometrážním snímkem Maturant, pro které nedostal povolení k užití sociální sítě 
Facebook (neboť ta si nepřála být prezentována v negativním světle, na čemž v tomto případě 
premisa filmu stála). Pro představu přikládáme i obrazový materiál z tohoto filmu, který by měl 
dostatečně doložit, že autenticita díla v takové situaci nijak neutrpí.


Připouštíme, že dosud odevzdané materiály k projektu naznačovaly více možných cest a budily 
dojem neujasněného žánru a zacílení filmu (zejména co se týče primární divácké skupiny a tomu 
odpovídající distribuce). V rámci práce na další verzi scénáře jsme dospěli k rozhodnutí snímek 
soustředit primárně na věkovou kategorii 12-20, čemuž bude mimo jiné odpovídat i festivalová 
strategie a navazující distribuce.  


Výtky, vztahující se k distribuční strategii a finančnímu plánu, bereme na vědomí. Na osobním 
slyšení rozporované věci objasníme, stejně jako doložíme aktuální finanční i personální zajištění 
projektu a přesnější festivalovou strategii.


Jan Schwarcz













Lights Pro, s.r.o. 

P. Bezruče 1052/1 
Čelákovice 

250 88 

12. července 2019 

rádi bychom potvrdili náš vstup do krátkometrážního projektu  “YUNG 
MICHAL" režiséra Štěpána FOK Vodrážky a producenta Jana 
Schwarcze z Up&Up production s.r.o.

Projekt nás zaujal a rozhodli jsme pomoci při jeho vzniku 
koprodukčním vstupem ve formě věcného plnění v hodnotě 50.000 
Kč. Plnění bude obsahovat pronájem osvětlovací techniky.

Prosím o zvážení podpory tohoto projektu i z vaší strany. 

Se srdečným pozdravem 

Petr Hons
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Fibonacci 

Evidenční číslo projektu 2989-2019 

Název žadatele Mimesis Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 
českou finanční účastí na celkových výrobních 
nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 24.06.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Hlavnou silnou stránkou projektu je vizuálny nápad spojenia tanečnej skupinovej choreografie s obrazovým 

zachytením graficky zaujímavej krajiny - spojenie tanca a krajiny. Hlavnou slabou stránkou projektu, je 

relatívne nepresvedčivý autorský zámer režiséra a producenta, ako aj príbeh filmu. Zo žiadosti vyplýva 

dojem, že autorom ide v prvom rade o test pre dlhometrážny projekt, ktorý spolu vyvíjajú a nie plnohodnotné 

dielo. Krátky film, ktorý má pomôcť s financovaním a prípravou na dlhometrážny debut. Tento producentský 

zámer je síce správny, ale mal by sa realizovať v rámci vývoja spomínaného dlhometrážneho projektu. 

Taktiež je dôvod pochybovať, že by autor presvedčil diváka s vedeckým vzdelaním, že pri písaní scenára 

správne pochopil zmysel Fibonacciho radu a jeho prirodzený výskyt v prírode. Princíp je režisérom použitý s 

autorskou licenciou a pre diváka nečitateľne. Z ekonomického hľadiska je projekt pripravený k realizácii a 

žiadateľ bude schopný ho dokončiť. Ide o relatívne jednoduchý projekt a o skúseného žiadateľa. Otázkou je 

skôr výsledný úžitok z dokončenia práve tohto diela ako pre producenta, režiséra, tak aj pre českú 

kinematografiu. Projekt by bolo vhodné realizovať v nízko-nákladovom nastavení. 

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  

 

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

Žiadosť a jej prílohy sú úplné a zrozumiteľné a neobsahujú rozpory, či protichodné informácie. Žiadosť je 

možné správne posúdiť. Zámer producenta aj režiséra, ako sú opísané v žiadosti, vytvárajú dojem, že 

dokončené dielo samo o sebe nie je cieľom, ide skôr o akúsi skúšku. Producentovi ide o to, aby mal režisér 

vizitku, ktorá mu umožní financovať dlhometrážny projekt. Režisérovi zas ide o to vyskúšať si čosi, čo 

definuje ako "možnosti snímania magickej krajiny", tiež pre využitie vo svojom dlhometrážnom projekte. 

Vzniká otázka, či tieto zámery sú dosť silný argument, aby bola žiadosť podporená, keďže účelom podpory 

by mal byť vznik plnohodnotného kinematografického diela, ktoré prispeje k rozvoju českej kinematografie. 

Najväčšou otázkou však je, či očakávania producenta aj režiséra sa nakrútením tohto krátkeho filmu 

naplnia. Je na mieste pochybovať, že toto, síce vizuálne pútavé krátke dielo akokoľvek pomôže presvedčiť 

investorov, že debutujúci režisér je schopný uniesť réžiu dlhometrážneho naratívneho diela. Z pohľadu 

režiséra by na odskúšanie si techniky filmovania "magickej krajiny" stačili kamerové testy, podstatne menej 

nákladné ako rozpočet tejto žiadosti. Nakoniec matematickú hračku na pozadí nápadu bude veľmi ťažké, až 

nemožné, pre diváka pri pozeraní filmu odčítať. Navyše je tento matematický princíp využitý relatívne 

povrchne a samoúčelne. V scenári v skutočnosti nie je nič, čo by predstavovalo skutočnú prítomnosť 

Fibonacciho radu v prírode. Priložená obrazová dokumentácia tiež presviedča skôr o opaku. Ironické 

posmievanie sa z postavy myslivca, že Fibonacciho "nepochopil", dáva filmu moralizujúci nádych, ktorý kazí 

dojem z tanečnej časti filmu. 

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

Ako uvádza producent, rozpočet je nastavený minimalisticky, ale tak, aby boli všetci zúčastnení profesionáli 

zaplatení. Rozpočet aj výška nákladov sa zdajú v poriadku s ohľadom na štandardy v kinematografii a počet 

natáčacích dní a prípravy. Posúdiť však treba zmysluplnosť celého projektu s ohľadom na hodnotu diela, 

ktoré má za tieto financie vzniknúť. Neprislúcha mi hodnotiť obsah, hodnotím však producentský zámer a 

ten je nepresvedčivý. Film by sa dal realizovať, vzhľadom na nízky potenciál jeho budúceho využitia, v 

nízkorozpočtovom nastavení s výraznejšou participáciou producenta aj režiséra. 

 

Financovanie projektu je vo vysokej miere založené na zdrojoch SFK, až vo výške 72%.   

 

Producent uvádza ako zaistené tri zdroje - Jihomoravský filmový nadační fond, vlastný finančný vklad a 

vlastný vecný vklad (vo výške 100.000 CZK). Ani jeden zdroj financovania nie je doložený. Vlastný vecný 

vklad nie je bližšie vysvetlený, pritom sa jedná o relatívne vysokú čiastku.  

 

Vzhľadom k producentskému zámeru, ktorý je v prvom rade vytvoriť pre režiséra film do portfólia za účelom 

financovania väčšieho projektu, sa zdá podiel požadovanej podpory 72% vysoký.  

  

Okrem uvedeného Jihomoravského filmového nadačního fondu, je nízky predpoklad pre iné zdroje 

financovania.  

 

 

 

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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Producentská stratégia prezrádza, že základný cieľ nie je zrealizovať film ako samostatné, hodnotné, 

výnimočné kinematografické dielo, ale skôr ako medzi stupienok režiséra na ceste k dlhometrážnemu filmu. 

Na tomto zámere nie je nič zlé a producent má v tejto stratégii pravdu, že dnes financovať dlhometrážny 

debut je bez predošlých ocenených krátkych filmov veľmi zložité. Ak je však zámerom spraviť test pre 

dlhometrážny projekt, taký by sa mal realizovať v rámci vývoja daného projektu. Otázkou totiž je, či táto 

tanečno-hudobná impresia, ktorej naratívna linka (linka s Myslivcom) skôr uberá šarmu projektu, presvedčí 

na medzinárodnom poly krátkych filmov a či presvedčí potenciálnych partnerov dlhometrážneho projektu. 

Potenciál uspieť na producentom spomínaných prestížnych festivaloch sa javí nízka. Výsledok, nech bude 

akokoľvek podarený po vizuálnej stránke, nebude v sebe niesť záruky režijného kumštu, pre vytvorenie 

dlhometrážneho naratívneho filmu. Viac ako režijnú prácu je z tohto projektu cítiť silný vklad kameramana a 

choreografky.  

 

Producent uznáva, že marketingový potenciál výsledného filmu je značne limitovaný. Predstava účasti na 

spomínaných renomovaných festivaloch krátkych filmov sa zdá skôr nepravdepodobná s ohľadom na 

obsahový zámer diela.  

 

Časový harmonogram je zvládnuteľný, keďže nejde o zložité nakrúcanie.  

 

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

Spoločnosť má dostatočný kredit aj skúsenosti pre zvládnutie tohto krátkeho projektu. Ide o skúseného 

producenta, ktorý má za sebou niekoľko oceňovaných filmových projektov, hraných aj dokumentárnych.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Fibonacci 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Mimesis Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 25. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátký taneční film režiséra Tomáše Hubáčka (scénář, režie, hudba) je podáván podruhé – ve výzvě  

Výroba experimentálního filmu (2018-2-8-24), kdy jsem ho hodnotil poprvé, skončil první pod čarou. 

Explikace nijak nereflektují výhrady posudků z minulé výzvy. Mé hodnocení projektu zůstává stejné, s tím 

rozdílem, že jeho zařazení do okruhu určeného pro krátké hrané filmy se jeví jako méně vhodné než 

původní kategorie experimentálních filmů, kam svou uměleckou koncepcí zapadal lépe.  

 

Projekt je tematicky a formálně propojen s dalším autorovým projektem, pro firmu Mimesis vyvíjeným 

celovečerním filmem Wirbel. Pojetí experimentálního filmu jako jakési studie a laboratorní skeče k filmu 

celovečernímu nepokládám za špatné řešení, naopak to může dát experimentu a jeho krátkému formátu 

konkrétní smysl a rozšířit jeho divácký dopad. Perfektně promyšlená umělecká koncepce pracuje s 

architektonickou analýzou krajiny a s „organismem“ lidského hejna tanečníků, pohybujícího se prostorem 

podle předem daného kompozičního vzorce, což slibuje silný vizuální dojem, i s ohledem na autorovu 

zkušenost s videoklipy a tancem. Autor spolu s producentem navrhli realizaci se zřetelem na charakteristiky 

lokací a jejich světelné podmínky i na možnost regionálního dofinancování, jejich plán natáčení i rozpočet se 

zdají být realistické, stejně jako distribuce využívající festivaly tance a tanečních filmů. 

 

 

 

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 založena na „organismu“ lidského hejna, skupiny tanečníků pohybujících se 

volnou krajinou jako kolektivní inteligence, reagující na překážky a plynule se přeskupující. Do české krajiny 

a pohybu hejna bude zároveň promítnut matematický kompoziční vzorec, což slibuje ozvláštňující účinek. 

Kontrastní postava „funícího“ myslivce dodává koncepci nadhled a humor. Projekt celkově hodnotím jako 

přesně promyšlený a kreativně navazující na tradici experimentálního a tanečního filmu. 

 

 

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

Jedná se o projekt začínajícího autora a tvůrčího týmu s vazbami na umělecký tanec a hudbu, zaštítěný 

zkušeným producentem uměleckých filmů Janem Macolou. Velmi zajímavé jsou také explikace 

kameramana, choreografky a krajinné architekty. 

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

Film s přesně promyšlenou uměleckou koncepcí může být výrazným příspěvkem k žánru tanečního filmu, 

mohl by se prosadit na specializovaných festivalech a tanečně-hudebních akcích. 

 
 
 

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

znaků) 

Realizační koncepce odpovídá rozpočtu, projekt je realizovatelný a vytyčené cíle splnitelné. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Fibonacci 

Evidenční číslo projektu 2989-2019  

Název žadatele Mimesis Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech  

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 26.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt režiséra Tomáše Hubáčka Fibonacci, jehož výsledkem má být krátkometrážní taneční film, považuji 

za originální a smyslupný. Využití přirozeného Fibonacciho algoritmu při komponování choreografie skupiny 

performerů v terénu se mi jeví jako vtipné a nosné, práci s prostorem v duchu rafinované „animace“ krajiny 

vnímám jako suverénní výtvarné gesto. Koncepce projektu je srozumitelná a z dramaturgického hlediska k 

ní není  co dodat, veškerá váha projektu leží na straně realizace, tedy reálného provedení choreografie, 

invence a přesnosti performerů a zejména kameramanské práce. 

Projekt doporučuji podpořit 
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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) 

Myslím, že projekt je třeba posuzovat jako výrazný umělecký koncept, jehož jádro spočívá v přesné 
choreografii a v kameramanské práci s konkrétním prostorem. Idea filmu v sobě originálním způsobem 
slučuje matematickou a estetickou, spekulativně vzniklou konstrukci, vystavenou jisté brutalitě vlastní 
realizace, která abstraktní jádro konceptu konfrontuje s konkrétním terénem, konkrétní krajinou. Poněkud 
okázalá vtipnost, anekdotičnost, se kterou koncept pracuje v prvním plánu, mě kupodivu spíš ruší, ale 
bytostné propojení všech složek filmu mi neumožňuje si představit, jak by bylo možné se bez ní obejít. 

 

 

 

 

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

 Projekt mi po personální stránce připadá zajištěn velmi dobře. Režisér Tomáš Hubáček se dlouhodobě a 
úspěšně věnuje práci na pomezí uměleckých forem, propojujících organicky film, hudbu a výrazový 
tanec, jeho práce mají zjevnou kontinuitu a jsou propojeny silnou vnitřní vizí. 

  

 

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

 Projekt mi vzdáleně připomíná některé krátké filmy Petera Greenawaye z omdesátých a devadesátých let, 
vnímám film Fibonacci jako svérázné navázání na tuto tradici. V soudobé filmové produkci tohoto žánru se 
úplně neorientuji, ale vím, že taneční film představuje svébytný a stále více populární fenomén. 

  
  

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

 Žádost mi připadá sestavena přehledně, projekt je popsán srozumitelně. Jeho organizační zajištění 
považuji za dobré, projekt je určitě realizovatelný. Distribuční strategii pokládám za promyšlenou, 
svědčící o tom, že producent dobře ví, pro jakou skupinu filmového publika je výsledný film určen. 
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Reakce	na	ekonomickou	expertní	analýzu	Juraje	Krasnohorského	k	projektu	Fibonacci	(2989-2019)	
Tomáš	Hubáček	
15.	7.	2019	
	
Juraj	 Krasnohorský	 ve	 své	 analýze	 zpochybňuje,	 že	 se	 u	 našeho	 projektu	 jedná	 o	 „samostatné,	
hodnotné,	výnimočné	kinematografické	dielo“.		
	
Především	chci	 tedy	 zdůraznit,	 že	projekt	Fibonacci	 je	 svébytným	a	plnohodnotným	dílem,	které	 je	
v	kontextu	 českého	 i	 světového	 tanečního	 filmu	 (alespoň	 pokud	 je	 nám	 známo)	 unikátní.	 Jeho	
potenciální	 pozitivní	 význam	 pro	 náš	 souběžný	 development	 celovečerního	 filmu	 Wirbel	 je	
producentsky	významná,	nikoli	však	určující	motivace;	jedná	se	o	odlišné	žánry	(jak	přiznává	i	expert)	
i	 distribuční	 strategie.	 Z	mého	 pohledu	 jakožto	 autora	 vychází	 inspirace	 pro	 Fibonacciho	 z	průniku	
mých	 aktivit	 v	oblasti	 tanečního	 divadla	 a	 zájmu	 o	 genia	 loci	 středoevropské	 krajiny,	 kterou	 se	
prostřednictvím	 různých	 médií	 zabývám	 dlouhodobě,	 a	 realizaci	 tohoto	 projektu	 vnímám	 jako	
„uměleckou	nutnost“	(bez	ohledu	na	mé	další	projekty).	
	
Expert	navrhuje,	že	„způsoby	magického	snímání	krajiny“	pro	zmiňovaný	projekt	Wirbel	bychom	měli	
hledat	v	nízkonákladovém	režimu	formou	kamerových	testů.	Tyto	testy	 jsme	v	rámci	developmentu	
Wirbelu	 realizovali	 již	na	podzim	2018	a	 jejich	 výsledek	představíme	Radě	v	souvislosti	 s	Wirbelem.	
Právě	tyto	testy	byly	naopak	jedním	z	dílčích	podnětů	pro	projekt	Fibonacci.	
	
Expert	dále	naznačuje,	že	naše	využití	fibonacciho	řady	je	z	matematického	hlediska	primitivní.	Naším	
záměrem	 však	 není	 matematická	 studie,	 ale	 krátký	 film	 (s	experimentálními	 prvky).	 Fenoménem	
fibonacciho	řady	se	inspirujeme	volně,	ale	na	mnoha	rovinách.	Vždyť	samotná	fibonacciho	řada	nese	
znak	organické	nepřesnosti	 již	ze	své	definice:	poměr	každých	dvou	následujících	členů	řady	se	sice	
limitně	blíží	 zlatému	 řezu,	 toho	 však	nikdy	nedosáhne	 (zlatý	 řez	 je	 iracionální	 číslo	 a	 nelze	 jej	 tedy	
vyjádřit	poměrem	dvou	přirozených	čísel).		
	
Je	 pravda,	 že	 bez	 znalosti	 termínu	 fibonacciho	 řada,	 na	 niž	 explicitně	 odkazuje	 název	 filmu,	 divák	
pravděpodobně	„nerozluští“	celý	koncept.	Naším	záměrem	je	ale	vytvořit	vrstevnaté	dílo,	do	kterého	
je	možné	pronikat	dle	zájmu	a	zkušeností	diváka,	které	však	i	v	prvním	plánu	působí	jako	přesvědčivý	
tvar.	 I	 zcela	 „povrchní“	 divák	 uvidí	 výrazně	 výtvarně	 stylizovaný	 film	 akcentující	 harmonii	
geometrických	 vzorců	 v	zemědělské	 krajině	 a	 svébytnou	 špičkovou	 choreografii	 inspirovanou	
stádovým	 pohybem	 zvířat,	 obojí	 rámováno	 čitelnou	 dramatickou	 strukturou	 (gradující	 paralelní	
montáž).	Fibonacciho	řada	 je	pro	nás	 inspirací,	ne	definicí,	kterou	je	nutné	divákovi	za	každou	cenu	
sdělit	(vysvětlit).	
	
Postava	myslivce	 pak	 není	myšlená	 jako	 prvoplánová	 karikatura	 (což	 zohledňujeme	 i	 při	 castingu).	
Tato	 postava	 vznikla	 z	potřeby	 kontrapunktu:	 v	kontrastu	 s	 pohybem	 hejna	 tanečníků	 „souznícího	
s	reliéfem“	 nám	 umožňuje	 ukázat	 také	 pohyb	 krajinou	 „navzdory“	 (např.	 napříč	 brázdami).	
„Komičnost“	postavy	myslivce	budeme	velmi	pečlivě	odměřovat,	aby	výslednému	filmu	dodala	jemný	
nadhled,	který	považuji	za	velmi	důležitou	součást	projektu.	
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu SKOČ 

Evidenční číslo projektu 2992-2019 

Název žadatele nutprodukce s.r.o. 

Název dotačního okruhu 2. Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 2019-2-2-5  

Číslo výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 16.6.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

Jedná se o komorní příběh pojednávající o důvěře mezi dospělým a dítětem obecně i o pochopení a lepším 

vcítění se do duše dítěte. Příběh je sevřen do prostoru bazénu hotelového komplexu. Žádost je zpracována 

profesionálně. Drobné nedostatky v Harmonogramu /spíše formální/ lze upřesnit při Slyšení. Další 

doporučení pro Radu je otázka při Slyšení čím by event. Žadatel mohl vykrýt položky 3.3., 4.1, 5.2., 6.5. 

Finančního plánu, pokud by nebyly naplněny - pokud by Žadatel přistoupil pouze k řešení vykrytí nefin. 

plněním ČT /viz plány producenta o kterých nyní v Žádosti uvažuje/ pravděpodobně by mu nemohla vyjít 

výše Veřejné podpory a ev. snížením rozpočtu poměr podpora/celk. náklady. 

 

Nenašel jsem žádné slabé stránky projektu. Ten je připraven k realizaci, a žadatel po naplnění rozpočtu 

bude jistě schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 

 

 

 

 

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) 

 

– Přílohy jsou úplné a srozumitelné. 

– Protichůdné informace resp. pravděpodobně přepisy jsou u Žádosti a Harmonogramu tyto: 

– Datum podpisu Žádosti 3.5.2019 - tedy v limitu Výzvy 

–  Harmonogram - řádek 1 + 2 by měl dle mého názoru končit den před zahájením projektu, u řádku 3 

došlo k přehození den/měsíc - takto by bylo zahájeno před začákem Výzvy, řádek 4. Produkce - 

předpokládám že představuje 5 film. dnů 9.-13.12, řádek 6 - 1. f.d. ovšem zde předpokládá - 11.11.2019 

jako 1. f.d., řádek 8 - optět přehození den/měsíc - aby souhlasilo s Žádostí, řádek 9 - totéž 

– v příloze 1 - popis projektu bych doporučoval při Slyšení lépe zdůvodnit kulturní náročnost díla, né pouze 

ekonomikou projektu. 

– audivizuání ukázka nebyla předložena 

– Žádost lze po výše uvedench upřesněních korektně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní a  výše nákladů je reálná. Pouze jsem nenašel částku na nákup hard disků, 

ale ta může být např. součástí plnění Žadatele. 

– Představa o financování je realistická, mé doporučení při Slyšení viz. výše 

– Jednotlivé potvrzené zdroje financování prozatím doloženy ČP Žadatele o svém vkladu a LOI slov. 

koproducenta, který žádost AVF předloží v září. 

– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

– Projekt je nekomerční, přesto má jistý potenciál k zajištění vícezdrojového financování. 

 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento typ nekomerčního 

krátkometrážního projektu. 

– Žadatel má jasnou představu o marketingové strategii vč. úvah o distribuci jako předfilmu v kinech. 

– Časový harmonogram je jistě zvládnutelný. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Jedná se o společnost spolupracující na zajímavých projektech HBO a řadě kvalitních dokumentárních 

filmů. Pokud dojde k realizaci projekt jistě zvládne. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Skoč 

Evidenční číslo projektu 2992-2019 

Název žadatele nutprodukce, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 26. června 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Renomovaný dokumentaristický tandem Lukáš Kokeš a Klára Tasovská ve svých 
svědectvích často používá hrané scény, v nichž s protagonisty inscenují situace, které se 
předtím seběhly bezděčně. Jejich zájem o tvorbu hraného filmu je proto pochopitelný a 
logický. Ve spolupráci se společností nutprodukce s.r.o. (reprezentované agilní producentkou 
Pavlou Janouškovou Kubečkovou, která je předkladatelkou žádosti) si postupy hraného 
celovečeráku chtějí vyzkoušet na krátkém snímku, jehož stopáž má obnášet maximálně 12 
minut. 
 
Zápletka jejich miniatury Skoč – pracující s klasickou jednotou místa a času – je průzračně 
jednoduchá. Šestatřicetiletý Adam se spolu se svým šestiletým synkem Šimonem vypraví do 
hotelového bazénu, kde chce nezkušeného kluka naučit plavat. Šimon je ale bojácný a ke 
snahám svého otce přistupuje zdrženlivě.  Pak se na stejném místě objeví jiný otec se dvěma 
ratolestmi, jež se vody naopak nebojí a odvázaně v ní skotačí. Adam začne svého synka 
srovnávat s cizími dětmi a vžene ho do situace, s níž si Šimon neví rady…  
 
 „Film Skoč je příběhem o nárocích, které klademe na své blízké, o nárocích, které neustále 
stupňujeme, o vytváření křehké důvěry a o zradě, která přijde v nečekaný moment. V 
neposlední řadě je to příběh o zhoubné potřebě srovnávat to, co máme, s tím, co mají druzí 
kolem nás,“ objasňují autoři v režijní explikaci podtext svého snímku. Kvůli promyšlenému 
obsahu, unikátní stylizaci (viz níže) i etickému přesahu doporučuji podporu v požadované 
výši 850.000,-- Kč.  

 
 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Modelová moralita o dětské bezelstnosti a indolenci dospělých se má realizovat 
v hotelovém bazénu na Slovensku s výhledem na okolní hory. Klíčovou roli v ní hraje voda 
jako živel, který může vyvolávat temný strach i bezstarostné veselí. „Vizuální téma hladiny, 
co je nad ní a pod ní, je pro význam filmu důležité. Počítáme s tím, že kapky vody, které budou 
průběžně ulpívat na podvodním krytu objektivu, budou obraz nad hladinou náhodně 
rozostřovat. Tento přirozený efekt je záměrnou součástí vizuálního zpracování filmu, který se 
bude zároveň tak trochu rozpíjet,“ upřesňují autoři. 
 
Navzdory její kratičké stopáži mají tvůrci svou nízkorozpočtovou etudu detailně 
promyšlenou. Připravovaný film by tak mohl přerůst v dramatické a formálně unikátní 
mikropodobenství s univerzálním poselstvím. Snímek Skoč na malé časové ploše rozehrává 
civilní dobrodružství, jež je působivé svým atraktivním prostředím i přirozenou autenticitou. 
Sleduje zdánlivě malicherný konflikt mezi machistickým otcem a jeho ustrašeným synem. 
Jejich hrátky v bazénu však vyústí do krizové situace, která křehkou dětskou duši možná 
nadlouho negativně poznamená.  
  

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

Připravovaný „kraťas“ má kvalitní autorské zázemí. Lukáš Kokeš a Klára Tasovská mají na 
svém kontě dokument Pevnost, který byl oceněn jako nejlepší dokument roku 2012 na MFDF 
Jihlava a získal nominaci na prestižní cenu Lux Prize udělovanou Evropským parlamentem. 
Formálně i obsahově výjimečný je rovněž jejich druhý společný dokumentární počin Nic jako 
dřív (2017), mapující osudy několika dospívajících lidí z varnsdorfského zapadákova. 
 
Společnost nutprodukce s.r.o. se podílela na řadě unikátních dokumentů (například Velká 
noc, Show!, Lovu zdar!, či FC Roma). Z této inspirativní „dílny“ vzešel i kolektivní esej 
Gottland (2014) realizovaný na motivy stejnojmenného bestselleru polského autora Mariusze 
Szczygieła. Nutprodukce produkovala i dva velké projekty pro HBO Europe: třídílný televizní 
film Hořící keř v režii Agnieszky Holland a kriminální seriál Pustina v režii Ivana Zachariáše 
a Alice Nellis.     

 
 

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

Zástupci společnosti nutprodukce s.r.o. v jedné z příloh podrobně popisují svou 
marketingovou a distribuční strategii. Na eventuálním prodeji snímku hodlají 
spolupracovat se společností New Europe Film Sales, která se snaží objevovat nové talenty v 
regionu střední Evropy a má vlastní divizi specializovanou na krátké filmy. O premiéru se 
chtějí pokusit na některém z velkých festivalů: v Cannes, San Sebastianu, nebo v Locarnu.  Za 
ideální místo české premiéry považují MFF v Karlových Varech. 
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Krátký snímek Skoč plánují uvést jako předfilm vznikajícího celovečeráku Oběť režiséra 
Michala Blaška. „Vzhledem k tomu, že jsme majoritní producenti obou filmů, je možné z této 
pozice vyjednávat o tomto konceptu s distributory a film takto uvést alespoň u části projekcí,“ 
upřesňuje producentka. V případě zdařilé realizace by etuda Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské 
mohla zaznamenat i pronikavý mezinárodní ohlas. Její univerzální srozumitelnost i mravní 
přesah jsou evidentní. 

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně vypracovaná, poskytuje jasnou představu o podobě připravovaného dílka, 
jeho výrobě i eventuálním uvedení. Objasňuje i „dělbu práce“ režisérského tandemu: Lukáš 
Kokeš bude mít na starost snímání, zatímco Klára Tasovská se soustředí na střih natočeného 
materiálu. Nechybí detailní informace o zvažovaných místech natáčení, které evokuje 
atraktivní „moodboard“. Rozpočet snímku (cca 1,6 mil. Kč), jehož realizace je naplánována 
na pět natáčecích dnů, je přiměřený. Producentské rozvahy a argumenty jsou legitimní a 
svědčí o serióznosti projektu. 
 
Krátký snímek Skoč má zmíněnou autorskou dvojici uvést do sféry hraného filmu. Domnívám 
se, že pro tento účel jde o projekt mimořádně vhodný. Navenek skromný, leč hluboký a 
přemýšlivý „mikropříběh“ přerůstá v obecnější výpověď, o niž Kokeš s Tasovskou usilují 
i ve svých originálních dokumentech. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu             POMEZÍ 

Evidenční číslo projektu              3003 - 2019 

Název žadatele              BIONAUT  s.r.o. 

Název dotačního okruhu  Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy              Výroba krátkometrážního díla 

Číslo výzvy              2019 – 2 – 2 - 5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy              Jan  Šuster 

Datum vyhotovení               18.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

     Vratislav Šlajer za filmovou společnost Bionaut, žádá Fond o podporu výroby krátkometrážního /20minut/  

dobového, hraného filmu v srbské koprodukci, s českým  minimálním vkladem  1,920.000Kč 

Podporu žádá ve výšce 1,200.000Kč. 

 

Film se bude natáčet v Srbsku a dokončovací práce proběhnou v ČR. 

Jedná se příběh z období I.světové války,který je umístěn na pomezí hranic Srbska a Kosova. 

Srbským policistou je k soudu odváděn zajatý albánský chlapec,který je současně pronásledován skupinou 

albánských fanatiků, která ho v rámci krevní msty / kanun/, hodlá zabít. Do příběhu se vklíní srbská 

učitelka,která chce chlapce ochránit, ale při tom je sama zabita. 

 

Úspěšný srbský režisér Uroš Tomič charakterizuje film , jako komorní evropský western. 

Jedná se o první srbsko-českou filmovou koprodukci, která  vzhledem k atraktivnímu scénáři /Petr Koubek  

a Kosta Pešovský/ a zejména mezinárodně uznávanému režiséru U.Tomiče , očekává produkce úspěch na 

domácím trhu, ale hlavně čestná umístění na mezinárodních filmových festivalech. 

K očekávanému úspěchu filmu, vedou rovněž bohaté zkušenosti a dobrá pověst české společnosti Bionaut 

Za slabší místo projektu pokládám málo informací o vkladu a rozpočtu Srbska. 

 

Dobře zpracovanou žádost pokládám za realizovatelnou a doporučuji Fondu poskytnout filmu požadovanou 

podporu. 

      

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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 Doplňující údaje : 

Srbský vklad – srbský filmový fond,regionální fond Vojvodina, spolupráce s firmou Vision film Drogana 

Djurkoviče 

     . 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je pečlivě zpracovaná /věcně i graficky/ 

     Obsahuje všechny požadované přílohy a dostatek informací pro posouzení experta.  

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

 

     Rozpočet ve výši  1,920.000 Kč je ve všech subkapitolách  věrohodný. Výrobní náklady 1,750.000Kč 

 z toho 243.000Kč ubytování a doprava. 

     Zafinancování je doufám reálné. Fond- podpora výroby1,200.000Kč a Pobídka 300.000 Kč.,smluvně 

stanovena finanční podpora 100.000Kč společnosti Kredenc a vlastní vklad producenta 175.000Kč 

 Podpora Fondu je obhajobytelná. 

 

 

 

 

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

 

     Realizační a marketingové úvahy producenta jsou dostatečné. 

Harmonogram výroby reálně možný / příprava  4/2019 – 11/2019, výroba do 3/2020, postprodukce do 

9/2020, premiéra 1.12.2020. 

Hlavní cílová distribuční  skupina – krátkometrážní festivaly 

Česká distribuce – Jakub Košťál a Přemysl Martínek  

 

 

 

 

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

 

     Filmová společnost BIONAUT vznikla v roce 1999 a má za sebou množství projektů. V roce 2015 se 

rozšířila dle žánrů / film, dokument a animace/.Součastně vznikaly dceřiné společnosti.Zmińuji pouze   

několik titulů-v časovém sledu 

Celovečery 2002 Smradi až 2014 My2  

Dokumenty – 2002 Hry prachu až 2015 Na vodě 

Animace – 1998 Příušnice až 2011 Jeden statečný a práce na Rosa a Dara –jejich velké prázdninové 

dobrodružství 

Televizní seriály – 2009 Přešlapy až 2017 Dáma a Král   

Zakladatel společnosti  MgA Vratislav Šlajer-absolvent FAMU 

Na filmu Pomezí dále spolupracují – srbský režisér Uroš Tomič, kameraman Gasper Snuderl,dramaturg 

Slobodanka Darun a další funkce které jsou obsazeny Srby 

 

Každopádně má společnost Bionaft vysoký profesní kredit 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pomezí 

Evidenční číslo projektu 3003-2019 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 

finanční účastí na celkových výrobních nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Fleischer 

Datum vyhotovení 5.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Drama, thriller, western. Příběh není dramatický, protože není jasné, kde je konflikt. Není napínavý, protože 

nevíme, co je ve hře. A western jen proto, že se v něm hraje s puškou? 

Jako studentský film by snad tento projekt mohl sloužit k vyzkoušení si různých postupů a poučení se z 

chyb. Ale to by se musel spokojit se zlomkem rozpočtu, se kterým se zde počítá. 

 

 

 

 

 

 

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) 

K porozumění tomuto příběhu je třeba sledovat všechny použité rekvizity: patrony, pušku, nůž, brašnu a 

jídlo v něm, oblečení... Podle nich se pozná, co se komu stalo, v jakém jsou postavy vztahu. Zbytek poví 

fotografie na stěně. Jinými slovy jsou zde typické znaky neumného psaní někoho, kdo neříká příběh, ale 

představuje si film. Lidského je tu pramálo 

Není jasné, proč se dlouho tají, že hlavní postava je mladá žena. 

Není jasné, proč se až v konci odhaluje jako překvapení, že policista je její otec. 

Vůbec není jasné, proč se to celé odehrává tam, kde se to odehrává: proč škola stojí na místě vzdáleném 

jiných lidských obydlí, proč otec/policista tam vede svého vězně a nechává jej tam přes noc s dcerou, proč 

ta to přijímá a dělá s ním, co dělá. 

Opět, špína za nehty je významnější, než prostá lidská komunikace, to, co se komu honí hlavou, máme 

poznat z toho, kterým směrem se vydají a jak jsou oblečeni. Postavy jsou jen loutky, svět spektakulární, ale 

nepochopitelný - a nicotný příběh jen záminkou k záběrům. 

Toto není projekt, který by komunikoval víc, než chuť všech zúčastněných být u toho, etablovat se ve světě 
filmu. Je zde cítit nadšení. Ale nemyslím, že je vhodné utvrzovat tvůrce v domnění, že zde tvoří něco 
převratného. 
 
 
 

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

Viz výše: projekt rozhodně zrealizován být může. 
 
 

 

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

Téma nejasné, zpracování typické pro školní práci, význam nula. 

 
 
 

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

Žádost je vypracována skvěle a v případě úspěchu je projekt zajištěn finančně více, než třeba. O kreditu 
žadatele nemohu svědčit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu          Pomezí 

Evidenční číslo projektu           3003-2019  

Název žadatele            Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy              2019-2-2-5  

Číslo výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 

finanční účastí na celkových výrobních nákladech  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy             Alena Prokopová 

Datum vyhotovení               20.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dvacetiminutový moderní „eastern“ koprodukovaný se Srbskem (kde se také bude natáčet s tamním štábem a herci) je 

historickým dramatem s aktuálním myšlenkovým přesahem. Odehrává se sice v srbské vesnici na začátku 1. světové 

války, jeho hrdinka – venkovská učitelka, však musí řešit nadčasově srozumitelný problém. Rozhodne se totiž ochránit 

mladého albánského vraha před krevní mstou jeho souvěrců a vydat ho světské spravedlnosti. Nakonec tomu obětuje 

svůj dosud poklidný a uspořádaný život, její oběť však rezonuje v jednání původně fatalistického mladíka…  

V komorně rozehraném časoprostoru příběhu jde o otázky tradice a svědomí, řeší se moment svobodného rozhodnutí v 

situaci, kterou si člověk sám nevybral. Důležitá je i otázka xenofobie a vztahu k cizincům.  

Nadčasové vyprávění je jasně historicky i žánrově vymezeno a zřetelný je i jeho etický rozměr.  

Problémem při realizaci starostlivě cizelovaného scénáře Kosty Peševského a Petra Koubka může být – paradoxně - 

obava autorů z doslovnosti. Dobře míněná snaha vyprávět vizuálně, v náznacích, a vyhnout se tak polopatismu, totiž 

může způsobit, že divákům uniknou základní informace potřebné ke komplexnímu pochopení dramatu. Věřím však, že 

režisér Uroš Tomiš situaci zvládne a že vznikne strohé, hutně poetické artové drama se silným humanistickým apelem. 

    

Projekt vnímám - díky renomé žadatele a zaangažovaných tvůrců i díky přehledným materiálům v profesionálně 

podané žádosti - jako dobře připravený k realizaci. Je pravděpodobné, že vznikne v zamýšlené podobě. Může mít i 

evropský festivalový přesah a může tak přispět k dobré pověsti české kinematografie jako dobrého koprodukčního 

partnera. 

Požadovanou podporu 1,5 milionu korun doporučuji udělit. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 
 

 

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

Rok 1914 – začátek první světové války kdesi na srbském venkově – tvoří rámec k tragickému příběhu osamělé ženy, 

učitelky, které se dosud dařilo udržet v chodu její malý, bezpečný svět. Dřív než blížící se fronta však do jejího osudu 

zasáhne otec-policista, který u ní skryje osmnáctiletého albánského vraha před jeho souvěrci, usilujícími ho zabít v 

rámci rodové krevní msty. Chce, aby byl mladík vydán oficiální spravedlnosti. Policista a posléze i jeho dcera v 

obraně tohoto záměru zahynou - a pod vlivem jejich nadosobní oběti se mladík vyvazuje z primitivní rodové tradice a 

přijímá nový úhel pohledu na svůj čin.   

Komorní vyprávění (uzavřené do časoprostoru jednoho dne, jednoho domu a jeho okolí) se rozehrává prostřednictvím 

dvou postav. Z nich ovšem pouze učitelka, která čte svým žákům Olivera Twista, je pro diváka s jeho moderním 

sociálně-kulturním zázemím „čitelná“. Mladík, s nímž hrdinka nesdílí ani jazyk, je obětí schémat tradiční kultury - ale 

i žena je v zajímavě rozehrávaném vyprávění stažena do pasti okolností a doby.  

V explikaci tvůrci uvádějí, že hrdinka jen v rámci patriarchálního uspořádání uposlechne otce, to však není ze scénáře 

zcela jasné. Mám pochybnosti i o tom, zda by se mělo vůbec tolik otálet s informací, že je policistovou dcerou – 

zřetelnost při dávkování informací závisí v tomto filmu plně na režijním zpracování.  

Musíme doufat, že režisér Uroš Tomiš úkol zvládne. Text Kosty Peševského a Petra Koubka totiž plně spoléhá na 

vizuální zprostředkování informací, a to i prostřednictvím drobných detailů (pochopí divák, že Albánci policistu 

zavraždili?). Ze scénáře i autorských explikací vyplývá rozhodnutí vyhnout se polopatismu a spolehnout se na 

výmluvnost obrazu („světelná“ dramaturgie, hra s kostýmy a rekvizitami…). To je cenný přístup, který je třeba 

podpořit. Mohlo by tak vzniknout osobité, soudržné a komplexní dílo, které si uchová artový charakter i diváckou 

napínavost.  

Projekt naplňuje cíle výzvy a je dobře připraven k realizaci.  

 

1. Personální zajištění projektu  

Personální skladba projektu působí soudržně a podoba koprodukce logicky vyplývá ze 

zaměření jednotlivých autorů a členů štábu. Scenárista Petr Koubek se ve své školní práci 

zabýval světem albánské tradice a krevní msty, takže je logické, že souzněl se scénářem Kosty 

Peševského. Režisér Uroš Tomiš má zatím pouze televizní zkušenosti, ale jeho dosavadní práce 

slibuje maximální profesionální nasazení. Také dosavadní práce členů štábu působí přesvědčivě 

a energicky (s některými z nich už režisér spolupracoval na seriálu Grupa). 

Zkušená česká autorka srbsko-chorvatského původu Slobodanka Radun je se svým 

profesionálním nadhledem téměř ideální dramaturgyní i producentkou takového projektu. S 

kolegy z produkční společnosti Bionaut je dobrou zárukou hladké a zodpovědné realizace 

filmu.  

2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 

Téma považuji za významné pro současnou českou i evropskou kinematografii. Historie první 

světové války je pro Evropany společná, a i když tvoří „jen“ pozadí  tohoto vypjatě komorního 

příběhu, zprostředkovává ve vyprávění divákovi obecně srozumitelnou atmosféru nátlaku a 

skryté hrozby. Na jejím pozadí se pak rozehrává individuální tragédie zaviněná především tím, 

že (slovy režiséra) „svět není v pořádku“.  

 Obecně platné humanistické hodnoty mají nakonec symbolicky navrch nad přežitou 

konvencí, destruktivně pojímanou tradicí a xenofobií. Příběhem i jeho zpracováním projekt 

přesahuje lokální rozměr - a zahraniční přesah má nejen díky svému tématu, ale i díky 

vytříbenému filmařskému jazyku spojujícímu klasické vyprávění a postavy s autorsky 

inovovaným westernovým žánrem.  

 

3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele  

Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost z mého pohledu 

neobsahuje rozpory či protichůdné informace, což mi – jak doufám - umožnilo ji správně 

posoudit. Materiály obsažené v žádosti, včetně režijní a dramaturgické explikace, mi naopak 

umožnily udělat si o chystaném filmu poměrně zřetelnou představu. (Možná by se hodila ještě 

jedna drobná jazyková redakce přeložených textů.)  

Daný projekt vnímám jako realizovatelný jak s ohledem na předloženou produkční strategii, tak 

s přihlédnutím k předchozí činnosti žadatele – společnosti Bionaut. Producent Vratislav Šrajer 

je držitelem Ceny české filmové kritiky a Českého lva za drama Pouta a Českého lva za seriál 

Mamon. Šrajerův kolega z Bionautu, Jakub Košťál, se nově angažuje v projektu Planet Dark a 

charakter filmu Pomezí odpovídá jeho profesionálním zálibám v „temném“ žánru.    
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Černá smrt 

Evidenční číslo projektu 3004-2019 

Název žadatele Frame films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

náklad 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 26.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

Žádost společnosti Frame films na tento projekt působí při prvním čtení dost rozcuchaně. (Dlouho jsem 

hledal vhodné slovo) 

Při druhém čtení se projeví kvalita producentské explikace. 

Při třetím čtení dohledáte veškeré nutné podklady pro odpovědné rozhodnutí. 

Projekt je právně zajištěn, má silnou stránku v producentské představě o realizaci a je zde představa o 

konečném zafinancování projektu. 

 

Silná stránka – snaha udělat to nějak jinak a představení této snahy v producentské explikaci. 

Slabá stránka – rozpočet. Ne pro svoje vyjádření, tam je dostatečně transparentní, ale pro viditelnou snahu 

podřídit výši nákladů strategii výroby. 

 

 

Doporučuji poskytnutí podpory. 

 

 

 

 

 

 

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) 

    

Srozumitelnost této žádosti jsem objevil při druhém čtení materiálů. Tyto jsou úplné a doplňují se 

v poskytování informací o záměru dalších kroků. Někdy jsou poněkud skryty a je třeba se zaměřit na 

jejich vyhledání a složení. 

 

  

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

 

Při prvním pohledu na rozpočet se tento jeví jako netransparentní. 

Položil jsem si otázku: Jak jinak by mohl tento rozpočet vypadat?  A odpověď: Ne moc jinak.  

Jde o projekt, který je připravován jako nízkorozpočtový, navíc v délce cca 15 minu o počtu 8 FD. 

Realizační snaha o co nejmenší hladinu nákladů, přináší asi jediné reálné řešení. Udělat dohody, tam 

kde to jde, na paušální částky. Držím produkci palce, aby jim tato snaha vyšla a měla odraz v dobré 

náladě při natáčení. 

 

 

Finanční plán. 

 

Představuje nám návrh na financování, kde otevřeně přiznává nedokročení v oblasti postprodukce. 

Držím palce, aby i tento moment byl úspěšně vyřešen. 

Ostatní položky odpovídají přílohám, i když u některých potvrzení jde o dohad na základě 

rozpočtované položky. Ale funguje to. Lze dohledat příspěvky a podporovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Žadatel představuje strategii, která si podřizuje přípravu a výrobu tohoto projektu. Jde o odvážné 

přesvědčení, že s pomocí místní infrastruktury dojde k zajištění natáčení tak, aby vznikl krátký film 

v požadované délce. Trochu mne zaráží ona zvolená délka, která vznikla po zralém uvážení zkrácením 

z délky 30 minut.  Producentská explikace však představuje kroky k uplatnění tohoto formátu. 
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel má za sebou již několik dokumentů či hraných filmů, a to i ve formátu dlouhého filmu. Jeho 

zkušenosti s těmito projekty přispějí k úspěšnému zvládnutí této, poněkud sevřené výroby. 

 

 

 

 

 

 



 

Expertní analýza 

 

Název projektu Černá smrt 
Evidenční číslo projektu 3004-2019  
Název žadatele Frame films s.r.o. 
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 
Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech 
Číslo výzvy 2019-2-2-5  

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 
Datum vyhotovení 26. 6. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Projekt Černá smrt režiséra Lukáše Citnara představuje pokus o 
výpravný kostýmní historický žánr, kombinující naturalistickou 
estetiku s folklórními a symbolistními prvky.Téma rodiny prchající z 
oblasti zasažené morovou nákazou a umírající kvůli pochopitelné 
obavě bližních z toho, že rodina bude nákazu šířit dál, je v projektu 
pojednáno bez opory v pozoruhodném syžetu nebo v nějak jinak 
zajímavé narativní a stylistické koncepci. Na malé ploše scénáře 
krátkometrážního filmu se tu nedaří rozehrát zajímavý, byť krátký 
příběh, který by umožnil vidět v postavách filmu něco více než jen 
schematické, jednoduše symbolické figury, ilustrující nezvratný osud 
prokletých vyděděnců odsouzených na smrt, která se tu zjevuje 
dokonce v personifikované folklórní podobě. Výsledný film by se mi v 
této podobě jevil pouze jako velice náročně a velkoryse pojednaná 
realizace lokální legendy, která přes veškeré dobře míněné úsilí 
tvůrců o dobovou věrohodnost, přesvědčivost hereckých výkonů a 
náležitou žánrovou pochmurnost nemá potenciál oslovit diváka na 
způsob originálního filmového vyprávění. 
 
 
 

 
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  
 

• Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
Myšlenka projektu je jasná a zřetelně formulovaná, a to zejména pokud jde o výtvarné a kamerové pojetí, 
které by mělo sugerovat dobovou atmosféru ovlivněnou šířící se epidemií. Projekt mi ale nepřipadá 
dostatečně zajímavý a originální, nevidím v něm něco, co by ho povyšovalo nad úroveň pečlivého 
zpracování místní legendy. Zdá se mi, že má jít  o poměrně náročnou a nákladnou realizaci, jejíž výsledek 
vnímám spíše jako standardní žánrové řešení pojednávaného tématu. Nejde vlastně v pravém slova 
smyslu o příběh, postavy jsou pouze načrtnuté, krátkometrážní formát neumožňuje pracovat s charaktery a 
vztahy tak, jak by bylo v daném případě žádoucí. 
 



 
 

 

• Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
Lukáš Citnar je relativně mladý, velmi aktivní tvůrce, který je nepochybně schopen úspěšně zvládnout i 
realizaci náročnějšího projektu. Projekt mi zatím ale neopírá o dostatečně silný scénář. 

 

• Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
Téma lidské lhostejnosti a strachu, znemožňujícího účinně pomoci bližnímu v nouzi, je určitě univerzální a 
nadčasové téma. Jeho zpracování se mi v předkládaném projektu ale nejeví jako dostatečně originální. 
• Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 
Žádost považuji za velmi dobře a přehledně zpracovanou. Organizační zabezpečení projektu je dobré, o 
finančním mám vzhledem k náročnosti projektu určité pochybnosti. Sugestivní dobová atmosféra vyžaduje 
velkou přesnost a detailnost při práci se kostýmem, s maskami a s rekvizitou, jinak hrozí, že se evokace 
dané doby stane pouze přibližnou a ilustrativní, což je pro historické téma devalvující. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Černá smrt 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Frame films, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 25. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Historické podobenství o neochotě pomoci uprchlíkům vycházející z legendy z Vysočiny připravila dvojice 

začínajících filmařů (studentů filmové vědy) s vazbami na lokální instituce z Vysočiny a Olomouce a na FF 

UP. Projekt je předkládán podruhé, přičemž v nové verzi má o polovinu kratší délku, zjednodušenou 

dramatickou strukturu a jeho děj se soustředí na hledisko otce, který se snaží zachránit manželku a dceru 

před smrtí morovou nákazou a poté hladem v nehostinné zimní krajině. 

Důležitý posun k profesionálnější produkci a dramaturgii přináší zapojení společnosti Frame films, a zvláště 

producentky-dramaturgyně Jitky Kotrlové. Projekt je velmi působivý na úrovni námětu, využití tématu morové 

rány a neochoty místních měšťanů pomoci prchající rodině skutečně skýtá potenciál k obecnější výpovědi se 

silným etickým poselstvím. Nicméně samotný scénář ještě není zcela připraven k realizaci (viz níže). Režijní 

explikace tyto nedostatky také nekompenzuje, přitom by právě ona měla nabídnout vizuální řešení, které 

propojí prožitek strachu ze smrti blízkých se zimní přírodou z okolí Nového Města na Moravě (což platí o to 

více, že tvůrčí tým tvoří začátečníci). V explikacích slibované využití folklorních tradic, které by pomohlo 

k uplatnění v lokálních kulturních institucích a událostech, se omezuje na archaický jazyk modliteb a písní.  

 

Projekt oceňuji za jeho celkový záměr a za funkční napojení na lokální kontext a instituce, ale doporučuji 

nejprve dokončit vývoj, a až pak žádat o grant na výrobu.  

 

 

 

 

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) 

Ústřední myšlenka díla, tedy využití lokální legendy o odmítnutí pomoci rodině prchající před morovou 

ránou, k výpovědi o morálním podtextu uprchlické krize, je nosná a originální. Samotné zpracování scénáře 

ale prozrazuje, že vývoj ještě nebyl dokončen. Ačkoli jde již o jeho pátou verzi a změny popsané 

v dramaturgické explikace jistě vedly k oproštění od zbytečných motivů a postav a soustředěnosti na 

klíčovou dramatickou linku a obecnější sdělení, stále mu chybí dostatečně propracovaná dramatická stavba 

a vizuální koncepce. Problematická je zvláště absence jasného rytmu ve střední části (zmatené vcházení a 

vycházení z chaty, přesuny mezi časovými rovinami v podobě flashforwardů hořící chaty). Z dramatické 

struktury „trčí“ dlouhý monolog Příbuzného, který ovšem nepřináší žádný posun v ději ani nemá výraznější 

poetickou nebo filozofickou funkci, slouží spíše jako psychologizující reflexe, která vybočuje ze základního 

formálního ladění scénáře. Především pak chybí koncepce audiovizuálního řešení. 

Projekt nicméně odpovídá parametrům a cílům výzvy. 

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

Tým tvůrců kombinuje začínající filmaře-studenty s mladou produkční firmou, která projekt posunula 

směrem k větší profesionalitě a dramaturgické čistotě. Zajímavé je zvláště napojení na lokální tematiku, 

kulturní kontext a instituce. 

 

 

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

Téma odmítnutí pomoci rodině prchající před morovou ránou slouží jako východisko k výpovědi o morálním 

podtextu uprchlické krize, která si zároveň zachovává výrazně lokální rámec (konkrétní místo na Vysočině), 

a tím posiluje svou sdělnost. Filmová umělecká koncepce je v projektové dokumentaci nastíněna 

nedostatečně, a nelze ji proto hodnotit. Uplatnění na mezinárodních festivalech není příliš pravděpodobné.  

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

znaků) 

Organizační zajištění a financování vychází z využití lokálních zdrojů – regionální finanční podpory, pomoci 

filmové kanceláře s lokacemi, koprodukčního vkladu univerzity a zčásti dobrovolnické práce začínajících 

filmařů. Vstup profesionální produkční firmy dal projektu větší úspornost dramatickou i realizační (zkrácení 

délky o polovinu), a učinil jej tak realizovatelnějším s plánovanými finančními prostředky.  

 



VYJÁDŘENÍ	K	EXPERTNÍM	ANALÝZÁM	
PROJEKT:	ČERNÁ	SMRT	

	
Okruh	výzvy:	2.	Výroba	českého	kinematografického	díla	

Číslo	výzvy:	2019-2-2-5	
Evidenční	číslo	projektu:	3004-2019	

	
	
Vážení	Členové	Rady	Státního	fondu	kinematografie,	
	
Dovolte	nám	vyjádřit	se	k	expertním	analýzám	krátkometrážního	filmu	Černá	smrt	režiséra	
Lukáš	Citnara.	K	projektu	jsme	obdrželi	všechny	tři	analýzy,	analýza	pana	Vály	byla	
doporučující,	analýzy	Martina	Ryšavého	a	Petra	Szczepanika	projekt	nedoporučily	k	podpoře.	
Všechny	zmíněné	výtky	samozřejmě	bereme	jako	relevantní	pohled	na	film,	oba	experti	
pozitivně	vnímali	rozhodnutí	projekt	více	propojit	s	lokálními	a	folklórními	prvky.	Stavba	
příběhu	prošla	změnami,	jak	již	délkou,	tak	i	dramaturgickými	rozhodnutími	propracovat	
pohled	otce,	zaměřit	se	na	motivy	strachu	a	zodpovědnosti.	I	nadále	na	příběhu	pracujeme,	
v	průběhu	jara	vznikly	dvě	verze	scénáře,	ve	kterých	jsme	se	pokusili	pracovat	nově	s	celou	
situací	rodiny.	Bylo	nutné	zohlednit	reálné	potřeby	rodiny	na	místě,	realističnost	situace	a	
reakce	postavy	„Příbuzného“.	Scénář	je	konzultován	s	historikem,	aby	zvolené	reference	a	
detaily	odpovídaly	době	a	nevytrhávaly	diváka.	Další	kroky,	nad	kterými	na	scénáři	
pracujeme,	jsou	postavy	samotné.	V	současné	době	hledáme	výrazové	prvky	pro	představení	
postav	tak,	aby	jejich	vykreslení	dovolovalo	nastavit	dramatičnost	celého	příběhu.		
	
Bližší	změny	ve	scénáři	představí	režisér	Lukáš	Citnar.	Tato	fáze	úprav	scénáře	je	v	současné	
chvíli	velice	důležitá	pro	zdárnou	realizaci	celého	projektu,	který	je	z	produkčního	hlediska	již	
připraven.	Partneři	jsou	osloveni	a	ochotni	v	roce	2020	na	projektu	pracovat,	proto	bychom	
neradi	ztratili	jejich	přízeň.	Zároveň	však	je	důležité,	aby	byl	projekt	realizován	s	jasně	
připraveným	scénářem,	o	který	bude	možné	se	ve	střižně	opřít.	
	

Jitka	Kotrlová	
	
	
Vážení	Radní,	
	
Seznámil	jsem	se	s	komplexními	analýzami	zaslanými	k	mému	krátkému	filmu	Černá	smrt,	
film	připravuji	již	rok,	během	vývoje	jsem	na	námět	a	projekt	celkově	získal	díky	spolupráci	
s	dalšími	členy	štábu	jiný	pohled.	Jak	již	bylo	napsáno	dříve	v	textu,	projekt	prošel	přerodem	
od	odpoutání	se	od	kraje	Vysočina	až	k	navrácení	se	do	něj.	Expertní	analýzy	poukazují	
především	na	chyby,	které	v	sobě	projekt	má,	já	v	některých	svých	krocích	vidím	rozhodnutí,	
která	jsem	udělal,	a	na	která	jsem	nejspíše	měl	více	upozornit	ve	své	režijní	explikaci.	
V	současné	době	pracuji	na	další	verzi	scénáře,	nejsem	spokojen	se	současnou	podobou,	
přesto	bych	se	rád	věnoval	několika	bodům,	které	rozšíří	mou	předloženou	režijní	explikaci.	
	
V	obecnější	rovině	se	věnuji	zapojení	více	folklórních	prvků	do	scénáře.	Lidé	v	18.	století	
vnímali	smrt,	trest	a	rodinu	zcela	jinak,	než	jak	na	tyto	atributy	nahlížíme	my.	Fyzickým	
zpřítomněním	smrti	(a	tím,	že	ji	zobrazíme	mimo	zavedené	konvence)	chceme	ukázat,	že	to	



největší	zlo	se	nachází	spíše	mezi	lidmi.	Do	scénáře	jsme	zařadili	nově	postavu	„Příbuzného“,	
skrze	kterého	chceme	zpracovat	téma	strachu	(z	nákazy).	Tato	postava	do	příběhu	přinesla	
mnoho	motivů,	nad	kterými	jsme	se	museli	pozastavit.	Nechtěli	jsme,	aby	Příbuzný	byl	
plochým	charakterem.	S	vyzněním	této	postavy	se	snažíme	pracovat	nyní.		Vyprávíme	příběh	
o	nedůvěře	a	lhostejnosti.	Není	zde	tolik	důležité	co,	ale	jak	a	proč.	Poslední	záběr	tak	začíná	
detailem	na	oči	Příbuzného,	poněvadž	právě	v	očích	se	zrcadlí	duše	–	i	duše	těch,	které	
opustil	–	následně	se	kamera	obtáčí	kolem	postavy	a	odhaluje	se	hořící	chata,	před	kterou	
postávají	vesničané,	kteří	byli	uchráněni	před	domnělou	hrozbou	–	kamera	dál	odjíždí	a	
divákovi	se	odhaluje	obraz	dvou	jezdců,	z	prostřední	části	filmu	stavících	tři	kříže.	Tento	výjev	
je	právě	dokonáním	rámcové	struktury	filmu	a	funkci	má	hned	trojdílnou:	ve	spojení	
s	ohněm	jde	o	obraz	folklorní	očisty,	z	pohledu	na	“monument”	na	rozhodnutí	společnosti,	
třetí	funkce	posledního	záběru	odkazuje	ke	zmíněné	legendě,	po	které	dodnes	zůstaly	na	
místě	tři	kříže,	čímž	se	vracíme	k	zakořeněnosti	příběhu	v	krajině.		
Nyní	pracujeme	na	přesnějším	zpracováním	postavy	Dcery,	proměnami	postupně	v	nové	
verzi	musí	projít	všechny	postavy,	tak	aby	jejich	psychologie	korespondovala	s	atmosférou	
filmových	obrazů,	které	nabízí	krajina	Vysočiny.	Doufám,	že	jsem	alespoň	v	náznaku	nastínil,	
kudy	se	ubírá	práce	na	filmu,	a	rád	Vám	objasním	další	formální	i	narativní	části	příběhu	
osobně	na	slyšení.	
	

Lukáš	Citnar	
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Francek 

Evidenční číslo projektu 3005-2019 

 Název žadatele GURU FILM s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 

finanční účastí na celkových výrobních nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 6.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Žádost o podporu je podávána opětovně. Poprvé vloni v rámci výzvy č. 2018-2-2-4 Výroba krátkometrážního 

hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech pod ev. č. 2433-2018, 

kdy se žádosti dostalo tří doporučení (tři pozitivní expertní analýzy), avšak na rozdíl od žádostí úspěšných, 

kterým se tolik doporučujících expertních analýz nedostalo, byl projekt hodnocen až na čtvrté místo bez 

podpory. Pro žadatele šlo přirozeně o takřka likvidační rozhodnutí, neboť projekt byl již zafinancován 

dotacemi několika měst a Nadačním fondem FILMTALENT Zlín s povinným vyúčtováním v roce 2018. 

Poctivá snaha o vzornou diverzifikaci zdrojů se tak obrátila proti producentovi. Navíc dokončení filmu v roce 

2018 mělo další smysl (expozice v NG. 100 let republiky apod.). 

 

Nyní je tudíž žádost podávána na základě stejnojmenné výzvy, s upraveným scénářem a drobně navýšeným 

rozpočtem. Žadatel nelenil a dále pracoval na další diverzifikaci zdrojů, které realizačně poměrně náročný 

projekt nutně potřebuje. 

 

Rozpočet se nyní ustálil na částce 2 837 842 Kč (dle Žádosti a Rozpočtu, detaily viz níže), požadavek na 

podporu Fondu ve výši 1 000 000 Kč zůstává.  

 

Jde o podporu dobového výtvarně orientovaného krátkometrážního (26 min.) hraného filmu mladých tvůrců 

(režie Natálie Císařovská, producentka Kateřina Traburová, scénář Vojtěcha Bohuslav). 

 

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. 
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Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost je připravena pozorně, nechybí žádné informace ani přílohy. Vývoj, ale i rešerše a nutné předtáčky  

se roztáhly na více než rok. Byl vyroben trailer, proběhly další obhlídky a casting. 

 

Obzvlášť je třeba ocenit získání (smluvně podložené) dotací od městských samospráv a sponzorských 

darů. Mnohem renomovanější firmy se v této fázi vykazují pouhými přísliby, v lepším případě LOI. 

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

 

Rozpočet je zpracován velmi pečlivě, v této fázi – při takto roztažené výrobě – nevzbuzuje žádné dotazy  

ani komentáře. 

  

Finanční plán svědčí o skutečně vícezdrojovém financování, dotaz se nabízí jediný: proč uvádí celkovou  

částku 2 879 343 Kč, když v Žádosti a Rozpočtu figuruje suma 2 837 842 Kč. 

 

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

 

Premiéra je plánovaná na 4.2.2020. 

 

Žadatel uvažuje o vícecestné distribuci. S Českou televizí jedná o spojení s jiným filmy na téma Kupka. 

 

Harmonogram výroby a postprodukce zřejmě nyní již neumožňuje obeslání některých festivalů na podzim  

roku 2019. Prioritou zůstávají v Evropě francouzské festivaly, teprve poté eventuálně San Sebastian  

(SSIFF), který však bývá až září/říjen, či Berlinale. 

 

Žadatel uvažuje o uplatnění filmu i mimo Evropu. 

 

Mezi méně standardní distribuci bude patřit i šíření filmu v galerijních prostorech (vč. NG). 

 

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

 

GURU FILM s.r.o. je firma založená Tomášem Kleinem a Tomášem Mertou v roce 2012. Jde o ambiciózní 

kolektiv mladých tvůrců - vesměs absolventů či studentů FAMU - s širokým spektrem producentského 

směřování. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Francek 

Evidenční číslo projektu 3005-2019 

Název žadatele Guru Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 18. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Scénář je příběhem dospívání malíře Františka Kupky. Patnáctiletý František žije v Dobrušce v podhůří 

Orlických hor, otec je příliš zaměstnán, macecha mu nerozumí. Nejvíc ho baví kreslení a malování, je 

hypersenzibilní, má různé vize, ve kterých se probouzí jeho vášně, nejen sexuální, ale také umělecké. 

Jeho talent objeví pokrokový starosta Dobrušky Archleb, přemluví Františkova otce, aby ho nechal 

studovat malířství – dokonce se sám nabídne, že ho bude finančně podporovat.  

Největším kladem scénáře je jeho lyrický charakter a volnější asociativní struktura, což se ukazuje jako 

nejlepší cesta, jak pochopit složitou postavu rodícího se umělce. Zároveň se tím otvírá cesta 

k uplatnění originálních stylistických prostředků. Velkou roli zde hraje jak příroda, tak i fantaskní, 

emocemi nabitý vnitřní svět hlavního hrdiny. Autoři přitom nepouštějí uzdu fantazie natolik, aby šla proti 

historickým reáliím. Je zřejmé, že psaní předcházelo poctivé nastudování materiálu. Navzdory tomu, že 

dramatický děj není pro autory primární, jistá příběhovost se z výsledného tvaru úplně nevytrácí, a jako 

takový může být tudíž snímek srozumitelný i pro méně náročného diváka.  

Jedná se o mladý tým, složený z talentovaných tvůrců, kteří už mají za sebou slušné výsledky. 

Režisérka má za sebou už několik úspěšných dokumentárních filmů, jeden krátký hraný film a také 

doku-drama o Mileně Jesenské. Zajímavý je výběr francouzského skladatele, jenž spolupracuje 

s autorkou už od jejích studií na FAMU.  

Už samotné jméno Františka Kupky je zárukou, že o snímek by mohl být zájem i v zahraničí. Nevšední 

a kreativní pojetí mezinárodní šance filmu ještě zvyšují. Jelikož projekt svým originálním uchopením 

látky a kreativním pojetím v mnohém převyšuje standardní, tradičním realizmem příliš spoutanou 

domácí tvorbu, mohl by obohatit naši filmovou scénu a být inspirací pro další filmaře.      

Žádost je velice dobře připravena. Žadatel Guru Film je mladá společnost založena v roce 2012 spíše 

jako kreativní kolektiv tvůrců než jako typická produkční firma. Ve svém portfoliu má již několik 

realizovaných filmů a další projekty ve vývoji. Žadatelka studuje na katedře produkce FAMU a 

absolvovala několik mezinárodních workshopů.  

Rozpočet je vzhledem k dobové povaze snímku adekvátní. Ve smyslu vícezdrojového financování je 

projekt nadprůměrně zajištěn. Participaci potvrdila i ČT. Producenti získali mnohé galerie, které jsou 

jedním z možných kanálů exploatace snímku. Žadatel vidí ale i další možnosti. Dobré je i festivalové 

zaměření na Francii, kde je Kupka velice uznáván.  
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Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Scénář je příběhem dospívání malíře Františka Kupky, jenž jako patnáctiletý vyrůstal v Dobrušce. 

Jeho největším kladem je lyrický charakter a volnější asociativní struktura. To vše je adekvátní k 

danému tématu, je to nejlepší cesta, jak pochopit složitou postavu, zmítanou vstupem do dospělosti i 

pocity rodícího se umělce. Scénář zároveň otvírá cestu k uplatnění originálních stylistických 

prostředků, které režisérka ve své explikaci prezentuje. Velkou roli zde hraje jak příroda, tak i 

fantaskní, emocemi nabitý vnitřní svět hlavního hrdiny. Autoři přitom nepouštějí uzdu fantazie natolik, 

aby šla proti historickým reáliím a faktům. Je zřejmé, že psaní předcházelo poctivé nastudování 

materiálu. Navzdory tomu, že dramatický děj není pro autory primární, jistá příběhovost se 

z výsledného tvaru úplně nevytrácí, a jako takový může být tudíž snímek srozumitelný i pro méně 

náročného diváka. Vedoucí katedry scenáristiky na FAMU Jiří Dufek, pod jehož dohledem se scénář 

rodil, správně poznamenává, že v naší kinematografii v poslední době vzniklo několik pozoruhodných 

historických biografií, vyhýbajících se schematizmu a klišé tohoto žánru, vesměs od mladých 

začínajících filmařů. Zamýšlený projekt může tento výčet úspěšně doplnit. V kontextu domácí tvorby je 

projekt mladých filmařů nadprůměrný díky své originalitě a emocionálně vizuální stránce. Škoda jen, 

že se ho nepovedlo dokončit tak, aby mohl být uveden již loni jako součást velké retrospektivní 

výstavy věnované dílu F. Kupky.  

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

 

Jedná se, až na výjimky (architekt, hudba) - o mladý tým, složený z talentovaných tvůrců, kteří už mají 

za sebou slušné výsledky. Režisérka studovala na pařížské Sorbonne a následně na FAMU a má za 

sebou už několik úspěšných dokumentárních filmů a také jeden krátký hraný film (oceněn na FAMU). 

Pro ČT natočila doku-drama o Mileně Jesenské a předložený projekt je přirozeným pokračováním její 

tvorby. Ve vývoji má i celovečerní film Tělo (jenž se také ucházel o podporu SFK). Zajímavý je výběr 

francouzského skladatele, jenž spolupracuje s autorkou už od jejích studií na FAMU. Jasnou 

představu o realizaci formálně náročného filmu dokumentuje režijní explikace.  

 

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

znaků) 

 

Už samotné jméno hlavního hrdiny, o kterém film pojednává, Františka Kupky, i když se jedná pouze o 

období jeho dospívání, kdy se ale rodil budoucí světový umělec, je zárukou, že by o snímek mohl být 

zájem i v zahraničí. Nevšední a kreativní pojetí a originální uchopení látky mezinárodní šance filmu 

ještě zvyšují. Jelikož svým pojetím – i když se jedná pouze o krátký film – projekt v mnohém převyšuje 

standardní, tradičním realizmem příliš spoutanou domácí tvorbu, mohl by obohatit naši filmovou scénu 

a být inspirací pro další filmaře.      
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žádost je velice dobře připravena. Žadatel Guru Film je mladá společnost založena v roce 2012 spíše 

jako kreativní kolektiv tvůrců než jako typická produkční firma. Ve svém portfoliu má již několik 

realizovaných filmů: krátký film Retrívr byl dokonce vybrán do prestižní sekce Cinefondation v Cannes. 

Několik dalších projektů je ve vývoji. Producentka Kateřina Traburová, která do společnosti vstoupila 

později, a je hlavním garantem projektu, studuje na katedře produkce FAMU a absolvovala několik 

mezinárodních workshopů. Rozpočet filmu byl vyčíslen na 2,8 mil., což je vzhledem k dobové povaze 

snímku adekvátní. Producentům se daří projekt financovat z mnoha zdrojů. Již potvrzeny jsou 

příspěvky jak od králohradeckého kraje, tak i od několika měst, včetně Dobrušky (dohromady 700 000 

Kč.). Producent žádá o příspěvek také francouzské město Beaugency, které je partnerským městem 

Dobrušky. Participaci potvrdila i ČT. Dalším zdrojem je nadační fond Filmtalent Zlín, pak i dvě galerie, 

soukromý sponzor, a další dvě umělecké nadace. Ve smyslu vícezdrojového financování je tedy 

projekt nadprůměrně zajištěn. Požadovaná částka 1 mil od SFK je adekvátní (34% rozpočtu). 

Původně měl film vzniknout paralelně s pořádáním velké retrospektivní výstavy Františka Kupky. 

Tomu byla podřízena i distribuční a marketingová strategie. To se sice nepovedlo, producenti ale 

získali mnohé partnery mezi galeristy, kteří jsou jedním z možných kanálů exploatace snímku. Žadatel 

vidí ale i další cesty. Zajímavá je možnost uvedení snímku v ČT společně s 52 minutovým 

dokumentem o Kupkovi, což je vzhledem k účasti ČT na tomto projektu reálné. Dobrá je i festivalová 

strategie, která je logicky zaměřena především na Francii, kde se Kupka těší velké pozornosti. Cílovou 

skupinu žadatel neuvádí, ta je ale zřejmá. Dle přiloženého harmonogramu je produkce naplánovaná již 

od 4. V. 2019. Z prezentovaného materiálu je patrné, že mnohé scény byly dokonce natočeny už 

předtím. Z produkčního hlediska lze harmonogram dodržet.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Francek 

Evidenční číslo projektu 3005-2019 

Název žadatele Guru Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční 

účastí na celkových výrobních nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lucie Česálková 

Datum vyhotovení 27. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt Francek sleduje život mladého Františka Kupky, období okolo jeho zhruba 15ti let, kdy se probouzejí 

jeho tělesné i výtvarné vášně, odchází z domova, žije poustevnickým životem a tvoří. Podle záměru se má 

jednat o historickou biografii, která však bude vyprávěna výtvarně a představí kořeny autorovy imaginace. 

Kupkovi byla coby autorovi mezinárodního věhlasu v domácím prostoru věnována pouze minimální 

pozornost a je tedy zajímavé sledovat, jak se mladí tvůrci snaží v jeho životním příběhu najít nosné 

kinematografické téma.  

Autoři připravili scénář na základě důkladných historických rešerší a konzultací. Jak je však patrné z 

vlastního scénáře, snaží se této výhody využít až příliš doslovně. Vlastní příběh Kupkova mladického života 

v Dobrušce není ve svém základě až tak specifický - opakují se zde klasické stereotypy vyprávění o 

nepoznaném talentu (nepochopení v rodině, snaha, aby se synek vyučil v praktickém řemesle, vzdor, 

samota, útěk z domova). V důsledku zmíněné doslovnosti zabydlují tvůrci krátkometrážní formát řadou 

postav a jejich autentických koníčků apod., avšak na úkor psychologického dokreslení.  

Projekt žádá o podporu výroby podruhé, nyní již se zajištěnými dalšími zdroji financování, především z 

regionálních a soukromých zdrojů a skrze koprodukci s ČT. S ohledem na to, že v době žádosti o podporu 

SFK proběhla již velká řada přípravných prací, včetně natočení teaseru a zajištění řady dobových rekvizit 

(replika Braunovy sochy, historické kostýmy), je projekt po organizační stránce zajištěn a připraven k 

realizaci. I přes výše uvedené připomínky ke scénáři se na základě teaseru domnívám, že pokud bude 

zdůrazněna rovina výtvarného pojetí a docílí se narativní zkratky, má projekt šanci být i po umělecké stránce 

kvalitním dílem. Projekt proto 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

 

Projekt Francek je krátkometrážní historickou biografií mladých let výtvarníka Františka Kupky.  

Autoři vycházejí z podrobných rešerší historických pramenů, na jejichž základě je možné rekonstruovat léta 

Kupkova dospívání v Dobrušce a jejím okolí, zejména s autorovy korespondence s básníkem J. S. 

Macharem. Ve scénáři se snaží postihnout klíčové zdroje Kupkovy inspirace a události, které formovaly 

jeho tvůrčí zrání.  

Ke stávající verzi scénáře je možné mít ještě řadu výhrad. Předně na krátkometrážní film o šestadvaceti 

minutách, nota bene takový, jenž chce představit především imaginativní rovinu malířova dospívání, je 

scénář "předramatizovaný". Vyskytuje se v něm řada dílčích postav, jež v důsledku krátkého formátu nemají 

prostor se jakkoli rozvinout a působí povrchně, torzovitě. Dílčí scény s těmito postavami sice mají své 

logické odůvodnění, nicméně odbíhají od jádra příběhu. Odhaluje se tak rozpor mezi snahou působit 

maximálně autenticky a maximálně vytěžit načerpaných historických informací, a snahou vylíčit především 

svět Kupkovy fantazie a tvůrčí inspirace. Je možné, že při realizaci se podaří didaktičnost a imaginativnost 

umně prolnout, na první pohled se však jedná spíše o slabší stránku. Lpění na historické přesnosti zejména 

s ohledem na zobrazené události nicméně vede k určité popisnosti, kvůli níž vyprávění nemá autentický, ale 

spíše přerývaný rytmus.  

Z přiložených moodboardů i teaseru je možné si udělat poměrně jasnou představu o výtvarné stylizaci 

snímku, Kupkova mladická rozjitřenost má být ztvárněna expresivně až naturalisticky. 

Obecně lze shrnout, že scénář má rezervy v doslovnosti a popisnosti, pokud by však tyto rysy ustoupily 

vizuálnímu vyprávění, mohou do sebe jednotlivé složky díla zapadnout.  

 

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

Režisérka Natálie Císařovská má za sebou zkušenosti práce na úspěšném studentském filmu Až zapadne slunce 

a nedávném televizním dramatu Kolem Mileny Jesenské.  

Scenárista Vojtěch Bohuslav patří k talentovaným autorům nejmladší generace. S Císařovskou spolupracoval již 

na snímku Až zapadne slunce, je scenáristou též oceňovaného animovaného filmu Diany Cam Van Nguyen Malá 

a pracuje na ambiciózním scénáři o Emě Destinové. Císařovská dlouhodobě pracuje s kameramankou Klárou 

Belicovovu, která se v poslední době představila filmem Sněží! Kristiny Nedvědové. 

Tvůrčí tým je dostatečně zkušený a sehraný na to, aby projekt dokázal realizovat. 

 

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

 

František Kupka patří ke klíčovým osobnostem moderního malířství ve světovém měřítku, je dnes nejdráž 

prodávaným českým výtvarným umělcem na trhu. Vlastní záměr zpracovat jeho tvůrčí zrání v krátkém filmu je 

tedy přínosem jak pro domácí, tak evropskou kinematografii. Autoři chtějí vystihnout především to, jaké události a 

motivy formovaly Kupkovu obraznost, to, jak rozvíjel svou výtvarnou tvořivost a fantazii. Film v explikacích 

popisují jako výtvarný, nikoli striktně biografický snímek. Pokud se podaří tento záměr naplnit a potlačit historickou 

didaktičnost (viz hodnocení umělecké kvality), je zde potenciál vizuálně atraktivního díla přinejmenším lokálního 

https://www.csfd.cz/tvurce/145356-diana-cam-van-nguyen/
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významu. 

 

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

znaků) 

 

Produkční společnost GURUfilm usiluje o podporu SFK opětovně po předchozí neúspěšné žádosti, jež 

shledala projekt ještě nepřipravený do výroby. V mezidobí se podařilo navázat řadu spoluprací s 

regionálními partnery (města Dobruška, Jaroměř a Opočno, Královehradecký kraj), soukromými partnery a 

kulturními institucemi a zajistit si koprodukční spolupráci s ČT. Tvůrci již mají film obsazený a mají natočené 

předtáčky a trailer. S výrobou jsou připraveni započít ihned po rozhodnutí SFK. Projekt částečně spadající 

do žánru historického životopisu je i při krátké metráži rozpočtově náročný s ohledem na výpravu (stavby, 

kostýmy, aj.) a podpora SFK je pro něj tedy zásadní. Na jaře 2018 projekt realizoval crowdfundingovou 

kampaň na hithitu, v níž však nedosáhli na cílovou částku 350 000 Kč, podařilo se vybrat cca 190 tis.. 

Tvůrci již podnikli řadu náročných přípravných prací, včetně odlití repliky Braunovy sochy, a energií 

doposud vloženou do projektu, včetně domluvy mnoha zdrojů financování, prokazují kreativní i organizační 

potenciál jej realizovat.  

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Anatomie českého odpoledne 

Evidenční číslo projektu 3006-2019 

Název žadatele Breathless Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 10. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem projektu je 30-ti minutový hraný film Adama Martince, který vzniká jako bakalářská práce 

na Katedře režie FAMU pod vedením B. Slámy a J. Blaževič, a to v produkci začínající společnosti 

Breathless Films producenta Matěje Paclíka. Film je žánrově označen jako sociální drama, které 

vychází ze skutečné tragédie – smrti dvou chlapců na letním přírodním koupališti a řeší otázku lidské 

odpovědnosti. Umělecká koncepce je založena na autentické rekonstrukci události v reálném prostředí 

a směřuje k formě uměleckého filmu pro náročnější publikum artových kin a mezinárodní festivaly (v 

plánu je premiéra na festivalu kategorie A). 

   Vysoké ambice mají oporu v systematicky a cílevědomě vedené autorské, dramaturgické a 

producentské přípravě počínaje vývojem ve škole a dobře napsaným scénářem, který svědčí o 

pozorovatelském, situačním a literárním talentu, přes zajišťování vícezdrojového financování či 

důkladný výběr vhodné lokace až po jednání o distribuci s Aerofilms. Cenný je nejen umělecký koncept 

blízký veristickým studiím lidského chování, ale také morální rozměr projektu a jeho občanský étos.  

   Nízký rozpočet ve výši 1,208 mil. je odůvodněn povahou studentského filmu, který se obejde bez 

honorářů. Od Fondu se požaduje 550 tis., tj. 46%, což je požadavek přiměřený a oprávněný. Celková 

veřejná podpora činí 54% a mírně přesahuje limit, což je oprávněno povahou kulturně náročného díla. 

Zajištěno je necelých 27% (ze strany producenta a FAMU coby koproducenta – škola dává 270 tis., tj. 

přes 22%), což vzhledem k aktuálnímu realizačnímu harmonogramu není mnoho. 

   Právě v napjatém realizačním harmonogramu leží jistý problém: natáčení je plánováno na 10 ND 

koncem srpna, přičemž rozhodnutí o případné podpoře bude známo právě až v srpnu. Případný 

výpadek ve finančním plánu se v projektu neřeší. Bez řešení je také úskalí spojené s počasím, na něž 

sám žadatel upozorňuje, nicméně v harmonogramu žádná časová rezerva kalkulována není, přitom 

projekt vyžaduje konkrétní typ počasí, a sice „nervy drásající vedro“. Projekt má tedy zřejmá finanční a 

produkční rizika. Nicméně po tvůrčí stránce je příprava pokročilá natolik, že harmonogram je 

realizovatelný. 

   Projekt realizuje je mladý a talentovaný tým, který má za sebou již vyzkoušenou spolupráci na 

autorově předchozím ceněném snímku Cukr a sůl (2018).  Důležitým předpokladem kvalitní realizace 

je také spolupráce se zkušenými dramaturgy Jakubem Felcmanem a Janem Gebertem.  

   Projekt splňuje cíle a podmínky výzvy, zejména pak body o podpoře kvality a rozmanitosti a o 

podpoře nastupující filmařské generace. 

   Lze očekávat hodnotný výsledek se společenským dopadem a festivalovým potenciálem. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt vyniká silným námětem s vysokou společenskou hodnotou a svébytným uměleckým konceptem. 

Z projektu je cítit vyhraněný autorský postoj a vysoké zaujetí společenskou a morální problematikou, což 

jsou cenné přednosti zejména v rámci domácí kinematografie. 

Vizuální představa, popsaná v režisérské explikaci, vypadá trochu jako cvičení ve filmové řeči, domnívám 

se, že by filmu slušel spíše minimalistický styl. Ze scénáře plyne inspirace veristickým stylem. 

Pochybnost vzbuzuje rozhodnutí učinit z původně vietnamských obětí české chlapce, a to s autorským 

zdůvodněním, že se tak děje v zájmu „zobecnění“ výpovědi, v němž případná rasová otázka hraje vedlejší 

roli. Jednak se tím redukuje spletitost celé kauzy o podstatný motiv, což odporuje autorovu jinak 

nekompromisnímu postoji a neúlevnému účinku díla, jednak tato odchylka od skutečnosti jistě vyvolá 

dohady stran motivací a paradoxně odvede pozornost od podstaty problému, k níž naopak měla vést. (Ve 

skutečnosti byl navíc problém zřejmě především v komunikaci spojené s neznalostí jazyka.)  

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

Personální zajištění je kvalitní a skýtá zárukou úspěšné realizace.  

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

Tématem i zamýšleným zpracování má film svébytnou uměleckou a společenskou hodnotu s potenciálem 

zahraničního (festivalového) přesahu.  

 

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

znaků) 

Projekt je realizovatelný, nicméně má svá organizační a finanční rizika spočívající v kombinaci napjatého 

realizačního harmonogramu a nedostatečně zajištěného financování a nemá časovou rezervu či náhradní 

řešení.  

Není doloženo aktuální finanční zajištění producentem a koproducentem. 

Profil společnosti odpovídá danému projektu a lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně 

realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Anatomie českého odpoledne 

Evidenční číslo projektu 3006-2019 

Název žadatele Breathless Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční 

účastí na celkových výrobních nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 16. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátký film začínajícího autorského filmaře Adama Martince je inspirován loňskou tragédií na přírodním 

koupališti Lhota, kde se utopili dva vietnamští kluci. Námět je ale oproštěn od příliš prvoplánového motivu 

rasizmu a xenofobie, a hledá větší zobecnění. Soustřeďuje se na obecnou lhostejnost, bezohlednost, 

egoizmus davu, na jeho sklony k hledání viníka, spoléhání se na instituce a stádní syndrom. Zkoumá 

morální a etické problémy typické pro moderní svět, a jeho společenská hodnota je díky tomu nesporně 

vysoká. Kvalitní je i umělecká stránka projektu: scénář charakterizuje sugestivní atmosféra, přesvědčivé 

chování postav, odpozorované ze života, a dobře odposlouchané dialogy. Autor používá moderní způsob 

vyprávění, bez zbytečného vysvětlování či umělých dramatických konstrukcí, čerpající z pozorování situace 

a lidských reakcí na ni. Vychází přitom z tradice české Nové vlny, je ale poučený světovými trendy. 

Zobrazený mikrosvět používá s úspěchem jako metaforu světa velkého. Tématem i zpracováním se projekt 

vymyká z průměru domácí scény a má širší mezinárodní, až univerzální přesah. 

Jádro tvůrčího týmu tvoří trio studentů FAMU (režisér, producent, kameraman), kteří už společně vytvořili 

několik filmů, mezi nimi i studentský snímek režiséra Adama Martince, který byl vybrán na festival v San 

Sebastianu a získal různá ocenění. Scénář předloženého projektu byl vyvíjen jak na FAMU, tak i pod 

dohledem dvou zkušených dramaturgů. Celkově se jedná o slibný, talentovaný a sehraný tým, který by si 

zasloužit podpořit. Vzhledem na 30 minutovou metráž je celkový rozpočet velice skromný, je to i tím, že 

tvůrci se vzdávají svých honorářů. Projekt bude financován z více zdrojů. Žádost je úplná, nicméně definice 

cílové skupiny a distribuční a marketingová strategie jsou jen stručné. Uvažovat o společnosti Aerofilms jako 

o distributorovi je správná volba, chybí zatím ale nápady, jak film prezentovat a dostat k divákovi – i když 

zde jsou možnosti žadatele limitovány vzhledem k tomu, že se jedná o krátký film.  

 

 

 

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) 

 

Originální námět krátkého filmu začínajícího filmaře (scenáristy i režiséra) Adama Martince je inspirován 

loňskou tragédií na přírodním koupališti Lhota, kde se utopili dva vietnamští kluci. Případ vyvolal velkou 

pozornost médií včetně bulváru a také nebývale bouřlivou reakci veřejnosti. Autor se ale na rozdíl od 

bulváru, pro který byl případ vítaným soustem, nesnaží o senzačnost a o povrchní efekt. Oprostil svůj 

námět od motivu rasizmu a xenofobie, který by byl příliš prvoplánový a přebíjel by všechno ostatní, a hledá 

větší zobecnění. Soustřeďuje se na obecnou lhostejnost, bezohlednost, egoizmus davu v reakci na cizí 

neštěstí, na jeho sklony k hledání viníka, spoléhání se na instituce a stádní syndrom. Poukazuje také na 

hrubost v chování vůči druhým. Zdá se - jak napovídá samotný název – že má na mušce především českou 

mentalitu, scénář má ale zároveň i mnohem univerzálnější platnost. Zkoumá morální a etické problémy 

typické pro moderní svět. Jeho společenská hodnota je nesporně vysoká. Kvalitní je i umělecká stránka 

projektu: scénář charakterizuje sugestivní atmosféra, přesvědčivé chování postav, odpozorované ze života, 

a dobře odposlouchané dialogy. Jeho nastavené zrcadlo vytváří nepěkný obrázek o nás samotných. Na 

námitku, že„Takoví přece nejsme!“, že je tento obraz zveličený, lze snadno odpovědět: umění může a 

dokonce má zveličovat, pokud chce poukazovat na naše negativní stránky s varovným úmyslem. Tento 

záměr projekt rozhodně obsahuje. Na malém půdorysu, na zdánlivě banálním letním odpoledni, na 

mikroprostoru jednoho obyčejného koupaliště dokáže autor poukázat na velké věci. Zobrazený mikrosvět 

používá s úspěchem jako metaforu světa velkého. Scénář charakterizuje také moderní způsob vyprávění, 

bez zbytečného vysvětlování či umělých dramatických konstrukcí, čerpající z pozorování situace a lidských 

reakcí na ni. Autor vycházející z tradice české Nové vlny, je ale poučený světovými trendy – jak správně 

uvádějí dramaturgové v dramaturgické explikaci, kde uvádějí srovnání se švédským autorským filmařem 

Rubenem Őstlundem. Autor nepoužívá žádná umělá klišé, vyhýbá se sentimentu a „tlačení na pilu“ a 

zůstává v roli nezaujatého pozorovatele – zároveň je ale cítit hlubokou osobní angažovanost a pocit 

nutnosti poukazovat na naše, lidské negativní stránky. A to je nesporně záslužné. 

 

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

 

Jádro tvůrčího týmu tvoří trio studentů FAMU (režisér, producent, kameraman), kteří už společně vytvořili 

několik filmů. Studentský snímek režiséra Adama Martince byl vybrán na festival v San Sebastianu a získal 

další ocenění. Na FAMU studuje i zvukař. Scénář předloženého projektu byl vyvíjen jak na FAMU, tak i pod 

dohledem dvou zkušených dramaturgů s odlišným směrováním. Celkově se jedná o slibný a talentovaný 

sehraný tým, který ví, co chce, a který by si zasloužit podpořit.  

 

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

Zvolené téma je pro naši kinematografii rozhodně obohacující a významné. Je sympatické, že se režisér - 

představitel mladé generace zajímá o morální a etické problémy: to je zrovna to, co v české kinematografii 

dost chybí. Látka, inspirovaná incidentem, který se odehrál v Čechách na konkrétním místě a v konkrétní 

době, je dobře zasazená do naší reality, má ale zároveň mnohem širší, až univerzální přesah. Svým 

zpracováním se projekt také vymyká z domácí scény.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žadatel dokončuje studia na FAMU, realizoval už několik krátkých filmů a ve vývoji má i celovečerní 

dokumentární debut. Byl i producentem režisérova mezinárodně úspěšného krátkého filmu a předložený 

projekt je přirozeným pokračováním jejich spolupráce. Vzhledem na 30 minutovou metráž je celkový 

rozpočet velice skromný, je to i tím, že tvůrci se vzdávají svých honorářů. Projekt bude financován z více 

zdrojů: vklad FAMU je potvrzen, Filmtalent Zlín – rozhodnutí mělo být v květnu, a příspěvek z programu 

MEDIA v rámci slate fundingu  - rozhodnutí v červnu. Žádost je úplná, nicméně definice cílové skupiny a 

distribuční a marketingová strategie jsou jen stručné. Uvažovat o společnosti Aerofilms jako o distributorovi 

je správná volba, chybí zatím ale nápady, jak film prezentovat a dostat k divákovi – i když zde jsou možnosti 

žadatele limitovány, vzhledem k tomu, že se jedná o krátký film.  

 

 



 

Aerofilms, s.r.o. 

Jirečkova 1008/8

 Praha 7, 170 00 

www.aerofilms.cz 
 

 

 

 

Breathless Films s.r.o 

Matěj Paclík 

Křižovnická 86/6,  

110 00 Praha 1 

 

  

   Praha, 24. května 2019 

 

 

 

Věc: Letter of Intent – Anatomie českého odpoledne 
 

 

Vážený pane Paclíku,  

 

tímto Vám potvrzuji zájem společnosti Aerofilms o krátký film „Anatomie českého 

odpoledne“ režiséra Adama Martince. Film vzniká v koprodukci s vaší společností Breathless 

Films a dále těmito partnery – FAMU a Nutprodukce. 

Domníváme se, že film má potenciál zaujmout české diváky, kterým bychom ho rádi 

představili. 

Projekt budeme i nadále sledovat a těším se na jeho vznik.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ivo Andrle  

jednatel 



Experní analýzy vytýkají projektu Anatomie českého odpoledne absenci náhradního plánu v 
případě, kdyby došlo k výpadku jednoho či více zdrojů z finančního plánu. Projekt je v tuto chvíli 
zafinancovaný pouze z necelých 27% a to finančním vkladem FAMU a osobním vkladem žadatele. 
S žádostí o grant z Nadačního fodnu FILMTALENT Zlín jsme s projektem neuspěli. Výpadek 
podpory v hodnotě 100.000,- Kč jsme nahradili navázáním koprodukce s postprodukční společností 
Magiclab, se kterou právě v tuto chvíli finalizujeme podmínky jejich koprodukčního věcného 
vkladu ve formě zajištění postprodukce filmu. V tuhle chvíli stále čekáme na rozhodnutí ohledně 
Media Slate Fundingu,  které je stále neznámé a doufáme, že v době slyšení už bude zřejmé. Ve 
světle těchto informací se podpora Státního fondu kinematografie stává stěžejní pro úspěsnou 
realizaci projektu. Expertní analýzy také vytýkají nepřítomnost alternativního harmonogramu v 
situaci, kdyby v námi stanovených termínech natáčení nebylo takové počasí, které je pro atmosféru 
filmu nezbytné. Jak v případě výpadku finančních zdrojů, tak i v případě neadekvátního počasí 
máme připravený plán „B“, který spočívá v přesunutí natáčení na léto příštího roku. Tomuto řešení 
se chceme však co nejvíce vyhnout, jelikož je projekt po produkční i tvůrčí stránce připravený ke 
zdárné realizaci. V tuto chvíli jsme domluvení se všemi partnery filmu jako je například Panavision 
Prague, Panalux nebo Studio Bystrouška na tom, že nám na naše natáčení zapůjčí techniku za 
symbolické částky, které pomohou projektu k úspěšné realizaci. Kdyby tato situace ale opravdu 
nastala, tak se můžeme v mezičase pokusit o zajištění většího rozpočtu např. finančním vkladem od 
České televize, se kterou máme dobrý vztah po spolupráci na našem předchozím krátkém filmu a 
která projevila zájem tento projekt koprodukovat, ale nemá už bohužel tento rok možnost, jak náš 
projekt finančně podpořit. S grantem od Státního fondu kinematografie bychom měli snadnější 
vyjednávání nejenom v případě České televize, ale také v případě, kdybychom žádali o podporu na 
jednom z regionálních fondů. Další výtkou je pouze stručná definice cílové skupiny a distribuční a 
marketingové strategie. V mezičase od podání výzvy do obdržení analýz jsme navázali komunikaci 
s distribuční společností Aerofilms, která projevila zájem náš film distribuovat v ČR. Přílohou 
vyjádření je také LOI od Aerofilms. Po zdárném natočení našeho projektu, které je v tuto chvíli 
naším nějvětším úkolem, bychom začali se společností Aerofilms připravovat distribuční a 
marketingovou strategii pro Českou republiku. Stále je naším největším distribučním cílem uplatnit 
film na filmových festivalech typu „A“. Po zkušenosti z minulého roku, kdy jsme náš předchozí 
krátký film Cukr a sůl (2018) odpromítali na festivalu v San Sebastiánu si uvědomujeme, že 
exploatace na známých filmových festivalech a co nejdelší „šnůra“ festivalových uvedení je to 
nejdůležitější, čeho může krátký film dosáhnout a je tou největší podporou pro mladého filmaře i 
celou českou kinematografii. Kinodistribuce a prezentace v televizním vysílání je pro krátké filmy 
složitá. V obou případech je nezbytné „poslepit“ více krátkých filmů do nějaké uceleného 
dramaturgického celku a takový celek následně odpromítat. V případě televizí se však tyto celky 
dostávají k divákům po 22:00 hodině bez dostatečné propagace. Naši kinodistribuční strategii 
bychom kromě spolupráce s Aerofilms chtěli doplnit o spolupráci s neziskovou organizací iShorts, 
která se zaměřuje na propagaci krátkých filmů a pořádá pravidelné projekce krátkých filmů ve všech 
velkých městech naší republiky. Dále bychom chtěli ve spolupráci s AČFK objet s filmem většinu 
regionálních filmových klubů.  Současnost a morální rozsah tématu vybízí k uspořádání projekcí 
doplněných o besedy s autory věnujícím se tématu obecné lhostejnosti, bezohlednosti a egoizmu 
davu, či stádnímu syndromu. Krátký film nemá v našich podmínkách šanci na ekonomický úspěch, 
ale v případě našeho projektu věřímě v to, že by svojí upřímností dokázal rozpoutat přínosnou 
debatu o problémech sužující nejenom naši společnost. 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Poslední leč 

Evidenční číslo projektu 3007-2019 

Název žadatele Unit and Sofa Praha s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 21. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tobiáš (24) se vydává za svým otcem Vojtěchem. Ten se utáhl na chatu uprostřed lesů, kde žije o samotě, 

trpící výčitkami svědomí, že při autonehodě, kdy řídil opilý, zmrzačil manželku – Tobiášovu matku. Syn mu to 

nemůže zapomenout. Jejich setkání je tím poznačeno. Navzdory tomu se syn s otcem vydá s dalšími 

myslivci na hon. Tam Tobiáš omylem postřelí jednoho z honců, vinu ale vezme na sebe otec, aby tak odčinil, 

co spáchal. Téma, dotýkající se generačního konfliktu mezi synem a otcem a viny, je dramaticky nosné, 

scénář ale ukazuje problémy jeho uchopení na půdorysu pouze 15 minutového snímku. Dochází ke 

zbytečnému zjednodušování, spousta věcí je vysvětlena pouze v dialozích, vše je příliš prvoplánové. 

Postavy nejsou dostatečně propracované, chybí originálnější nápady a detaily, které by je ozvláštnily. 

Stylistické prostředky jsou příliš tradiční, stejně jako dramaturgie a způsob vyprávění. Zejména krátký film 

začínajícího tvůrce by měl být formálně i dramaturgicky odvážnější, aby mohl uspět i na mezinárodní scéně. 

Autor a režisér v jedné osobě má za sebou pouze 4 kratší studentské práce. Obklopil se kvalitním a 

adekvátním tvůrčím týmem, jedná se vesměs o mladé lidi, kteří ale už mají profesionální zkušenosti.   

Žadatelem je pobočka větší produkční firmy, zaměřené především na služby zahraničním klientům. 

Jejím záměrem je podpořit také domácí tvorbu. Projekt zapadá do jejího portfolia a je mladou a 

ambiciózní výkonnou producentkou dobře připraven. Byl rozvíjen v programu Midpoint pod dohledem 

zkušené polské dramaturgyně. K žádosti je přiložena i propracovaná marketingová a distribuční 

strategie, uvažuje se především o šíření prostřednictvím VOD. Vícezdrojové financování je naplněno: 

podaná je např. žádost na nadační fond Filmtalent Zlín, potvrzeni jsou koprodukční partneři, kteří by 

pokryli pronájem kamery a část postprodukčních nákladů.  V jednání je také internetová televize 

Seznamu, se kterou žadatel už spolupracoval, podporu potvrdil i myslivecký spolek a v jednání jsou i 

další sponzoři. Rozpočet je ovšem vyčíslen na téměř 3 miliony Kč, což je pro tento typ filmu 

začínajícího filmaře částka značně nadhodnocena, i když ambicí je debutovat v profesionálních 

podmínkách. Tomu odpovídá i vysoký příspěvek z SFK  1,3 milionu. Scénář, jenž zatím nenaplňuje 

vytýčené ambice, má ještě projít dalším vývojem v rámci programu Midpoint. Po jeho dotažení by 

projekt mohl být předložen opětovně.                

 

 

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) 

 

Téma předloženého krátkého filmu se dotýká generačního konfliktu mezi synem a otcem a problému viny.  

Díky tomu je dramaticky nosné, dokonce možná až příliš - a nabízí se otázka, zda je ho možné dostatečně 

uchopit a rozvést na půdorysu pouze 15 minutového snímku. Autor, který je zároveň režisérem, se pak 

snaží věci krátit a zjednodušovat tak, aby se vešly do zamýšlené metráže. Například expozice je příliš 

stručná a spousta věcí je vysvětlena pouze v dialozích. Film sice nabízí vizuálně atraktivní lokace pro 

dramatické scény z honu (viz přiložené lokační reference), vše je ale příliš prvoplánové, vysloveno, místo 

toho, aby bylo zamlčováno a sdělováno pouze „mezi řádky“. Postavy nejsou dostatečně propracované, 

chybí originálnější nápady a detaily, které by je ozvláštnily. Vedlejší postavy zbohatlických lovců jsou 

dokonce až schematické. Stylistické prostředky jsou příliš tradiční, stejně jako dramaturgie a způsob 

vyprávění. Scénář má ještě projít dalším vývojem v rámci programu Midpoint. Po jeho dotažení by projekt 

mohl být předložen opětovně.                

 

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

 

Autorem a režisérem v jedné osobě absolvoval nejdřív FAMO v Písku a pak také Centrum 

audiovizuálních studií na pražské FAMU. Zatím má za sebou pouze 4 kratší studentské práce. 

Předložený projekt by měl být jeho prvním filmem, natočeným mimo školu v profesionálních 

podmínkách. Režisér se obklopil kvalitním a adekvátním tvůrčím týmem, jedná se vesměs o mladé 

lidi, kteří ale už mají profesionální zkušenosti – s některými režisér už předtím spolupracoval.   

 

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

 

Předložený scénář demonstruje příliš tradiční pojetí, jaké se v ČR udržuje už řadu let bez pohledu na 

vývoj světového filmu. Zejména krátký film začínajícího tvůrce by měl být formálně i dramaturgicky 

odvážnější, aby mohl uspět i na mezinárodní scéně. Festivalů krátkých filmů je ale ve světě celá řada 

a je možné, že se snímek někam dostane. Je to jedno z přání samotného režiséra, který by tímto 

obohatil svou vlastní kariéru o cenné zkušenosti a konfrontaci se světovou scénou – to se ale už nedá 

tak přesvědčivě říct o potenciálním obohacení české nebo evropské tvorby. 

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je společnost Unit and Sofa Praha, která je pobočkou produkční firmy Unit and Sofa, 

zaměřené především na služby zahraničním klientům. Jejím záměrem je podpořit také domácí tvorbu. 

Společnost má na svém kontě už internetový seriál Přijela pouť a jeden krátký film, další projekty jsou 

ve vývoji. Projekt se hodí do jejího portfolia a je mladou a ambiciózní výkonnou producentkou Julií 

Žáčkovou dobře připraven. Byl rozvíjen v programu Midpoint pod dohledem zkušené polské 

dramaturgyně. Přiložena jsou i 2 doporučení dalších zahraničních expertů z Midpointu. Rozpočet je 

vyčíslen na téměř 3 miliony Kč, což je pro film začínajícího filmaře částka značně nadhodnocena. 
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Požadovaný příspěvek z SFK je 1,3 milionu. I po této stránce je projekt dobře ošetřen ve smyslu 

vícezdrojového financování. Podaná je např. žádost na nadační fond Filmtalent Zlín, potvrzeni jsou 

koprodukční partneři, kteří by pokryli pronájem kamery a část postprodukčních nákladů (úhrnem 

400 000 Kč).  V jednání je také internetová televize Seznamu, se kterou žadatel už spolupracoval: 

jedná se pouze o 100 000 Kč, což je realistické. Vklad potvrdil i myslivecký spolek Sloveč a v jednání 

jsou i další sponzoři. Po této stránce nelze projektu nic vytknout.  Přiložený harmonogram 

s dokončením projektu 31.XII.2020 je realizovatelný. K žádosti je přiložena i propracovaná 

marketingová a distribuční strategie, i když distribuce má u krátkého filmu pochopitelně své limity. 

Uvažuje se především o šíření prostřednictvím VOD. Žadatel je v jednání se sales agenty, s kterými 

by chtěl pak pracovat na další strategii a vytyčit ji především směrem k festivalům, o kterých má 

žadatel již teď slušnou představu.  

 

 



V Praze dne 14.7.2019 
Poslední leč 
(evidenční číslo projektu: 3007-2019, číslo výzvy: 2019-2-2-5) 
 
Vyjádření k obsahové expertní analýze 
 
Na úvod bych rád uvedl, že si velmi vážím expertních posudků a považuji je za relevantní a 
přínosné. Nicméně se chci vyjádřit k posudku Štefana Uhrika, protože bych rád doplnil své 
stanovisko a vysvětlil, proč scénář vyjevuje určitou zkratkovitost a obecnost.  Konkrétně reaguji 
na kapitolu analýzy “Umělecká kvalita projektu”.  
 
Věřím, že ač je scénář výchozím bodem pro celý film, není filmem samotným, protože je psán 
textem a nikterak filmovým jazykem. Jistá doslovnost a prvoplánovost je ve scénáři zachycena 
vědomě, klíčová je pro mne srozumitelnost pro čtenáře/herce/členy štábu. Jedinečnosti a 
originality chci docílit filmovým zpracováním scénáře. 
 
Konkrétní podoba dialogů nebude analogická scénáři, rád bych s textem pracoval organicky a 
přizpůsobil ho hercům během zkoušek, konkrétním scénám a lokacím. Zásadní je pro mne 
práce s filmovým jazykem, záběrováním, vynecháním určitých momentů, které jsou ve scénáři 
přítomné pro zřetelnost, ale do výsledného střihu se vůbec nemusí dostat. 
 
Stejně tak bych se chtěl vyjádřit ke kritice mělké psychologie postav. Vždy jsem si na krátkých 
filmech vážil znakovitosti a jisté svobody, kterou propůjčují divákovi pro interpretaci postav, 
kontextu, příběhu. Právě to je výsostná vlastnost krátkého filmu oproti celovečernímu. Proto 
nepovažujii psychologii postav za nepropracovanou či prvoplánovu ve formátu krátkého filmu, 
naopak její zkratkovitost a nepopisnost považuji za její silnou stránku. Herci, kteří ztvární 
Tobiáše a Vojtěcha mají tak prostor pro vlastní interpretaci a obohacení postav bez rigidního 
vedení režiséra, které může výslednému dílu pouze uškodit. V reakci na archetypálnost 
maskulinních lovců bych rád uvedl, že přestože mohou na papíře působit schematicky, věřím, 
že kvalitní a osobití herci dodají postavám autentický, lidský projev. Navíc je jistá archetypálnost 
a přehnaná maskulinita na místě, protože mou ambicí je tento konzumní způsob lovení 
kritizovat. 
 
Samotné vyprávění může působit tradičně a svým způsobem kauzálně, ale opět chci 
podotknout, že linearita je důležitá pouze pro scénář a jeho pochopení. Narace může mít 
zajímavější vývoj a strukturu, osobně preferuji s narací experimentovat až ve střižně. Do 
poslední čtvrté verze scénáře jsem jemně načrtnul i časovou rovinu z minulosti a snažím se tak 
prohloubit motivaci a pochopení traumatu hlavní postavy Tobiáše.  
 
Děkuji za vaši pozornost a čas, 
 
 

Luboš Rezler (autor scénáře/režisér filmu) 
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1.INT.BYT.DEN

Vidíme Tobiáše (24), který pomáhá své matce z gauče na

invalidní vozíček. Byt je prostorný a prosvicují ho paprsky

slunečního světla. S citem ji posadí na křeslo. Poté si

sedne na gauč a zasoustředí se na televizi kde zrovna

astronom vykládá o konstelaci planet v následujícím měsící a

jejich psychologickému dopadu. Najednou se ozve hlas matky

odněkud z bytu.

MATKA

Už to budou dva roky. Měl by jsi ho

jet navštívit.

Tobiáš se otočí směrem ke zvuku přicházejícího hlasu.

TOBIÁŠ

Myslíš?

Tobiáš sleduje matku, která ho mezitím objede na invalidním

vozíčku a zastaví se vedle něj. Chytí Tobiáše za ruku.

MATKA

Jo myslim. (Odmlčí se) Zítra ráno

mě hodí Petr, nemusíš si půjčovat

auto.

Tobiáš se na ni dlouze dívá, přikývne a otočí se zpět k

televizi.

TOBIÁŠ

Ok.

POZDĚJI - STŘIH:

Tobiáš si balí věci do armádního batohu, který stojí na

posteli. Z obýváku duní z reproduktorů trapová (hard-core)

hudba. "Suicide boys - Paris".

V ústech tobiáše doutná zapálená cigareta, potáhne si z ní

a otevře šuplík u stolu ve kterém leží několik artefaktů z

jeho dětství, (fotografie mužů a malého kluka, zapalovač

zippo, několik dopisů.) Tobiáš vytáhne střelecký průkaz, dá

si ho do náprsní kapsy a obal od střeliva s nápisem 7x57mm,

který si prohlédne.

Tobiáš zkontroluje obsah batohu, dá do něj spacák a zazipuje

ho. Přehodí si krosnu přes rameno a zavře dveře skříně na

které je nalepené zrcadlo ve kterém se spatří a chvilku na

sebe zírá.
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2.INT.MĚSTO & OBCHOD SE ZBRANĚMI.DEN

Tobiáš jde ulicí v průmyslové části velkého města. Vstoupí

do obchodu se zbraněmi a střelivem. Pomalu se prochází podél

regálů a prohlíží si zboží. Zastaví se u regálů s loveckými

puškami a se zvědavostí zkoumá jejich tvary. Poté přistoupí

k pokladnímu.

TOBIÁŠ

Můžu dostat dvě balení 7x57mm

Mauser?

Pokladní si ho změří pohledem a všimne si sportovního

střeleckého průkazu, který drží v ruce.

Prodavač se natáhne za pult a vytáhne dvě balení munice,

které postaví na pult.

POKLADNÍ

Jasně, bude to 476 korun.

3.INT.AUTOBUS.HORY/POHRANIČÍ.DEN

Autobus veřejné dopravy projíždí úzkou silnicí, která se

táhne horskou krajinou. Tobiáš sedí na jednom ze sedadel a

sleduje ubíhající lesy a kopce severních hranic. Jeho oči

těkají po horizontu, po chvíli mu začne vibrovat telefon.

Vytáhne ho z kapsy a přiloží ho k uchu. Tón jeho hlasu je

mnohem přívětivější.

TOBIÁŠ

Marie?... Sorry, chtěl jsem se ti

ozvat...Volali mi z práce, že máme

výjezd a já na to úplně

zapoměl......Ne, už jsme na cestě.

... Máma je v pohodě, jo... Zejtra

budu zpátky.... Pa.

Tobiáš položí telefon a zadívá se zpět na krajinu.

4.INT.OTCŮV DŮM.DEN

Tobiášův otec Vojtěch (55) sedí na verandě lesního domu,

který je obklopený jehličnatým lesem. Jeho starostlivá,

zarostlá tvář a ostré oči pozorují příjezdovou cestu. Po

chvilce si dá hlt vody a vstane.

Vojtěch energicky seká dříví před verandou.

POZDĚJI - STŘIH:
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Vojtěch je v ložnici a připravuje postel pro svého syna,

kterého očekává. Celou přípravu vykonává pomalu a s citem,

který bychom u muže jeho vzhledu neočekávali.

5.EXT.LESNÍ CESTA.DEN

Tobiáš prochází skrze mlhavou lesní cestu. Na horizontu jsou

vidět vrcholky hor. Na jeho zádech se pohupuje veliká krosna

a slunce pomalu zapadá za horizont. Po chvilce se u cesty

objeví luxusní SUV. Před jeho kapotou stojí dva muži

oblečení v neonošeném, loveckém/outdoorovém vybavení.

Zapáleně spolu diskutují o krajině, která se rozléhá podél

cesty.

Uvnitř auta sedí na zadních sedačkách malý chlapec. Jeho

tvář je špatně viditelná vzhledem k zamlženým okénkům

automobilu. Tobiáš ho pozoruje, jak prochází okolo. Chlapec

ho také sleduje, ale směr jeho pohledu je špatně

odhadnutelný.

Tobiáš vytáhne krabičku cigaret, rozbalí ji a zapálí si. Pak

pokračuje v chůzi.

6.EXT.OTCŮV DŮM.DEN

Tobiáš pomalu přichází k jejich starému rodinnému

domku, který stojí opuštěný u lesní cesty.

Pomalu ho obchází a prohlíží si známé prostředí a okolí

lesního domu. Po chvilce si všimne velikého objetku, který

stojí za domem a je celý zakrytý starou plachtou. Výjev ho

zaujme a začne se k tajemnému tvaru přibližovat. Objekt má

zvláštní proporce a trochu připomíná automobil.

Najednou se ozve zvuk otevíraných dveří a přibližujících se

kroků doprovázený zvoláním.

VOJTĚCH

Tobiáši.

Vojtěch stojí na verandě a pozoruje Tobiáše, který se pomalu

otočí a podívá se na něj. Jejich pohledy se střetnou a nikdo

z nich chvíli nepromluví. Vojtěch prolomí ticho.

VOJTĚCH

Tak ses konečně ukázal.

Tobiáš udělá několik kroků směrem k otci stojícímu na

verandě.

Vojtěch položí Tobiášovi ruku na rameno, z gesta je cítit,

že se snaží, ale podobné jednání mu není přirozené.

(CONTINUED)
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TOBIÁŠ

Jo, asi bylo na čase.

Vojtěch se uchechtne. V Tobiášových očích se zračí

nejistota.

7.INT.OTCŮV DŮM.ZÁPAD

Tobiáš sedí u stolu a pozoruje Vojtěcha, který obchází

jídelní stůl s talířem horké polévky. Vojtěch se posadí a

začne jíst polévku, Tobiáš se po chvilce přidá.

Vojtěch a Tobiáš na sebe koukají s prázdnými talíři. Tobiáš

se natáhne pro batoh, který vedle sebe má odložený a začne

se v něm hrabat. Po chvilce vytáhne balení se střelivem

zabalené v balícím papíru a posune ho po stolové desce

směrem k otci.

TOBIÁŠ

Všechno nejlepší k narozeninám.

Vojtěch vypadá poněkud překvapeně, že mu jeho syn přinesl

dárek k narozeninám. Po chvilce se sebevědomně usměje a

vezme si od syna balíček. Tobiáš pozoruje jeho výraz, když

dar rozbaluje. Vojtěch rozbalí krabičku a pomalu vytáhne

jednu nábojnici. Postaví ji na stůl. Jeho prsty jemně

ohmatávají tvary zlověstně vypadající kulky. Podívá se na

Tobiáše a promluví.

VOJTĚCH

Už používám jinou ráži, 7x54mm, ale

děkuju.... Zejtra mi přijedou

klienti na leč.. Pravděpodobně

poslední v letošním roce.

Po otázce panuje chíle ticha.

VOJTĚCH

Myslel jsem, že by ses chtěl třeba

přidat?

Tobiáš ho pozoruje a po chvilce dodá.

TOBIÁŠ

Zejtra odpoledne bych měl bejt

zpátky ve městě. Máma potřebuje

odvézt na rehabilitace.

Vojtěch se podívá ven z okna a po chvilce zamumlá.

(CONTINUED)
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VOJTĚCH

Chápu.

Tobiáš odpoví s ironickým tónem v hlase.

TOBIÁŠ

Fakt?

Tobiášem projede vlna hněvu, namíří prstem směrem za

Vojtěcha.

TOBIÁŠ

Nevěděl jsem, že sis ho nakonec

nechal.

Vojtěch přikývne a po chvilce dodá.

VOJTĚCH

Abych nezapoměl... Ale do toho ti

nic neni.

Ve Vojtěchových očích je stín bolesti. Dívá se upřeným

pohledem na svého syna. Tobiášův pohled se od něj odvrátí.

VIDÍME NĚKOLIK ZÁBLESKŮ Z DEŠTIVÉ NOCI VE KTERÉ MAJÁKY

OSVICUJÍ DRAMATICKY VYPADAJÍCÍ NEHODU U SILNICE.

TOBIÁŠ

Jak můžeš říct, že mi do toho nic

neni? Dva roky se přede všema

schováváš ve svý chatě se svejma

puškama a trofejema. A mě budeš

ted’ poučovat?

Tobiáš podrážděně odejde od stolu a zastaví se u okna.

Vojtěch ho následuje a odchází pryč. Ve vchodových dveřích

se zastaví a promluví přes rameno.

VOJTĚCH

Seš ještě moc mladej, abys

mohl některý věci pochopit.

Pak vyjde z místnosti. Tobiáš po odchodu otce zhluboka

vydechne, aby se uvolnil po nepříjemné konfrontaci.

Rozhlédne se po obývacím pokoji. Všimne si vycpané jelení

trofeje pověšené na zdi. Udělá pár kroků směrem k trofeji a

mimoděk zmačká balící papír od dárku ležící na stole.
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8.INT.LOŽNICE.NOC

Tobiáš si připravuje karimatku a spacák na dřevěné podlaze

ložnice. Jeho činnost je přesná a systematická. Když si

připraví nocleh, podívá se na dveře do ložnice a zaposlouchá

se do okolních zvuků, aby se ujistil, že je v domě sám. Pak

vyjde na chodbu a pomalu jí projde k dalším dveřím. Vstoupí

do Vojtěchova pokoje. Pomalu přijde k psacímu stolu a začne

kontrolovat všechny šuplíky a poté i skříň. Nikde nenajde

nic zvláštního. Pak se vrátí zpět do své ložnice a zastaví

se u okna. Pozoruje vrak přikrytý plachtou. Po chvilce

zhasne světlo a zaleze si do spacáku.

9.INT.OTCŮV DŮM.NOC

Vojtěch pozoruje starý vrak přikrytý plachtou a kouří u toho

cigaretu. Po chvilce típne nedopalek a vstoupí do domu.

Sundá si bundu a projde obývacím pokojem. Umyje si ruce v

koupelně a pak si začne ošetřovat krvavé mozoly na dlaních.

Poté vrátí do skřínky bandáže s dezinfekcí a zabouchne

dvířka od toaletní skřínky. Chvilku zírá na svůj odraz v

zrcadle.

Vojtěch pomalu otevře dveře od ložnice, ve které připravoval

synovi postel. Chvilku pozoruje Tobiáše ležícího ve spacáku

na podlaze a přemýšlí, jestli má promluvit. Po chvilce za

sebou zavře dveře a odejde.

Vidíme oči Tobiáše, který byl během jeho návštěvy celou dobu

vzhůru.

Vojtěch vstoupí do obývacího pokoje a otevře nejnižší

skřínku kuchyňské linky. Vytáhne otevřenou láhev whiskey a

položí ji na stůl. Naleje si do sklenky dvojitého panáka.

Nikam nespěchá a dává si na čas, jako by se jednalo o jeho

osobní, již zapomenutý rituál. Během nalévání alkoholu se mu

trochu rozklepou ruce. Zhluboka se nadechne a nalije si do

sklenky. Sedne si na židli u stolu a vypije panáka na dva

loky. Odloží skleničku a začne si hrát s nábojnicí, která

zůstala stát na stole.

10.EXT.LESNÍ SILNICE.DRUHÝ DEN / RÁNO

Ranní poryv větru se opře do jehličnatého lesu a koruny

stromů se prohnou pod náporem chladného vzduchu.

Vidíme zadní část pickupu, který jede po mlhavé lesní

silnici. Cesta je plná výmolů a v hustém lese se občas

objeví opuštěná chalupa.

(CONTINUED)
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Vojtěch a Tobiáš sedí na korbě pickupu. Pušky jsou opřené

vedle nich a oba jsou oblečeni ve funkčním, loveckém oděvu.

Tobiáš pozoruje ubíhající krajinu a mlčí. Po chvilce se před

jeho zrakem objeví opuštěný důlní komplex stojící u silnice.

Jeho tvar připomíná betonový skelet spící v lese.

VOJTĚCH

Jsem rád, že ses nakonec rozhodl

jít.

Tobiáš neodpovídá a věnuje svou pozornost opuštěnému dolu,

který právě míjejí.

(TOBIÁŠ

Pamatuju si, jak jsme sem s klukama

chodili a trávili tady celý léto..

Přijde mi to jako věčnost.

Na horizontu se začne objevovat policejní vůz, který se k

nim přibližuje. Vojtěch hlídce zamává, když okolo nich

projíždí. Hlídka opětuje pozdrav krátkým zahoukáním sirény.

Tobiáš se podívá na Vojtěcha, který pozoruje ujíždějící

hlídku na horizontu.)

11.EXT.LOVECKÁ ZÁKLADNA.DEN

Vojtěch a Tobiáš přicházejí ke shromážděné skupince lovců,

která postává a konverzuje pod velkým dubem. Opodál je

zaparkovaný pickup a několik luxusních aut včetně SUV,

kterého si Tobiáš všiml během svého příchodu. Lovci se

shromažd’ují pod stromem. Na místě je okolo patnácti mužů,

několik z nich má reflexní vesty a dva z mužů u sebe mají

lovecké psy.

Dva z Vojtěchových přátel přistoupí k naší dvojici a vřele

pozdraví Vojtěcha.

LOVEC

Rád tě vidim, starej brachu.

VOJTĚCH

Já tebe taky.

DANIEL

A kdo je tady mladej? Není to tvůj

ztracenej syn?.

Tobiáš zareaguje a představí se.

TOBIÁŠ

Tobiáš.

(CONTINUED)
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DANIEL

Daniel. (Pro tebe velitel mladej,

haha.)

Daniel mu potřese rukou. Vojtěch si mezitím prohlíží zbytek

lovecké party stojící okolo.

VOJTĚCH

Vypadá to, že tady dneska máme

pěknou partičku zbohatlejch

měšt’áků...

DANIEL

Podobný modely už jsme tu měli, nic

novýho. Alespoň nemaj automaty jak

minule.

Tobiáš pozoruje skupinu lovců stojící opodál. Skupina se

začne smát a jeden z nich ukazuje ostatním svou exkluzivní

optiku na kulovnici. Po chvilce si performující lovec všimne

Tobiášova pohledu a vykročí směrem k němu. Když k naší

skupince dojde, nabídne Vojtěchovi placatku s alkoholem.

LOVEC

Zdar hospodáři. Dáš si s náma?..

Samozřejmě symbolicky, pro zdar

lovu.

Vojtěch odmítne.

Lovec se podívá směrem k Tobiášovi, který se po placatce

hned natáhne a dá si několik pořádných hltů. Vojtěch ho

pozoruje s lehkým zklamáním v očích.

TOBIÁŠ

Díky.

Tobiáš podá placatku Danielovi stojícímu vedle.

POZDĚJI - STŘIH:

Vojtěch přiloží lesní roh k ůstům a začne troubit na počest

zahájení lovu. Lovci stojí vyrovnaní v řadě a dívají se před

sebe během rituálního momentu. Z lesního rohu vychází

primitivní, ale působivý tón, který se rozléhá krajinou.

Poté začne Vojtěch zpívat oslavnou loveckou píseň.

VOJTĚCH

(zpěv) Lovu zdar, Lovu zdar,

Lovu zdar, Lovu a lesu zdar,

začínáme vesele, jako dobří

přátelé, flintu sobě nachystej

a na povel jí pozor dej.

(CONTINUED)
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Vidíme tváře lovců, kteří stojí vyrovnaní v řadě a pozorují

zpívajícího hospodáře. Tobiáš se snaží působit sebejistě,

ale v jeho tváři se zrcadlí jistá nervozita z nadcházejícího

lovu. Melodie písně dozní a Vojtěch z plna plic zakřičí.

VOJTĚCH

Lovu zdar!

Zbytek lovců opětuje oslavný výkřik.

LOVCI SBOROVĚ

Lovu zdar!

Muži vyráží na lov, rozděleni do dvou skupin.

12.EXT.PRVNÍ ČÁST LEČE.DEN

Sledujeme Tobiáše, který následuje svého otce během první

části lovu. V jeho skupině jsou další dva střelci a Daniel.

Skupina pomalu prochází vysokou trávou a vyhlíží potenciální

kořist. Skupina honců prochází lesík před nimi a dělá hluk,

aby vyplašila zvěř z křovin a dostala ji tak na otevřené

prostranství, kde se stává pro střelce snadnou kořistí.

Tobiáš pomalu našlapuje a pozoruje Vojtěcha, který jde

několik kroků před ním. Vojtěch se ohlédne přes rameno.

Tobiáš uhne pohledem a předstírá, že mu nevěnoval pozornost.

Rozhlédne se po horizontu a zaposlouchá se do zvuků, které

ho obklopují. V dálce je slyšet výstřel a štěkot psů.

Tobiáše výstřely vyruší z koncentrace. Zastaví se a zadívá

se směrem ke střelbě. Vojtěch se k němu přiblíží a promluví.

VOJTĚCH

Zůstaň soustředěnej a nenech se

vyrušit každou ránou.

Tobiáš neodpoví, opět se rozejde a ignoruje jeho radu.

VOJTĚCH

Drzej spratku.

Vojtěch se rozejde za skupinou a Tobiáš také. Po kratší

chůzi Daniel zastaví gestem naší skupinku, která se

rozestoupí do menší rojnice a připraví se ke střelbě.

Divočák, který běží po horizontu uniká střelcům vysokou

rychlostí. Dva z lovců zaměří a vystřelí.

(Pozorujeme Tobiáše, který zvedne pušku a zpočátku zamíří na

záda svého otce. V jeho očích se zrcadlí hněv.)

VIDÍME TOBIÁŠE, KTERÝ SE ZA SKLENĚNÝMI DVEŘMI BYTU POZORUJE

VOJTĚCHA, KTERÝ MÁ NA ZÁDECH VELIKOU KROSNU A JE NA ODCHODU.

(CONTINUED)
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PO NĚKOLIKA CHVILKÁCH POLOŽÍ TOBIÁŠOVI RUKU NA RAMENO, TEN

JI IMPULZIVNĚ ODSTRČÍ. VOJTĚCH ODCHÁZÍ PRYČ ZE ZÁBĚRU.

Po krátkém dramatickém momentu změní úhel střely a vystřelí

směrem k černé. Divočák je ale už příliš daleko. Tobiáš

zhluboka vydechne, protože se v něm právě odehrál

pomstychtivý záchvat. Zbytek skupiny sklání pušky a jeden z

lovců si odplivne.

DANIEL

Kurva, mohli jsme mít větší štěstí.

13.EXT.LOVECKÁ ZÁKLADNA.DEN

Tobiáš a Vojtěch sedí pod dubem, všude okolo sedí nebo

postávají další lovci. Psi se procházejí okolo ulovených

zvířat obklopených větvemi a jehličím. Pár zajíců a jeden

divočák. Celá skupina si dává po první části lovu pauzu,

všichni se občerstvují a diskutují o lovu. Jeden z lovců

skupince sedící opodál teatrálně předvádí, jak před pár

momenty zastřelil divočáka. Vojtěch mezitím uřízne kousek

sušeného hovězího s chlebem a podá ho Tobiášovi. Daniel s

lovci diskutuje další kroky skupin nad tištěnou mapou,

kterou drží v rukou. Tobiáš nevěnuje mapě pozornost a

sleduje zam

DRZÝ LOVEC

Snad budete mít víc štěstí na další

leči...

Po svém komentáři se ironicky uchechtne.

DRZÝ LOVEC

A Možná ses se mnou mohl napít,

hospodáři. Měl bys pak třeba lepší

mušku... Anebo bys měl mít ve svý

skupině zkušenější chlapi.

Svou hlášku doprovodí krátkou pantomimou výstřelu z pušky,

jeho "fiktivní výstřel" skončí na Tobiášovi. Poté se začne

smát. Skupina jeho přátel, která mu stojí za zády doprovodí

jeho performance souhlasným smíchem.

Tobiáš se postaví a jeho pohled zvážní. Chvilku na sebe s

lovcem zírají. Vojtěch celou situaci pozoruje.

TOBIÁŠ

Co kdybys nebyl tak chytrej a

vrátil se ke svejm zbohatlejm

kumpánům?

(CONTINUED)
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DRZÝ LOVEC

Takhle se mnou nebudeš mluvit

chlapče.

Atmosféra ve skupině po Tobiášově replice zhoustne. Tobiáš

udělá krok směrem k lovci a zastaví se před ním pár

centimetrů.

Daniel, který sedí vedle vytuší možnou rvačku a rozbije

napětí lehce vynuceným záchvatem smíchu. Vojtěch se také

začne smát a postupně se přidá většina osazenstva. Drzý

lovec se bez pochopení otočí od Tobiáše a odejde ke své

skupince. Tobiášem rezonuje adrenalin ze vzniklého konfliktu

a pozoruje jeho odchod, neschopen smíchu. Napjatá tenze je

rázem pryč.

Z dálky se ozve zahřmění. Skupina lovců utichne.

14.EXT.DRUHÁ ČÁST LEČE.DEN

Tobiáše našlapuje jako první v rojnici střelců ve stejném

složení jako během první části leče. Z oblohy jemně mrholí a

muži procházejí skrze lesní porost. Po kratší chůzi Daniel

přichází s návrhem.

DANIEL

Myslim, že bysme to měli už

zabalit, stmívá se a každou chvíli

může začít chcát... Ostatní se už

stejně vrátili zpátky.

Tobiáš pokračuje v chůzi.

TOBIÁŠ

Nemůžeme to ted’ přece vzdát.

Daniel se podívá na Vojtěcha s očekáváním podpory. Vojtěch

opětuje Danielovi pohled a pak se podívá do země, chvíli

mlčí a pak promluví k Tobiášovi.

VOJTĚCH

Dan má pravdu Tobiáši.

Vojtěch se zastaví a pozoruje Tobiáše.

VOJTĚCH

Zastav se.

Tobiáš rady nevnímá a odchází od skupinky dál.

(CONTINUED)
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VOJTĚCH

Neslyšels? Pro dnešek končíme.

Ende, šlus.

Z dáli se ozve pár výstřelů a štěkot. Tobiáš se otočí ke

skupině stojících lovců a pokračuje v chůzi po zpátku.

Expresivně rozhodí ruce a vyjádří své pohrdání.

TOBIÁŠ

Vy to neslyšíte? Ostatní ještě

střílej. Ale tebe to nezajímá vid’,

zajímá tě jenom jestli ti dobře

zaplatěj, (aby ses mohl dál

schovávat).... Já mužu pokračovat

klidně sám.

Daniel asertivně kontruje.

DANIEL

Vracíme se k táboru a ty bys měl

poslechnout svýho tátu a udělat to

samý... Hned.

Vojtěch vyrazí rychlou chůzí směrem k Tobiášovi.

VOJTĚCH

Stůj už a nechovej se jako idiot.

TOBIÁŠ

Já nejsem ten, kdo se chová jako

idiot.

Daniel se otočí a začne s dvojicí lovců odcházet zpět k

táboru. Tobiáš tvrohlavě pokračuje v chůzi a Vojtěch ho

následuje. Daniel se zbytkem skupiny odchází pryč.

VOJTĚCH

Proč jsi vůbec přijel? Nemám zájem

sledovat tvoje pitomý vystupování a

výlevy.

TOBIÁŠ

Proč jsem přijel? Protože jsem tě

chtěl po dvou letech vidět... A

taky mě o to poprosila máma, nevim

proč, ale furt v tebe věří.

VOJTĚCH

Myslíš si, že je to pro mně

jednoduchý? Vidět jí po tom co jsem

způsobil?

Tobiáš se zastaví a rozzuří se.
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TOBIÁŠ

Nemyslim, ale měl by ses k tomu

nějak postavit.

Pár desítek metrů od rozhádané dvojice zapraská v lese

chroští. Tobiáš zvedne obočí a překvapeně změní svůj výraz,

podívá se směrem za zvukem. Přizvedne pušku k ramenu a

připraví se na akci. Udělá několik kroků směrem ke zdroji

zvuku. Vojtěch ho následuje.

Z lesa se ozve zachrčení a opětovné zapraskání větví. Tobiáš

zaostří pohled, zvedne optiku pušky k oku a zaměří. Vojtěch

k němu právě přichází. Z dálky se ozve několik výstřelů.

Vojtěch také zvedne hledí pušky k očím.

Tobiáš vystřelí a podívá se směrem, kterým letěla jeho

kulka. Z lesa se po pár vteřinách ozve výkřik plný bolesti

doprovázený ozvěnou. Vojtěch se podívá na Tobiáše, který mu

opětuje vyděšený výraz. Tobiáš rychle vyrazí směrem k

výkřiku.

Otec a syn sprintují lesem. Křik o pomoc se rozléhá hájem.

15.EXT.MÍSTO ČINU.DEN

Vojtěch a Tobiáš jsou první, kteří doběhnou ke zraněnému

muži. Honcovo tělo je zkroucené v agónii. Krvácí z průstřelu

břicha. V dlani svírá zmačkanou reflexní vestu. Hned, co si

příchozích všimne, začne nadávat a proklínat jejich chybu.

Vojtěch si k němu přiklekne a snaží se mu pomoci a ošetřit

ránu. Tobiáš sleduje celou situaci nevěřícným pohledem.

VOJTĚCH

Dělej! Pomoz mi a přitlač na tu

ránu.

Z okolí slyšíme zvuky nahánějících se lovců a jejich kroků,

jak se snaží co nejdříve dostat k incidentu. Daniel se dvěma

lovci doběhne k místu činu jako první.

DANIEL

Co jste to provedli proboha...

Vojtěch se na něj podívá pološíleným pohledem.

DANIEL

Měl jsi mě poslechnout a vrátit se,

mladej... Tenhle kluk už se taky

pravděpodobně vracel do tábora.

Jeden z lovců nervózně přeslapuje okolo a volá ambulanci.
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Tobiáš skloněný nad postřeleným mužem věnuje pohled

Vojtěchovi a zakleje.

TOBIÁŠ

Kurva.

VOJTĚCH

Přitlač na tu bandáž.

Vojtěch sleduje šokovaného Tobiáše bolestným pohledem.

Ostatní lovci se shromažd’ují okolo incidentu. Dva z lovců

si přikleknou k naší dvojici a jeden z nich začne s pomocí

lékarničky ošetřovat postřeleného. Na scénu přichází i drzý

lovec, který začne agresivně obviňovat Vojtěcha.

DRZÝ LOVEC

Co se tady kurva stalo? Ste vůbec

normální, že postřelíte našeho

honce?

Vojtěch vstane od postřeleného a začne obhajovat jejich

selhání.

VOJTĚCH

Stříleli jsme oba, mysleli jsme, že

to je divočák, ale najednou se

ozval výkřik. Pak jsme vyrazili za

křikem a našli ho tady.

Agresivní lovec ho nevěřícně pozoruje.

DRZÝ LOVEC

Platíme tě za to, aby se přesně

něco podobnýho nestalo, ne abys nás

střílel, ty idiote.

Tobiáš vstane od zraněného a zastane se Vojtěcha.

TOBIÁŠ

Byla to moje kulka.

Lovec se rozzuří a chytne Tobiáše pod límcem. Vojtěch celou

situaci pozoruje.

DRZÝ LOVEC

Tohle ti neprojde, ty malej sráči.

Tobiáš bez hnutí sleduje lovce, který ho drží pod

krkem a připravuje se na případnou rvačku. Vojtěch do

konfliktu vstoupí.

(CONTINUED)
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VOJTĚCH

Klid, vždyt’ má problém trefit i

normální terč. Byla to moje kulka.

Tobiáš se na něj nevěřícně podívá. Rozzuřený lovec přesune

svou pozornost na Vojtěcha.

DRZÝ LOVEC

A tomu mám věřit? Že jsi ho

postřelil ty a né tadyten mladej

hejsek?

Daniel stojící opodál pozoruje celou situaci a zastane se

Vojtěcha.

DANIEL

V okolí se ještě dost střílelo,

když jsem se vracel. Bůhví, čí

kulka to byla.

Lovec se otočí na Daniela a rozzuřeně odpoví.

(DRZÝ LOVEC

Ty drž hubu.)

Vojtěch se na lovce (opovržlivě) podívá.

VOJTĚCH

Nikdo po tobě nechce, aby si tomu

věřil, ani nemusíš. Vím, co jsem

udělal.

Zbytek lovců, kteří stojí rozestoupení okolo nervózně

pozorují celou situaci a přešlapují. Jeden ze střelců z

druhé skupiny věnuje nepřátelský pohled Tobiášovi a odplivne

si na zem. Z dálky jsou slyšet sirény ambulance a

policie.

Vojtěch energicky chytne Tobiáše za rameno a odtáhne ho

několik desítek metrů od naštvaných lovců. Agresivní lovec

je ještě okřikne během jejich odchodu, Vojtěch ho odbyde

mávnutím ruky. Zkontroluje, že jsou dostatečně vzdálení, aby

je nikdo neviděl a rychle vezme Tobiášovi pušku, kterou

vymění se svojí. Tobiáš nestihne zareagovat a je překvapený.

TOBIÁŠ

Co děláš?.. To nemyslíš vážně?

VOJTĚCH

Nemusíš to brát na sebe, nebyla to

tvoje chyba. Měl jsem tě zastavit.

Tobiáš se rozzuří.

(CONTINUED)
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TOBIÁŠ

Vrat’ mi tu pušku. Tohle neni

správný.

Dvojice se napjatě pozoruje. Z Vojtěcha nakonec vypadne.

VOJTĚCH

Nezajímá mě, co je správný, zajímá

mě tvoje budoucnost.

V dálce už jsou vidět policejní světla, která osvěcují

zvlhlý les. Tobiáš není stále přesvědčený o otcově plánu.

(TOBIÁŠ

Co si vůbec myslíš? Že takhle

vyřešíš ten průser co jsi udělal

dva roky zpátky?)

Vojtěch Tobiáše zoufale pozoruje.

VOJTĚCH

Co když to ten kluk nezvládne a

umře v nemocnici? Chceš skončit ve

vězení za vraždu z nedbalosti?...

Navíc budeš mít v krvi možná ještě

alkohol.

Tobiáš s otcovou nabídkou stále nesouhlasí a rýpne do

citlivého místa.

TOBIÁŠ

Stejně jako ty, když si ožralej

naboural i s mámou?

Vojtěch neudrží svůj hněv na uzdě a popadne Tobiáše za

rameno, dvojice se začne přetahovat a málem dojde na pěsti.

Tobiáš se Vojtěchovi vytrhne ze sevření. Oba na sebe zírají,

plní adrenalinu a zoufalství. Najednou jejich pozornost

strhne zvuk zabouchnutých dveří a zvolání od sanit’áků,

kteří rychle přibíhají ke zraněnému. Medici si sedají ke

zraněnému a stabilizují ho. Přesunou zraněného honce na

nosítka a odnášejí ho do sanity. Tobiáš pozoruje celou

situaci.

VOJTĚCH

Posral jsem to, vim to. Ale ted’ ti

můžu pomoc.

Dvě policejní auta zastaví u místa činu a z aut vylezou dvě

policejní hlídky. Okamžitě začnou instruovat postávající

lovce, at’ složí zbraně na zem a asertivně organizovat

skupiny, aby evakuovali místo činu. Zároveň jeden z nich

bere policejní pásku a začíná označovat prostor pro

vyšetřování.
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Dva policisté přichází k nejvíce rozzuřenému lovci a na něco

se ho ptají. Lovec ukáže směrem k Tobiášovi a Vojtěchovi a

svůj čin doprovodí několika nadávkami. Policisté k naší

dvojici přistoupí. Velitel hlídky se bez skrupulí zeptá

nervózního a mladšího Tobiáše.

POLICISITA

0To byla tvoje střela, co trefila

toho honce, mladej?

Tobiáš se podívá na Vojtěcha, který ho porozuje. Na

Vojtěchovi je vidět nervozita, která s ním pracuje vzhledem

k tomu, že neví, jaká bude synova reakce. Po chvilce

napjatého mlčení nevydrží a promluví.

VOJTĚCH

Byla to moje kulka, oba jsme

stříleli blízko u sebe, ale jsem si

jistej, že jsem ho postřelil já.

Policista poslouchá Vojtěcha, ale pozoruje Tobiáše. Po

chvilce nedůvěřivě odfrkne a dodá.

POLICISITA

Znám tě už pár let, Vojtěchu. Jsem

si téměř jistej, že by si takhle

začátečnickou chybu neudělal...

Vojtěch na jeho komentář nereaguje.

Policista si odfrkne a podívá se zpět na Tobiáše.

Beztak provedeme balistickou

analýzu a pravda vyjde najevo.

Odevzdejte mýmu kolegovi pušky a ty

s náma půjdeš na stanici.

Ze skupiny lovců, která stále postává opodál můžeme vycítit

nedůvěru a rozčarování z celé situace, vzhledem k tomu, že

nemohou uvěřit, že Honce zranila kulka zkušeného Vojtěcha.

Tobiáš pozoruje policejní hlídku, která odvádí jeho otce

směrem k vozidlu, neschopen reagovat.

16.EXT.LESNÍ CESTA & DŮM.ZÁPAD

Tobiáš jde rychlou chůzí lesní cestou. Slunce zapadá a noc

pomalu zahaluje všudypřítomný les. Z jeho výrazu a chůze je

patrné, že v něm právě probíhá obrovské dilema. Cestou k

lesnímu domu prochází okolo opuštěného dolu. Když jde po

úzké silnici tak se z horizontu vynoří luxusní Suv a za

plného plynu a troubení projede okolo Tobiáše, který stihne

naposlední chvíli uskočit do stráně.
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Tobiáš přichází k otcovu lesnímu domu. (Vstoupí do obývacího

pokoje a přijde k vycpané trofeji jelena, která visí na zdi.

Nechá se ovládnout svým vztekem a vycpanou trofej strhne na

zem.)

Poté odejde z domu a jde směrem k menší stodole, která stojí

u baráku.

VIDÍME TOBIÁŠOVI ZÁDA, KTERÉ RYCHLOU CHŮZÍ PROCHÁZÍ

NEMOCNIČNÍ CHODBU.VIDÍME OTCE SEDÍCÍHO NA CHODBĚ NEMONICE,

JEHO TVÁŘ JE PLNÁ MODŘIN A V OČÍCH MÁ BOLESTNÝ VÝRAZ KDYŽ

VIDÍ PŘICHÁZEJÍCÍ POSTAVU.

Jeho pohyby jsou zuřivé, působí jako by se chtěl mstít. Ve

stodole přehází několik krámů a vytáhne kovový kanystr s

benzínem. Pak se ráznou chůzí s kanystrem v ruce vydá k

vraku schovanému pod starou plachtou. Strhne plachtu a

odhalí tak rozbouraný automobil, který měl evidentně

brutální nehodu. Vezme kanistr s benzínem a začne vrak

manicky polévat.

POZDĚJI - STŘIH:

Hořící vrak automobilu pohlcuje oheň. Tobiáš stojí o pár

metrů dál a pozoruje šlehající plameny, které dosahují

několik metrů vysoko. Jeho skelný pohled v sobě nese známky

klidu a jistého uspokojení.

17.EXT.VĚZNICE.EPILOG

Tobiáš kráčí studenou chodbou věznice. Zhluboka vydechne a

udělá několik dalších kroků. Vězeňská eskorta ho dovede až k

velkým kovovým dveřím. Ozve se zabzučení a dveře se před ním

otevřou.

Vojtěch sedí na kovové, vězeňské židli. Jeho oči sledují

postavu, která vstoupí do místnosti. Tobiáš ho obejde a

sedne si na židli, která stojí naproti. Najednou se na

Vojtěchově neutrální tváři objeví lehký úsměv.

Tobiáš se na něj dívá s přátelským výrazem a náznakem

úsměvu.
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společnosti Shore Points Jakuba Jíry. Ondřej Erban za svůj předchozí snímek 128.000 získal v rámci 

Českých lvů ocenění Magnesia za nejlepší studentský film – získanou podporu vkládá do svého nového 

projektu. Dalšími koproducenty bude FAMU a dále společnosti Boogiefilms, PFX a Soundsquare. 

 

Předchozí sociální drama 128 000 bylo realizováno jako mimořádné cvičení katedry scenáristiky a bylo 

vybráno do prestižní filmové sekce Cinefondation v Cannes.  

 

V nově připravovaném filmu se Ondřej Erben opět zabývá závažným společenským jevem, jeho nový příběh 

vychází z reálného příběhu mladého a talentovaného fotbalisty, který se snaží vymanit z hráčské závislosti. 

Téma gamblingu nejen u sportovců – podobně jako problematika exekucí s lichvářskými úroky a sankcemi – 

je dalším ze společenských témat, která mají své kořeny v devadesátých letech minulého století, ale jejichž 

důsledky si společnost přiznává jen nerada a se značným zpožděním.  

 

Projekt má velmi dobře promyšlenou producentskou strategii, producenta, který má zkušenost s obdobně 

náročnými uměleckými projekty, potvrzené další koproducenty i vysoký kredit pro začínajícího autora a 

promyšlenou obrazovou koncepci celého filmu. 

 

Jako možná rizika vidí žadatel potřebu vypořádat osobnostní práva u archivních fotbalových záběrů, více by 

mne i zajímala role a cíle partnerů filmu - FAČR a STES (moje obava vychází z úvahy, zda v případě těchto 

partnerů nejde více o vnější gesto, kterým si tyto instituce zlepšují svoji image, aniž by v minulosti 

k problematice nějak seriózně přistupovaly). 

 

Druhým úskalím je středometrážní stopáž filmu, která limituje některé formy distribuce – zejména 

v standardních kinech. Nicméně další filmovou i festivalovou distribuci má žadatel velmi dobře promyšlenou, 

možná by stálo za úvahu i zvážit spojení s předchozím filmem a případně dalším podobným titulem a uvést 

film do běžných kin v podobě netradičního, ale výjimečného pásma (podobně jako tomu bylo např. u počátků 

české nové vlny). 

Projekt 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 naprosto přehledně, obsahuje všechny požadované náležitosti, které do sebe i 

promyšleně zapadají – od koprodukční strategie až po festivalové a mezinárodní šíření. Oceňuji LOI od 

dalších uváděných koproducentů, zejména pak Ondřeje Erbana jako spoluinvestora, neboť jeho 

autorské smlouvy jsou pokryty v rámci spolupráce s FAMU (připojena netradiční podlicenční smlouva a 

LOI).  

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

– Rozpočet je nastaven realisticky, v řadě případů se klíčoví tvůrci (režie, producent) buďto zřekli honoráře 

nebo z titulu charakteru filmu (školní snímek) realizují film bez honoráře. Náročnější položky budou 

představovat rekvizity, výprava a lokace, které ale zcela odpovídají rozsahu natáčecích dnů a potřebám 

natáčení.  

–  U postprodukce bude nejnáročnější částí zřejmě compositing hlavního protagonisty do existujících 

archivních záběrů fotbalových utkání, který musí být odveden na vynikající úrovni, aby u diváka nedošlo 

k pochybnostem o autenticitě filmu. 

–  

– Financování i harmonogram filmu jsou promyšlené, propracované a dávají tvůrcům dostatek prostoru a 

času na promyšlenou realizaci i dokončení, tak aby producent mohl pracovat s filmem i v rámci 

festivalové světové i navazujících premiér.  

 

 

 

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

Producent má velmi dobře promyšleno. Spolupráce se soukromými subjekty (studia i finanční 

koproducenti) i s úvahou o zapojení ČT (filmový akcelerátor), žadatel s vědomím harmonogramu v tuto 

chvíli rozumně nehledá zahraniční koproducenty, jejichž vstup v tuto chvíli není potřebný a byl by 

bezpochyby komplikací pro plánovaný harmonogram, na rozdíl od zamýšlené budoucí  spolupráce se 

zahraničním filmovým sale agentem. 

 

 

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

Shore points je mladá dynamická společnost, která vstoupila do povědomí jak svým umělecky náročným 

projektem Domestik, tak originální on-line minisérií Semestr. Oba uváděné projekty získali domácí i 

zahraniční ocenění. Jejich přístup je velmi progresivní, odvážný. Jediným drobným nedostatkem jsou 

nefunkční webové stránky žadatele, které samozřejmě nejsou povinností, ale … 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Protihráč 

Evidenční číslo projektu 3009-2019 

Název žadatele Shore Points s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 
českou finanční účastí na celkových výrobních 
nákladech  

 

Číslo výzvy 2019-2-2-5  

 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 26-06-2019 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
Protihrac je 20 minutovy autorsky film mladeho a talentovaneho rezisera Ondreja Erbana, 
ktory ma zamer vytvorit psychologicku sondu do duse vrcholového sportovca, ktory prepadol 
zavislosti na hracich automatoch. Je to dosledok tlaku, ktorym vrcholovi sportovci musia 
dennodenne prechadzat a ktoremu nie kazdy odola a vie si s nim poradit. Reziser sa 
inspiroval skutocnym pribehom skutocneho vrcholového sportovca. Pribeh talentovaného 
futbalistu Petra snaziaceho sa o obnovu svojej kariery sa odohra pocas jedneho dna a 
sleduje dvojicu Peter a jeho trener, pan Jaruska. Ten vzal Petra k sebe domov a snazi sa ho 
zachranit. Petr vsak, zda sa, prehral po vsetkych strankach, stratil aj svoju rodinu a syna. 
Pribeh je vyrozpravany subjektivne, zo strany sportovca, cim by reziser tiez chcel umožnit 
divakovi nazriet do vnutorneho prezivania hlavnej postavy. Prepojit minulost hlavnej postavy 
Petra s jeho sucasnostou a snazit sa pochopit i jeho psyche zivotnej prehry je asi najvacsou 
vyzvou, ale v scenari sa zda, ze si s tym reziser poradil.  
Film sa bude vyrabat v spolupraci s FAMU a inymi subjektami, scenar vznikal aj za pomoci 
konzultacii s primátorkou oddelenia liecby zavislosti psychiatrickej nemocnice Bohnice. Dalej 
chcu autori konzultovat filmovy pribeh aj s futbalovym klubom (a agenturou STES) a umoznit 
hercovi zúčastnit sa treningov a tym zabezbecit autenticitu pribehu/hereckého vykonu. 
Predchadzajuci film Sto dvacet osm tisic bol uspesne uvedeny na FF Cannes – Cinefondation 
a svedci o vynimocnom talente. Ziadost je vypracovana precizne a detailne, producent ma 
presnu predstavu tak o strategii financovania, ako aj o distribucii filmu. Vsetko nasvedcuje 
tomu, ze sa mozeme tesit na dalsi kvalitny kratky film tohoto rezisera. 
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Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
Filmy o vrcholovom sporte existuju, ale pohlad na sportovca a jeho zavislost je podla mna 
este vzacny a mozno vhodny ako tema aj na dlhometrazny film. Scenar kratkometrazneho 
filmu posobi kompaktne a plynule, pribeh logicky. Vyzvou je skoncentrovat vsetko 
nevypovedane do obrazu a do dvadsiatich minut. Dramaturgami projektu su (tak ako na jeho 
predchadzajucom uspesnom kratkom filme) Sasa Gedeon a Barbora Stehlikova, ktori aj 
poskytuju pozitivnu dramaturgicku explikaciu. Stylisticky pracu kamery a subjektivitu 
rozpravania pribehu prirovnava reziser svoj zamer k filmu Saulov syn. Rucna kamera blizko 
k protagonistovi, dlhe a neprerusovane zabery. Ale chcel by tiez nadviazat na svoj 
predchadzajuci uspesny film, kde tiez spolupracoval s tym istym kameramanom a zvukarom. 
Moodboard pouziva zabery zo skveleho talianskeho filmu Dogman, co doplna celkovu 
predstavu o formalnej stranke filmu. Vsetko je precizne a premyslene pripravene k realizacii 
projektu, vratane kvalitnej explikacie producenta. 
 
 

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

Reziser Ondrej Erban uz svojim predchadzajucim kratkym filmom prezentovanym 
v Cinefondation dokazal svoj talent, tak scenar ako aj rezia a praca s hercami boli podla mna 
skvele, preto neocakavam nic menej aj od tohoto projektu, ktory je vo svojej ziadosti 
presvedcivy po vsetkych strankach. 
Kameru bude robit David Hofmann a zvuk Miroslav Chaloupka, s ktorymi spolupracoval 
reziser aj na prvom filme a obsadene su uz aj ine profesie. Casting uz prebieha a tvorcovia si 
chcu venovat tejto casti pripravy filmu potrebny cas a najst hercov, medzi ktorymi bude 
fungovat chemia – vsetko je v ziadosti zilustrovane. 
 

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

 
To, ze bol film Sto dvacet osm tisic uvedeny v Cannes znamena tiez, ze festivalovi kuratori a 
sales agenti meno rezisera zaznamenali a s novym filmom sa mu bude presadzovat lahsie. 
Zalezi, samozrejme od kvality, ale ocakavania tu uz urcite su. Vrcholovy sport a hlavne futbal 
je medzinarodnym jazykom spajajucim narody sveta, cize presah zahranicny takato tematika 
urcite ma. Jednym z dalsich takychto skutocnych pripadov je například holandsky futbalista 
Ruud Gullit. Reziser filmu je mlady talent, ktory nielen hlada zaujimave temy, ale i novy 
filmovy jazyk. 
 

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

Producent nema v zamere predstavovat projekt na trhoch, kdeže pojde len o domacu, cesku 
produkciu. Okrem FAMU chce producent znovu zaziadat o podporu v Filmtalent Zlin, ktory 
podporil uz aj predchadzajuci projekt. Strategia distribucie je uz tiez premyslena a zameria sa 
hlavne na medzinarodne festivaly, co bude po tohorocnom uspechu predchadzajuceho 
kratkometrazneho filmu pravdepodobne  lahsie. Producent ma vypracovanu tiez festivalovu 
strategiu a oslovil aj konkretneho salesa – Stra Dogs z Pariza. Ma aj alternativy v pripade, 
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keby dohovor nevysiel. Kedze do kin je kratkometrazne filmy takejto dlzky asi tazko presadit, 
pocita producent s distribuciou pomocou VOD. Rozpocet pocita so zapozicanim filmovej 
techniky od profesionálních firiem, kedze na FAMU je technika nedostacujuca. Hlavny stab 
budu studenti FAMU a bez naroku na honorar, ostatne profesie a herci su plateni. Druhou 
vacsou financnou zlozkou je postprodukcia a uprava archivnych zaberov. Od SFK ziada  
46,8 % rozpoctu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Protihráč 

Evidenční číslo projektu 3009-2019 

Název žadatele Shore Points s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 
finanční účastí na celkových výrobních nákladec 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 24.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

“Protihráč” tematizuje nejen samotný problém závislosti (gamblerství) a její následky, ale i příčiny, které k ní 

vedou. V neposlední řadě se i na tak malé ploše (20 minut) daří zachytit daří autorovi otevřít motivy 

neschopnosti postavit se svým slabostem, vypořádat se s minulostí, nebo také zrada důvěry. Fotbalista Petr 

není pouze protihráčem v rámci fotbalových utkání, ale především je protihráčem sám sobě – bojuje uvnitř, 

odehrává větší zápas, než ten, který tehdy vedl na trávníku k jeho ztrátě pozice i sebevědomí. 

Příběh je podán civilně, bez okras, o to uvěřitelněji. 

 

 

 

 

 

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) 

Dodal bych snad už jen tolik:  

Ondřej Erban podává obraz svého hrdiny Petra v omezeném časovém výseku, přesto právě toto vhlédnutí 

nám otevírá jeden osud, jednu tragédii, jeden (stále prohrávaný) zápas. Oceňuji absenci patosu i zbytečné 

popisnosti. Příběh se netříští a především zachází s hlavním tématem citlivě, bez nutnosti vršit definitivní 

soudy. Nevíme, jak to nakonec s Petrem dopadne. Zůstává svým protihráčem, ale úplně bez naděje není. 

Možná kdyby film dále pokračoval, najde spolu s námi způsob, jak se pak do zrcadla hrdě podívat, nebo 

alespoň bez sklopeného zraku. Ale o Erban nám zatím východisko nenabízí, “jen” nahlédne na malý 

okamžik do života někoho, kdo balancuje a stále má problém pořádně vstát.  

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

Jde o projekt mladých tvůrců, oporu získává v dramaturgickém vedení Saši Gedeona a Barbory 

Stehlíkové. Tým je vesměs potvrzen (ústní dohodou), u hereckého obsazení stojí tvůrci ještě před 

definitivním stvrzením/výběrem. 

 

 

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

Na poli krátkometrážní tvorby může jít o univerzálně fungující dílo, které díky své civilnosti má potenciál 

zapůsobit na festivalovém trhu. 

 

 

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

znaků) 

Téměř z poloviny se o naplnění nákladů stará nejen škola (FAMU), ale v plánu jsou i další soukromé 

koprodukční vstupy (např. Filmtalent Zlín). Nezdá se, že by nepodporou ze strany SFK projekt vzniknout 

nakonec nemohl, ale významně mu může pomoci zvládnout produkci na profesionální úrovni. 
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu Igelit

Evidenční číslo projektu 3010-2019

Název žadatele Vernes s.r.o.

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou
finanční účastí

Číslo výzvy 2019-2-2-5

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček

Datum vyhotovení 27.6.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Společnost Vernes s.r.o. je malá společnost fungující od roku 2010. Producentka Veronika Sabová nyní
předkládá v souladu s výzvou Radě Fondu scénář krátkometrážního filmu od režiséra reklamních klipů
Tomáše Brožka.

Hlavní silnou stránkou projektu je připravenost žádosti a nesporné nadšení hlavních tvůrců. Přes
omezený prostor, který formát krátkého filmu nabízí, producentka ví, jak s ním naložit a i další části
žádosti jsou dobře zpracovány.

Hlavní slabou stránkou je jeho formát. Jedná se o cynickou satiru, která čerpá ze svých přiznaných
západních vzorů (např. Divoké historky, 2014). Nicméně jde bohužel pouze o jednu historku, která tak
spíše připomíná cvičení filmových škol. Bohužel však žádná škola za projektem nestojí a tak jeho
financování i následná exploatace bude komplikovanější.

Vzhledem k tomu, že nabízený projekt přesně odpovídá dikci výzvy Fondu, je na Radě aby posoudila,
zda tento typ nezávislého, krátkometrážního filmu, (který je navíc na počátku i svého financování) má
pro další rozvoj autorů, nebo české kinematografie význam.

Udělení podpory V souladu s výzvou Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Podrobná analýza žádosti o podporu



Strana 2

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

Hodnocená kritéria

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

Žádost je kompletní, srozumitelná a ve vzájemném souladu. Nechybí standardní smlouva na scénář
s řádným fin. plněním, což dokazuje seriozní záměr k realizaci. LOI od společnosti IShorts je sice bez
fin. vkladu, ale odráží realitu na tomto distribučním poli. Škoda, že projekt nepoporuje žádná filmová
škola ani jakákokli TV (byť internetová). Podobně by bylo dobré doložit věcné vklady od deklarovaných
posprodukčních partnerů, či finančních přispěvatelů.

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

Rozpočet je rozumný a vlastně skromný a jednotlivé položky odráží současné ceny na spíše spodní
hrnici. Přesto jasně ukazuje současnou disproporci mezi obchodovatelnou cenou těchto krátkých děl a
náklady, které činí v tomto případě cca 3 000 000 Kč. Nabízí se pak logicky otázka, zda je tento stav
udržitelný? Nicméně projekt samotný za to nemůže.

Ve finančním plánu producentka deklaruje snahu o získání prostředků z dalších veřejných zdrojů (MŽP,
pobídky města Zlín atd.) v celkovém úhrnu 350 000 Kč, nicméně zatím doklady nepředkládá (doporučuji
přinést na požadované slyšení). Stejně tak zmiňované vklady postprodukčních společností Beep a
Magiclab v celkové hodnotě téměř 400 000 Kč a dokonce ani 1 mio Kč od soukomých mecenášů. A tak
jediným v současnosti zajištěným vkladem jsou honoráře v celkové výši cca 300 000 Kč.

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

Realizační strategie je naplánována dobře. Jednotlivé kroky dávají smysl a lze poznat i zkušenost
předkladatelky. Zda se však u tohoto filmu plán podaří zrealizovat, je těžké posoudit.

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

Producentka i všichni uvádění spolupracovníci mají poměrně dost zkušeností, aby tento krátký snímek
Zvládli. Jediné čemu nerozumím, proč se ve scénáři opakovaně uvádí, že “Igelit teatrálně zašustí...”.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Happy Birthday, My Love 

Evidenční číslo projektu 3019-2019 

Název žadatele Jana Němečková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních 

nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 23.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Realizačně velmi jednoduchý film: současnost, civil, tři herci, jedno prostředí (pokoj + koupelna), jedna noc. 

Tři natáčecí dny vytvářejí bohatý prostor pro pečlivou práci s herci a kamerou. To jsou asi ty nejsilnější 

stránky projektu. 

K nejslabším stránkám patří již několikrát zpracované téma, předražený rozpočet, nedostatky ve finančním 

plánu a z mého pohledu praktická absence producenta celého projektu. V příloze B1 jsou sice uvedena dvě 

jména producentů, ale ani jeden se jako producent v žádosti neprojevil, respektive jeden z nich poslal fondu 

doporučení žadatelky jako nadějné filmařky.  

Protože slabší stránky, podle mého názoru, převažují nad těmi silnými, nemohu tento projekt s čistým 

svědomím doporučit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Hlavní nedostatek žádosti jsem již uvedl v obecném hodnocení. Žadatelka sama sebe uvádí jako autorku, 

ale vedle ni v žádosti není podepsán nikdo, kdo by chtěl převzít zodpovědnost za celý projekt. 

Jsem přesvědčen, že celý Producentský záměr je dílem žadatelky – autorky a této myšlence odpovídají i 

nedostatky v rozpočtu. 

Proč v žádosti chybí životopisy obou producentů, případně také jejich vyjádření k projektu? 

Pokud by autorka a režisérka uvedla samu sebe jako producentku, bylo by vše podstatně jednodušší. 

V Rozpočtu je formální a mírně matoucí nedostatek: sloupce A a B nejsou shodné, přestože by tak podle 

dostupných informací mělo být. 

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

V úvodu jsem uvedl, že rozpočet je předražený a místy zmatený, svůj názor doložím několika příklady: 

Úprava stavebních lokací za 45.000,- v rokokovém zámku Bon Repos asi nepadá v úvahu a hlavně k tomu 

není ve scénáři důvod. 

Stejně tak není ve scénáři jediný důvod k nákupu rekvizit za 45.000,-.  

Nákup PHM pro agregát na tři dny za 16.000,- znamená víc jak 150 litrů na den. 

Čtyři osvětlovači na tři dny a jeden pokoj je velký luxus, zrovna tak jako dva runneři. 

7.000,- denní honorář pro mistra zvuku je stejný luxus jako 5.000,- pro stavení službu. 

Anglický kameraman si pravděpodobně přiveze hodně speciální kameru, když pronájem činí 35.000,- za 

den. 

Fotograf ve svém dopise slibuje věnovat projektu věcné plnění za 24.000,- a také v rozpočtu jsou náklady na 

fotografa 24.000,-, ale kde je jeho honorář? 

A mohl bych pokračovat. 

Finanční plán: v současnosti je zajištěno pouze cca 24%, z toho vlastní zdroje producenta 199.000,-. Koho 

konkrétně jsou tyto prostředky a kde a jak jsou doloženy? 

Ostatní zdroje v celkové výši 450.000,- nejsou nijak doloženy. 

Všichni koproducenti poskytují svůj příspěvek pouze formou věcného plnění. 

Prakticky schází hotové peníze na výplaty. 

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

Realizační strategie ohledně vlastního natáčení, celkem správně vychází z rozhodnutí nepoužívat drahý 

atelier, ale využít stávající reál (hotel na zámku Bon Repos). 

Natáčení v anglickém jazyce považuji za riskantní. 

Využití anglického kameramana projekt prodražuje a současně komplikuje jeho realizaci. 

Úvahy o následném využití tohoto snímku jsou hodně ambiciózní. Dlouhý seznam světových festivalů, kde 

nechybí snad žádný festival kategorie A působí poněkud nereálně. Naopak úvaha o online platformách jako 

distribučním prostředí je teoreticky správná. 

 

 

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

Žadatelka je absolventka (2009??) katedry střihu na FAMU. Její režijní zkušenosti převážně pochází 

z realizace školních cvičení. Ona sama a ani jeden z uvedených producentů (Pavla Prunerová a Rick 

McCallum) nemají jako producenti žádnou dohledatelnou zkušenost.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Happy Birthday, My Love 

Evidenční číslo projektu 3019-2019 

Název žadatele Jana Nemčeková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 

finanční účastí 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 28. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Na některé záležitosti může mít člověk dva i více názorů, tvrdíval Ludvík Vaculík. 
Záleží na stanovisku pozorovatele, na úhlu pohledu, na životní zkušenosti, na 
kulturních či třeba etických preferencích. A to všechno může být různé nejen v čase, 
ale i v jedné chvíli v jedné hlavě, je-li si ta hlava vědoma složitosti a relativity věcí. A 
přesně to platí o posuzované žádosti. 
 
Názor první: Máme před sebou látku na vybroušený kinematografický drahokam, 
etudu na téma rozvráceného manželského vztahu, který se ukájí falešnými šidítky, ve 
skutečnosti dospěl však už dávno za hranici vražedné nenávisti. Do 
patnáctiminutového tvaru je vtěsnán příběh o 66 minutách, v němž je zachována 
jednota místa, času i děje a v jehož průběhu dojde k hned trojímu zvratu, 
korunovanému posléze nečekanou pointou. Jí se téma selhání partnerského vztahu 
mění v téma selhání vztahu rodičovského, rezonance se tu v metaforické podobě 
dostane i hrozbě dnešního terorismu. 
 
Názor druhý: Jde o ryzí kinematografickou červenou knihovnu, instantní příběh bez 
chuti a zápachu, v němž se podařilo zkondenzovat všechna klišé žánru. Romantická 
láska na první pohled podložená bohatstvím, erotické hrátky oživující časem vyhaslý 
vztah, mondénní prostředí luxusního hotelu a hra v maskách, dvojnásobný nájemný 
vrah kryjící se jako terorista. Pošilhávání po vyšším smyslu, aktuálním podtextu, ve 
skutečnosti jen samoúčelné cvičení prstokladu, formálně bezchybné, ale vypočítané 
především na efekt. Kdyby v tom byla aspoň špetka humoru, dala by se povídka brát 
jako jakási woodyallenovská parodie, ale takhle... 
 
Jako nositel prvního názoru bych povídku rád viděl na plátně, abych se jako nositel 
druhého názoru utvrdil, že v ní kromě formální exhibice není nic, co by se mě divácky 
opravdu dotklo. Jestliže tedy projekt k výrobě doporučuji, pak jen za předpokladu, že 
žadatel zvýší podíl podpory z neveřejných zdrojů tak, aby mohl být podíl SFK zásadně 
nižší, než je požadovaná částka. 
 

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) 

 

Z cílů této výzvy naplňuje projekt především passus o podpoře nastupující filmařské 
generace, i když autorka a režisérka má za sebou už kus vlastní filmařské dráhy. O 
tom, čím by mohl posílit českou kinematografii v mezinárodní konkurenci, mám vážné 
pochyby. Zdá se mi totiž, že je naopak tou konkurencí tak oslněn, že se pokouší nosit 
dříví do lesa a točit v Česku něco, čeho mají v cizině habaděj. Jako školní film by to 
byla jistě oceněníhodná etuda, ale že by zvedla kredit naší kinematografie v cizině, si 
nemyslím. Společenská rezonance látky je prakticky nulová, podle informací v 
žádosti by ale asi šlo o dílo vizuálně vytříbené. 
 
Pokud jde o jeho žánr, v režisérské explikaci se hovoří o absurdním dramatu, jeho 
stopy jsem však ve scénáři marně hledal, spíš bych ho identifikoval jako komerční 
melodrama. Chápu odkaz na tvorbu bratří Coenů, ale to je spíš jen zbožné přání, 
přesnější je odkaz na americké situační komedie. Ano, jako brilantní epizoda 
nějakého sitcomu na téma vražednických historek by se látka hodila, ale ve svém 
osamění a v pojetí, jaké představuje scénář, je to spíš sentimentální kýč s okázalými 
vnějšími instrumenty.  
 
Připouštím ale, že se mohu mýlit a že všechno to, co teď ze scénáře nedokážu 
vyčíst, se může dostavit při samotné realizaci, v hereckém projevu stimulovaném 
sofistikovanou režií. Pak by se možná opravdu vynořil paradoxní a bizarní kontrast 
červenoknihovního světa hrdinů příběhu s jejich cynicky neslitovným a pragmatickým 
konáním. Ani poté bych však nebyl zbaven pochybností, jaké vlastně bude distribuční 
použití hotového tvaru. 
 

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

 

Složení štábu je už v této chvíli jedno z nejúplnějších, jaké se v žádostech obvykle 
prezentuje. To svědčí o příznivém tahu za jeden provaz, z producentského záměru, z 
režisérské explikace i z vyjádření kreativního producenta si ale nejsem zcela jist, o 
jaký žánr vlastně usilují. Zacílení na ženské publikum 25+ odpovídá tomu, čemu se v 
literatuře říká ženský román, zároveň se tu ale operuje termínem artové dílo, čímž se 
ambice, alespoň slovně, zvedají na zcela jinou úroveň. Citelně chybí dramaturgická 
explikace, která by tyto nesrovnalosti reflektovala, či nějakým způsobem vysvětlila. 

 

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

 

Projekt může mít určitý zahraniční přesah, protože jeho příběh je natolik obecný, že 
se může stát téměř kdekoli. V tom je ale na druhé straně budoucí film trochu 
nezajímavý, protože v něm není nic lidsky konkrétního. Jde o perfektně 
zkonstruovaný příběh, kterému ale chybí autenticita, jakou měly např. Velmi 
uvěřitelné příběhy  (1991) Igora Chauna, srovnatelné jak metráží, tak překvapivostí 
zápletek a řešení. Byla z nich ale cítit autenticita místa, času, lidského jednání, 
zatímco zde se operuje s koncízními, ale poněkud apartními dialogy i postavami. 
Možná ale právě tato postmoderní odcizenost a zasklenost příběhu do sebe sama 



 

 

Strana 3 

 

 

může být pro některé diváky naopak předností, jen nevím, neztotožní-li si film 
nakonec podvědomě s některým z televizních seriálů. 

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

znaků) 

 

V žádosti je rozpoznatelné ambiciózní zacílení na zahraniční festivaly, jestliže to ale 
zatím vypadá tak, že téměř veškeré finanční krytí bude pocházet z ČR (+ něco málo 
z SR), mohla být žádost vypracovaná s větší důkladností. Na absenci skutečného 
dramaturgického rozboru jsem upozornil už výše, a také ostatní vyjádření se pohybují 
spíše v rovině emocionálně vznícené, než realisticky věcné. O profilu žadatele se 
vyjádřit nemohu, je jím sama režisérka a zřejmě se jedná o její první krok jako 
producentky. Z její filmografie je zřejmé, že nasbírala dostatek zkušeností, aby byla 
schopna svůj záměr dotáhnout zdárně do konce, zvláště jedná-li se o krátkometrážní 
projekt. Celá věc dělá dojem, že jde především o režisérčino PR pro budoucnost, což 
považuji za legitimní, ale zdá se mi, že pro uskutečnění své myšlenky mohla 
vynaložit víc úsilí zejména při shánění dalších finančních zdrojů. Podíl slovenského 
koproducenta je mizivý. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Happy Birthday, My Love 

Evidenční číslo projektu 3019-2019 

Název žadatele Jana Němčeková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 
finanční účastí na celkových výrobních nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 24.6.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

“Happy Birhday, My Love” má vhodně zvolený název vzhledem k náladě filmu. A funguje i proměna 

významu – z projevu náklonosti se z něj stane břitká rána. Černohumorné vyznění ale vyloženě souvisí 

s překvapením v závěru, který bohužel jen zarámuje hříčku, která sama o sobě působí jen jako další školní 

cvičení. Film sám o sobě má zcizující charaktery, které nepůsobí přesvědčivě. Ubližuje mu tak až přílišné 

soustředění na šok, který má vzniknout ve finále. Najednou zjistíme, že se manželský pár nemiluje, ale 

vzájemně si na toho druhého objedná vraha – toho samého. Přeplácí jej, ale druhý šok přichází, že jej 

přeplatila jejich dcera. A tak kulkou vraha zemřou oba hlavní hrdinové. Výstavba nám nejenže nepřiblíží 

řádně postavy (abychom je opravdu vnímali jako živoucí bytosti), ale rezignuje na to, aby se zrodilo napětí a 

očekávání, které jaksi logicky vyústí v krvavé finále. Z filmu tak opravdu zůstává jen onen “šok”, nic víc. 

 

 

 

 

 

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) 

Kromě neživotnosti postav mi na filmu vadí, že je až tak moc ponořen do jediné chvíle ve vyprávění, že s ní 

nepracuje jinak, než jen coby s momentem překvapení. Nejenže nepůsobí důvěryhodně to, že si manželé 

na toho druhého vraha objednali, ale schází logika v tom, proč je to právě tento, proč se na něm shodli 

(náhoda?) a jak do toho nakonec vstoupí jejich dcera (to se vrah ozve jí, nebo je to zase další náhoda, že si 

prostě zaplatí toho samého?). Myslím si, že by látka měla jít teprve na vývoj a podrobit se dramaturgickým 

změnám. Nemusí se vyhnout násilí a danému vyústění, ale neměla by podcenit logiku a vzdát se i ambice 

s postavami zacházet jinak nežli jen jako s prostředky k jednomu (dvěma) překvapením. 

 

 

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

Tým je zajímavě namixovaný z několika zemí a lidí různých zkušeností. Vzbuzuje naději, že by projekt mohl 

mít profesionální úroveň. 

 

 

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

Nevím. 

 

 

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

znaků) 

 

Zatím je projekt prakticky finančně nezajištěný (pouze vlastní finanční a věcný vklad v hodnotě celkem 

199 000 Kč), zbývající částka z celkové sumy 1 746 000 Kč závisí na tom, zda vyjde podpora ze strany SFK 

a dalších koproducentů.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Poslední leč 

Evidenční číslo projektu 3007-2019 

Název žadatele LoveFrame s.r.o.  

Název dotačního okruhu Výroba krátkometrážního hraného filmu 

Název výzvy Majoritní koprodukce 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 22.6.2019 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

O podporu žádá film podle vlastního scénáře Luboše Rezlera  “Poslední leč". 

 

15-ti minutový film v severském stylu (dramaticky se vyvíjející příběh, ostře řezané rysy hlavních 

představitelů, temná atmosféra severočeských lesů). 

 

6 natáčecích dní na lokacích v Čechách, štáb složen s mladých tvůrců v čele s Lubošem Rezlerem.  

 

Rozpočet koncipován jako velmi rozumný, vyvážený a realistický. 

 

Finanční plán logicky sestaven, požadovaná výše podpory od Fondu kinematografie dosažitelná. 

Předjednané věcné vklady studií, dohodnutý sponzoring z několika stran. 

 

Harmonogram projektu dobře připraven, producent bude mít dost času na dofinancování. V tuto chvíli má již 

zajištěnou skoro polovinu plánovaných nákladů, natáčení začne za 3 měsíce. 

 

Vhodně zvolená forma propagace a distribuce filmu. 

 

 

 

Slabé stránky projektu nenacházím. 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Předkládaný projekt se zdá být pokusem o dramatický příběh ve vztahu otec-syn, zasazený do ponurého 

lesního prostředí, podobného severských filmům. Ostré rysy hlavních představitelů, potlačení barevnosti 

filmu, drsné prostředí. 

Projekt byl úspěšně představen už ve fázi scénáře na několika evropských workshopech. Producent si 

průběžně testuje látku i formu zpracování.  

Režisér patří mezi velmi mladou generaci, většina štábu jsou mladí začínající filmaři, nicméně projekt je 

zajímavým počinem, který už dostal několik pozitivních ohlasů, se kterými se dá odvážně vkročit do dalších 

fází výroby. 

Úspěšné navázání kontaktů s jinými evropskými tvůrci, se sales agenty. 

Harmonogram natáčení i postprodukčních prací je odpovídající povaze a rozsahu připravovaného filmu.  

Výtvarné pojetí je slibné. 

Rozpočet je realisticky sestavený a nedojde, myslím, k vážnějšímu překročení plánovaných nákladů. 

Z mé strany nevidím slabé stránky, co se týče ekonomického a produkčního zajištění projektu.  

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je přehledně vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh zahrnujících požadované dokumenty,  

Přiloženy životopisy jednotlivých členů štábu.  

Letters of Interest jednotlivých potenciálních partnerů, podpůrné dopisy. 

Finanční částky i časové harmonogramy jsou v jednotlivých částech v souladu.  

Podrobně vysvětlena součinnost a spolupráce koproducentů, distribučních partnerů i sales agenta. 

Struktura Finančního plánu přehledná, včetně doplňujícího vysvětlení. 

Rozpočet přiložen včetně vyčerpávajícího komentáře, harmonogram rozumně rozložený. 

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

Celkově na mě působí rozpočet velmi profesionálně sestaven, celková částka je ve velmi rozumné výši.  

Jednotlivé položky rozpočtu jsou vyvážené, autorské honoráře decentní a mezi sebou v poměru. 

Denní nasazení jednotlivých členů štábu jsou v současných nižších relacích.  

Náklady v této výši při 6 natáčecích dnech jsou odpovídající nebo spíše nižší.  

Navýšení plánovaných výdajů bych se nijak zvlášť neobávala, jedná se o jednodušší natáčení bez velkých 

staveb, rekvizit nebo složitých kostýmů. 

Jedinou mini výtku bych měla v souvislosti s položkami světel, kde vidím lehkou úsporu (bude se natáčet 

hodně venku, tedy možná nebude potřeba využívat tolik světelného parku). 

Rozpočet tedy celkově dobře sestavený a bez problému obhajitelný. 

 

 

Finanční plán 

Finanční plán je opět velmi jasně a přehledně připraven.  

V tuto chvíli zajištěno více než 40% nákladů. Domluvený věcný vklad v oblasti postprodukce a kamerové 

techniky. Sponzoring z několika zdrojů také zajištěn a předdomluven. 

Požadovaná částka od Fondu je sice v poměru k celkovým nákladům vyšší, ale vzhledem k dobře 

připravené Žádosti, logicky a přesvědčivě připravených podkladech, by mohla být dosažitelná. 

Vlastní vklad producenta ve výši více než třetiny plánovaných nákladů. 

Producent má jednotlivé zdroje dobře promyšleny a rozloženy. Myslím, že je zde prostor i pro případné 

vyjednávání o alternativních zdrojích. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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



 

Strana 4 

 

Producentova strategie je rozumě poskládaná a promyšlená. Producent přihlásil projekt již ve fázi scénáře 

na workshopy, z nich má několik úspěšných výstupů (kontakt a spolupráce s dramaturgem krátké sekce v 

Cannes apod). 

V průběhu příprav i vlastního natáčení bude zřízen účet na sociálních sítích, kde budou mít příznivci 

možnost sledovat celý vývoj projektu, což je v této době zcela zásadní. Speciálně kratší filmy mají v 

současné chvíli problém s uvedením v kinech (malé možnosti uvedení např. v bloku kratších filmů před 

celovečerním filmem).  

Zajímavý nápad uvedení v rámci speciálních projekcí ve spolupráci s Aerofilms.  

Cílovou skupinu bych na rozdíl od producenta nesměřovala jen na věk 15-25 a muže. Je potřeba najít 

způsob jak oslovit širší spektrum diváků. 

Předvybrané lokace a přiložené moodboardy slibují film ve stylu severských detektivek, uvidíme, jak se 

záměr podaří. 

Celá distribuční strategie vychází z přiměřených odhadů na úspěšnost projektu. 

Hlavní štábové profese jsou domluveny, konkrétní smlouvy zatím připojeny nejsou (čas na jejich uzavření 

je). Harmonogram celkové realizace je přiměřený, počet natáčecích dní odpovídá povaze projektu. 

 

  

 

 

 

 

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

Menší produkce fungující cca 10 let, za sebou mají spíše menší projekty. Víceméně se hlavně zaměřují na 

servis zahraničním produkcím. Nicméně stojí za zmínku jistě produkce seriálu Přijela pouť. Tyto novodobé 

streamované seriály jsou oblíbenou formou zábavy dnešní mladé generace. Společnost už získala od Fonu 

podporu na vývoj svého projektu “Vrcholky hor” režisérky A.Smoczynske. Společnost mladá, bez 

festivalových ocenění, nicméně dravá, neotřelá. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Poslední leč 

Evidenční číslo projektu 3007-2019 

Název žadatele Unit and Sofa Praha s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou 
finanční účastí na celkových výrobních nákladech 

Číslo výzvy 2019-2-2-5 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 

Datum vyhotovení 24. června 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Psychologické drama Poslední leč se zabývá komplikovaným vztahem otce a syna, který prochází odcizením 

poté, co otec v opilosti způsobil tragickou autonehodu. Syn se za otcem vydává na jeho odlehlé pohraniční 

sídlo a zapojí se do honu, při němž postřelí jednoho z účastníků. Otec vezme vinu na sebe. 

 

Scénář nabízí celkem zajímavý pohled do čistě maskulinního světa. Daří se mu umně rozvíjet napětí a 

budovat atmosféru očekávání. Mezi přednosti scénáře patří také jeho vizuálnost, důraz na kresbu prostředí a 

práci s ním. Na stranu druhou lze do jisté míry vznášet pochybnosti směrem k psychologii ústřední dvojice, 

která je (i vzhledem ke krátkému formátu) spíše načrtnutá a ponechaná k domýšlení čtenáři / divákovi. 

 

Takové pochybnosti však zároveň mohou být rozptýleny stylovým pojetím, které by mělo konvenovat s 

vnitřním rozpoložením figur a aktivně ovlivňovat probíhající děj. O filmovém ztvárnění scénáře si již autoři 

učinili konkrétní představu, jež působí umělecky přesvědčivě. 

 

Domnívám se, že podle scénáře může vzniknout film, který by mohl uspět v programech festivalů, což je 

ostatně jeden z cílů přímo formulovaných v žádosti. Vzhledem k převaze kladů a také s ohledem na 

„zapálení“, s jakým tvůrci k přípravě svého projektu přistupují (a které názorně dokládá podoba samotné 

žádosti i její přílohy), doporučuji udělení podpory. 

 

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) 

 

Drama Poslední leč se soustřeďuje na problémový vztah otce a syna, který poznamenala tragická událost 

(otec v opilosti způsobil autonehodu, která zmrzačila matku). Syn se vypraví na návštěvu do odloučené 

pohraniční lokality, kam se otec v samotě uchýlil. Následně se na otcovo pozvání zapojí do honu, kterého 

se účastní skupina dalších mužů. Syn v závěru postřelí jednoho z nich a otec vezme vinu na sebe. 

 

Scénář se nejprve soustřeďuje na postavy, definici odcizeného vztahu mezi otcem a synem. Zároveň se 

mu vcelku úspěšně daří budovat napětí a atmosféru očekávání (práce s náznaky, vtahujícími detaily a 

záměrné zdůrazňování jistých mezer a otázek). Ustavuje také motivy, k nimž se později vrací. Spolu s 

vypuknutím honu pak scénář začíná rozvíjet spíše dramatickou akci, kterou pomáhají podněcovat i vedlejší 

figury, jež se honu účastní. 

 

S ohledem na krátkou metráž je pochopitelné, že k takové proměně dochází – tempo se po spíš pozvolném 

úvodu zrychluje a konflikt mezi otcem a synem eskaluje. Zároveň však to, čeho jsme svědky (syn například 

v jistý okamžik míří puškou na otcova záda), podněcuje k úvahám, zda bychom o vztahu otce a syna 

neměli vědět přece jen víc, abychom si takové situace spolu s hrdiny víc prožili a dovedli je také víc 

pochopit. Narušila jejich vztah pouze autonehoda? Nebo mají problémy hlubší kořeny a příčiny? 

 

V prostředí věznice dojde v závěru k určitému prolomení zábran mezi otcem a synem. Rozumíme 

předpokládanému významu vykoupení otcovy viny, dovtípíme se, že mezi tragickou událostí a setkáním ve 

věznici uplyne určitý čas. Nevidíme však synovy pochybnosti, neznáme cestu, která k přehodnocení vztahu 

vedla. A může falešné přijetí viny fungovat jako způsob nebo jen naděje pro urovnání vztahů? Může být 

takový závěr pro diváky katarzní? 

 

Rozhodně netvrdím, že by scénář měl být doslovnější. Pouze vyjadřuji přesvědčení, že za jednáním postav 

cítím složitější pohnutky, k nimž nedostávám přístup. Souvisí to i s tím, že krátkometrážní forma – opět dle 

mého přesvědčení – z principu příliš nepřeje důslednější psychologizaci, k níž autoři do značné míry 

směřují (režisér v explikaci píše přímo o psychologickém dramatu). To stejné ostatně platí pro režisérův 

záměr kritizovat skrze skupinu lovců vyšší střední třídu a její manýry. Záměr je to skvělý, ale lze ho v takto 

omezeném prostoru dosáhnout? 

 

Je dost možné, že naznačené pochybnosti pomůže rozptýlit výsledné filmové zpracování. Scénář vyznívá 

vizuálně a zamýšlené stylové pojetí, které je podrobně rozepsáno v režijní explikaci, považuji za velmi 

silnou stránku projektu. Konkrétně třeba interiérové a exteriérové prostředí či konkrétní rekvizity se 

významně podílejí na atmosféře, odrážejí vnitřní stav hrdinů a aktivně vstupují do děje. 

 

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

 

Na projektu se podílí skupina převážně mladých filmařů, kteří mají dosud zkušenosti především s 

krátkometrážními projekty různých žánrů a forem (krátké filmy, videoklipy nebo reklamy). Některé z 

hlavních členů štábu (režisér Luboš Rezler, kameraman Filip Marek, střihač Filip de Pina, producentka Julie 

Žáčková) přitom pojí dlouhodobější spolupráce již z dob studií na filmových školách a také úspěchy na 

festivalové půdě.  

 

Herecké obsazení se teprve rýsuje (z castingů prozatím vzešli dva kandidáti na hlavní roli syna – Jacob 

Erftemeijer a Jan Nedbal). Z hlediska personálního zajištění nemám žádných závažných námitek, stejně 

jako z hlediska jasně definovaných uměleckých představ a cílů, s nimiž autoři do projektu vstupují (viz 

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

 

Autoři pokládají za jednu ze svých priorit uspět s filmem v rámci festivalového okruhu, což se mi zdá jako 

cíl odpovídající celkové povaze projektu. S ohledem na univerzální téma a umělecky přesvědčivé formální 

pojetí budoucího díla si lze představit, že by film mohl uspět ve festivalových soutěžích či alespoň 

dosáhnout festivalových uvedení. Podle informací obsažených v žádosti už navíc za tímto účelem začalo 
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navazování potřebných kontaktů. 

 

Ani v rámci domácího filmového prostředí není přínos takového projektu zanedbatelný, například jen z 

hlediska stále spíše zanedbávané reflexe maskulinity. Scénář je do značné míry právě sondou do čistě 

maskulinního světa a soustřeďuje se na jeho potlačovanou emocionalitu, která se může transformovat v 

agresivitu. 

 

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

 

Pražská pobočka společnosti Unit and Sofa se zaměřuje zejména na servisní produkci pro zahraničí. 

Produkčně je podepsána například pod domácí online sérií Přijela pouť, hned několik projektů má aktuálně 

ve vývoji (mimo jiné i nový film A. Smoczyńské, jehož vývoj podpořil SFK). Projekt Poslední leč je přitom 

pro producentku i režiséra prvním krátkometrážním filmem realizovaným v plně profesionálních 

podmínkách. Scénář má za sebou dlouhodobější vývoj a účastnil se mimo jiné i zahraničních workshopů. 

 

Film s bezmála třímilionovým rozpočtem měl k datu podání žádosti finanční zajištění ve výši 40%, od SFK 

je přitom požadována částka 1.300.000 Kč. Natáčení je plánováno na listopad letošního roku. Autoři cílí na 

festivaly a obecněji na mladé publikum, hledají však i možnosti, jak krátkometrážní film dostat i k divákům 

mimo festivalová hlediště (speciální projekce, VOD). 

 

Žádost byla z mého pohledu pečlivě zpracována a zahrnovala i některé nepovinné přílohy (reference 

lokací, moodboard). Velmi sympatické se jeví všeobecné „zapálení“ pro věc a zodpovědný přístup k 

realizaci, jak dokládá produkční záměr, podrobná režijní explikace, ale třeba i předjednané dohody o 

spolupráci doložené formou LOI. 

 


	Ekonomickáexpertníanalýza

