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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šumava náš Himaláj 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele GPO Platform 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Žádost o podporu vývoje celovečerního dokumentárního filmu o dění kolem Národního parku Šumava, podle 

námětu a v režii Hany Novákové, dramaturgie Martin Kohout.  

Záměrem autorky je přinést komplexní a osobitý pohled na proměny vztahu politické reprezentace k NP a 

jeho poslání a zároveň na přírodu, na les a na náš vztah k němu.  

Projekt předkládá producentská skupina GPO Platform, zaměřená na dokumentární film.  

Výsledná podoba snímku by měla být předmětem vývoje, dalším cílem je výroba  teaseru a získání dalších 

koproducentů a financování.  

Producentská strategie je orientovaná především na vývoj snímku po obsahové stránce, v oblasti 

financování, marketingu a distribuce chybí konkrétnější záměr, což se částečně  odráží i v rozpočtu.  

Finanční plán spoléhá na vlastní vklad a zejména poměrně vysoký podíl podpory SFKMG.   

 

Otázkou je i distribuční potenciál snímku, který je zaměřen na úzce profilované, spíše domácí publikum.  

 

 

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

 

 

Žádost poskytuje řadu informací potřebných k hodnocení projektu.  Chybí konkrétnější producentská 

strategie, nelze tak adekvátně zhodnotit např. rozpočet a další části projektu.   

 

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

 

Celkový rozpočet na vývoj projektu je 541 tis. Kč, z toho na vývoj scénáře připadá 60 tis.  

Rozpočet je transparentní, výše nákladů většinou jasně zdůvodněná. Vzhledem k chybějícím částem 

strategii je obtížené hodnotit některé položky – viz níže.  

Hlavní náklady tvoří výroba ukázky (121 tis.), dle komentáře producenta by další hlavní náklad měl 

připadnout na honorář režisérky a scenáristky (120 tis.), protože krom napsání scénáře bude muset 

provést rozsáhlé rešerše, které jsou pro výslednou podobu snímku a naplnění autorského záměru 

zásadní.  

 Honorář dramaturgů je vzhledem k důležitosti a pravděpodobnému objemu jejich práce pro tento projekt 

spíše nižší, a to i vzhledem k honorářům ostatních členů štábu.  

Ostatní náklady jsou přiměřené, v některých položkách spíše nižší než by odpovídalo potřebám projektu – 

pokud žadatel plánuje získávat zahraniční koproducenty, zdají se náklady na překlady, právní služby, i 

cestovné poněkud podceněné. Vzhledem k absenci záměru v této oblasti to nejsem schopna lépe 

zhodnotit.    

Financování projektu žadatel plánuje pokrýt pouze ze dvou zdrojů. Od SFKMG požaduje 461 tis. (85 %) 

rozpočtu, zbylých 15% žadatel plánuje doplnit vlastním věcným vkladem (zapůjčení techniky). Částku 

požadovanou od SFKMG považuji za spíše vyšší, a to i v kontextu ostatních kulturních projektů, které 

jsem měla možnost hodnotit.  

 

 

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

 

Cílem vývoje je především napsání scénáře, která zahrnuje i rozsáhlé rešerše v autorčiných osobních 

archivech a stanovení narativní struktury a výroba ukázky. Dále bude potřeba zajistit financování a 

distribuci snímku.  

 

Další producentská strategie prakticky chybí – producent plánuje získat zahraniční financování, není ale 

jasné jak a kde, koho chce oslovit – uvádí pouze velmi obecná konstatování typu „prozkoumání 

možností financování prostřednictvím koprodukcí nebo fondů z těchto zemí“,  
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Stejně tak strategie marketingu a distribuce -  domácí je alespoň načrtnutá, (Aerofilms, KinedoK, vysílání 

v ČT – pokud bude realizována koprodukce). Cílové skupiny jsou definovány spíše orientačně. 

Zahraniční strategie ať marketingu nebo distribuce chybí, ani není jasné, zda producent nějaké 

zahraniční ambice má – ve strategii jsou namátkově vyjmenovány ekologické festivaly. Je jasné, že 

vzhledem k povaze snímku se jeho výsledná podoba ustaví právě během vývoje, ale i tak by měl mít 

producent ve spolupráci s autorem alespoň základní záměr ohledně možné podoby snímku a typu 

distribuce z ní vyplývající.  

 

 Projekt vzniká především z potřeby vytvořit osobitě pojatou výpovědˇ,  neomezenou publicistickými formáty 

nebo úzkým zaměřením jednotlivých TV pořadů. Podle předloženého autorského záměru i treatmentu 

zatím převažuje linka politického vývoje, z velké části obrácená do minulosti. Avizované zobrazení lesa, 

odkazy k Jos. Váchalovi, které by mohly zaujmout širší publikum, tvoří zatím pouze leitmotiv - byť 

můžeme oceňovat vyprávění, pojaté inovativním způsobem. Ekologická tematika se sice u publika stává 

mainstreamem, ale snímku v této podobě hrozí přehlcení detaily - střídání ministrů, ředitelů a koncepcí, 

které zaujme jen pamětníky nebo nadšené znalce Šumavy.  

Proto odhaduji distribuční uplatnění filmu mimo úzce zaměřené cílové skupiny jako obtížné. Řešením by 

byla propracovanější on-line distribuce, – zatím je ale v plánu pouze portál  Dafilms. Vzhledem k typu 

snímku se nabízí aktivita na sociálních sítích, která by umožnila otestovat a lépe stanovit cílové skupiny 

a vytvořit publikum už ve fázi vývoje, ale tu žadatel vůbec nebere v potaz.  

 

Dokončení projektu je plánováno na leden 2021 – kvůli nejasnostem ve strategii projektu a její 

nepřipravenosti se obávám, že na důkladný vývoj bude potřeba poněkud více času.  

 

Vzhledem k osobě autorky, jejímu vztahu k tématu a záměru zpracování se domnívám, že při odpovídající 

dramaturgii by i přes výše uvedené výhrady mohl vzniknout zajímavý snímek, který by obohatil českou 

dokumentární kinematografii. Nicméně vzhledem k výše popsaným výhradám doporučuji dopracovat a 

znovu předložit producentský záměr tak, aby projekt mohl být realizován v odpovídající kvalitě a dostal se 

ke svým divákům. 

 

 

 

 

 

 

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

 
Žadatelem je relativně nová producentská skupina GPO Platform, založená r. 2016 studenty KDT a 
zaměřená na produkci dokumentárních filmů. Dosud dokončila a uvedla dva snímky, momentálně realizuje 
6 dokumentů podpořených SFKMG, na nichž spolupracuje s mladými režiséry (Bojar, Kohout, Rychlíková). 
Po autorské stránce její dosavadní zkušenosti dostačují k realizaci projektu vývoje po autorské stránce, 
otázkou je jeho další zafinancování a uplatnění.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šumava, náš Himálaj 

Evidenční číslo projektu 3393-2019 

Název žadatele GPO Plartform s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 31.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Na úvod by bylo dobré ujasnit si pravopis názvu: totiž zda za Šumava bude čárka či nikoli, a že správný 

název pohoří je Himálaj. To první se v textu používá střídavě, to druhé ve většině případů špatně. 

 

V roce 2017 byl přijat zákon č. 123, kterým se novelizoval zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajině a 

také o národních parcích. Jedním z nich je i NP Šumava a když v roce 2018 odmítl námitky proti zákonu 

Ústavní soud, bylo i podle autorky dobojováno, neboť vznikl zákon, „který byl v souladu s ochranou přírody“. 

Proč tedy o tom točit celovečerní film? 

 

Jestli tomu rozumím, pak proto, že se téměř třicet let debat o zákoně stalo ostudnou epochou 

nekvalifikovaných zásahů politiků a nejrůznějších ekonomických lobbistů do záležitosti, která by jinak byla z 

hlediska v vědecké ochrany přírody naprosto zřejmá. Debatám o tom nemohl za tu dobu uniknout nikdo, 

někdy měly opravdu vyostřený, jindy zase až komický charakter, podle toho, na čí stranu se nezúčastněný 

pozorovatel postavil. Autorka připravovaného dokumentu byla jako dokumentaristka a přírodovědkyně skoro 

u všeho důležitého a teď by chtěla celou záležitost pro sebe i pro diváka nějak sumarizovat, a přitom se ještě 

takřka váchalovsky zanořit do mýtu lesa, šumavského zvlášť. 

 

Hezky se to čte, ale realita je jiná: sama autorka přiznává, že ve skutečnosti má její Himálaj příběh v 

„porevolučních politických dějinách parku“, což ji bohužel vrací k tomu, co vyčerpala ve svých krátkých 

dokumentech. Má-li dávat její dokument Hranice zóny / zóny hranice (2019) svou skoro půlhodinovou délkou 

představu o budoucím celovečerním filmu, pak je to zatím stále pouhá publicistika, navíc se zjevně dopředu 

hotovým názorem. 

 

Ale jsme u pouhého námětu a téma si zpracování zaslouží, už jen pro následky toho, co už se za ta léta 

stalo, vystavělo a sotva vezme zpátky, takže bych se k podpoře vývoje projektu přece jenom podmínečně 

přikláněl. 

Udělení podpory Doporučuji s podmínkou 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Dokument Hany Novákové Hranice zóny / zóna hranice vychází z teze, že Šumava je od vyhnání Němců 

krajinou obyvatelstva bez kořenů, které na ní chce jen kořistit. Je to ale pravda? Vždyť od té doby uběhlo 

skoro tři čtvrtě století, to je několik generací populace, od roku 1989 se sem lidé volně stěhují, chtějí tu 

pracovat a žít. Proč neslyšíme také jejich hlas? Mě jako neutrálního pozorovatele situace by zajímalo, proč 

je tu třeba starostka Borových Lad odsouzena do trapné špehounské role, místo aby byla vyslechnuta. 

 

To je jen jeden příklad, co mě jako diváka dopředu varuje před pojetím tématu v plánovaném celovečerním 

dokumentu. Že tu politici vypadají vesměs jako hlupáci a služebníci cizím zájmům, to mi nevadí, ostatně 

jsou na to důkazy. Že tu ekologové naopak vypadají jen jako ušlechtilouni, to mi taky nevadí, asi takoví jsou. 

Jen ti i oni se tu tahají o hračku, která tak trochu patří někomu jinému - a ten tu právě chybí. Nemyslím jen 

místní obyvatele a třeba zároveň literáty jako Romana Szpuka, Martina Sichingera, Františka Klišíka nebo 

Tomáše Hausera, ale třeba i Boha či ducha českého lesa, kterého autorka tak vzývá. 

 

Ne, nezbláznil jsem se. Pokud totiž zůstane u konceptu, který představila v Hranici zóny / zóně hranice, 

vznikne jen nuda mluvících hlav, navíc už notně vyčpělých a diváka záhy začnou otravovat letité peripetie 

celého sporu. Vím, autorka pracuje s představou „umělecké apropriace“ archivních materiálů, ale tím se 

podstata natočeného materiálu nezmění, pořád to bude jen spor tezí, jejichž opodstatněnost, nosnost a 

pravdivost se někdy potvrzuje až po desetiletích. Proto má-li mít podpora na vývoj smysl, je nutno hledat k 

tématu jiný klíč.  

 

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

 

Autorka slučuje ve své osobě odbornost přírodovědeckou a filmařskou, navíc disponuje letitou 

dokumentaristickou praxí a širokými kontakty se zainteresovanými stranami. To ale zároveň může být 

limitujícím faktorem pro potřebný odstup a také empatii, a to i tam, kde na ni člověk nenaráží a ani ji tam 

většinou nečeká. Obklopila se spolupracovníky, kteří s ní sdílejí evidentně stejný názor občanský i 

umělecký, zároveň ale snad mají (viz dvojí dramaturgická koncepce) dostatek kritiky na to, aby ji nenechali 

utonout ve vyhaslých podružnostech. Zejména Andran Abramjan, který se prodral archivním materiálem, 

správně upozorňuje na to, jak je snadné ztratit se v příslušné legislativě – právě tím zoufale trpí Hranice 

zóny. Martin Kohout zas upozorňuje na absenci místních lidí v celospolečenském dialogu. 
 

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

 

Téma je významné z hlediska minulosti (zneužívání moci pro ekonomické zájmy) i pro přítomnost a 

budoucnost jako apel na zachování přírodních hodnot, které však neexistují izolovaně, nýbrž v rámci 

civilizované kulturní krajiny. Nalézt životodárný kompromis mezi přirozeným dílem přírody a umělým dílem 

člověka je to největší umění, proto se v žádosti oprávněně poukazuje na možné paralely s národními parky 

v cizině. Ovšem představa, že by někoho v této souvislosti zajímaly sebeidiotštější výroky nějakého 

sezónního politika, je absurdní. Má-li celovečerní dokument zaujmout jiné diváky než z obou znesvářených 

a zaťatých stran barikády, typického rezidua bolševické mentality, musí se právě nad takovou malichernost 

povznést a třeba při tom i zahodit  vtipné a brizantní záběry. Jde ale o to, co má vzniknout: zda váchalovská 

metafora, nebo krátkodechá komunální politická satira. Koho bude za pár let zajímat Václav Klaus hovořící 

z díry po kůrovci? 

 

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

znaků) 

 

Historie žadatele je krátká, leč ambiciózní, zračí se v ní angažovanost tvůrců středního věku, tedy už s 

nemalou tvůrčí zkušeností a zároveň s elánem a neotřelým viděním světa kolem sebe. Svědčí o tom zřejmě 

i podpora šesti filmů od SFK. I ten, který je předmětem přítomné žádosti, do tohoto ranku spadá, žadatel je 

nepochybně schopen jej realizovat, měl by se však daleko důsledněji zamyslet nad jeho směřováním a 

posláním. Vyrobit střihový publicistický dokument by jistě nebylo nic těžkého, ale k čemu bude? Bude-li 

podpora přidělena, mělo by to být s podmínkou zcela zásadní revize v přístupu k tématu, a to jak obsahové, 

tak formální. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šumava náš Himaláj 

Evidenční číslo projektu 3393-2019 

Název žadatele GPO Platform s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 22.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární snímek popisuje porevoluční politiku v Československu, respektive v České republice, a to ve 

vztahu k národnímu parku Šumava. Obsahuje tak jednak linii politických dějin postsocialistického státu, 

jednak velmi aktuální téma ekologické krize, do níž se nešetrnou politikou a egoistickými zájmy institucí 

dostáváme. Byť je autorka ekologická aktivistka, věnuje se velmi pečlivé přípravě a detailním archivním 

rešerším, aby situaci nezkreslovala. Její svérázný smysl pro humor, který je zřejmý z její předchozí tvorby, ji 

vede k místy velmi vyostřené, až parodické formě. To by mohlo být nebezpečím snímku a jeho výpověď by 

mohla výt jednostranně provokující. Avšak volí k sobě velmi slibný tvůrčí tým, který přílišné „excesy“ bude 

korigovat. Jednotliví tvůrci za sebou mají již společné projekty, což je dalším plusem podávaného projektu. 

Autorka uvažuje o velice originální formě, pročež do projektu přizvala i dvě výtvarné umělkyně, které snímek 

mohou posunout do esteticky působivé roviny. Pro většinu tvůrců je toto téma velice osobní a věnují se mu 

dlouhodobě.  

Z projektu je zřejmý nebývalý zápal, stejně jako dokonalý přehled o tématu. Projekt je interdisciplinární 

(rozkročený mezi politologií, ekologií, zoologií, biologií apod.), má potenciál oslovit domácí i zahraniční 

publikum, festivalové diváky i diváky televizní, diváky inklinující spíše k esteticky silným projektům, jakož i ty, 

co se zajímají spíše o publicistiku.  

Projekt doporučuji k financování. 

 

 

 

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) 

Snímek je žánrově rozkročen mezi dokumentárním snímkem a vyprávěním historického filmu. Jeho téma je 

velice aktuální, propojuje politické a ekologické téma, a to velice smysluplně a soudržně. Autorka uvažuje 

taktéž o velice originální formě, kombinující animaci, observační dokumentární záběry, ale i archivní 

materiály. Její extrémní a ironická vize bude konzultována s dalšími tvůrci tak, aby se jednalo o snímek 

jasný, do jisté míry didaktický, ale zároveň nepostrádající humor. Autorka, ale i ostatní členové týmu, mají 

k danému tématu dlouhodobý a velice osobní vztah, mají již pro daný snímek mnoho materiálu a navazují 

na své předchozí práce.  

 

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

Tvůrčí tým je zárukou realizace projektu. Hlavní pozice jsou již promyšlené, jednotliví tvůrci mají v portfoliu 

(nejednu) spolupráci, přičemž je zřejmé, že právě díky ní lze vytvořit koherentní a kvalitní snímek. 

Režisérka snímku se svým rozbíhavým myšlením a smyslem pro nejrůznější extrémy bude (a na základě 

předchozích projektů není pochyb, že úspěšně) korigována a doplňována jak dramaturgy a producenty, 

tak ostatními členy týmu. Další výhodou personálního obsazení projektu je mezioborovost jednotlivých 

tvůrců – filmoví profesionálové tak mají blízko k žádanému témat i díky svému druhému oboru (zoologie, 

etnozoologie aj.) 

 

 

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

Téma je jednoznačně přínosné pro české prostředí – zabývá se jednak velmi palčivým i ekologickými 

problémy (konkrétně spojenými s národním parkem Šumava), jednak porevoluční politikou našeho státu. 

Tyto dvě linie se tak navzájem doplňují a vysvětlují, a dokreslují tak i politicko-společenské dějiny České 

republiky. Byť je dokument založen na velmi pečlivém výzkumu a detailním seznámením se všemi 

dostupnými materiály ohledně zacházení s Šumavou, tak rozhodně překračuje naší lokalitu. V době 

aktuální ekologické krize má rozhodně i  mezinárodní přesah a plní úlohu „case studies“. Stejně tak je 

určitým příkladem i novodobé politiky postsocialistických států. Film má potenciál být uváděn na 

nejrůznějších festivalech, ale může vykročit i z čistě filmové oblasti a doplňovat nejrůznější mezioborová 

fóra. 
 
 
 

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

znaků) 

 

Projekt je jasně popsaný, srozumitelný a koherentní. Domnívám se, že je v této podobě realizovatelný, a to 

nejen proto, že mnoho materiálu je již natočeno, ale i díky evidentnímu zápalu tvůrčího týmu. Produkční 

společnost není velká, ani za sebou nemá dlouhou historii. Je však v českém prostoru jedinečná svým 

přesným zacílením na dokumentární tvorbu se společensko-politickým přesahem – přesně takový je 

předkládaný projekt. Dosavadní projekty, stejně jako ty připravované mohou být zárukou kvality a 
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užitečnosti společnosti.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu       ALIENI; Nová krása 

Evidenční číslo projektu        3396 - 2019 

Název žadatele        ERAME Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu         Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy          Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy            2020 – 1 – 2 - 6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy        Jan  Šuster 

Datum vyhotovení        15.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

  

     Podle autorů připravovaného scénáře Martina Páva a Nikolaje Koubka, filmu  Alieni ; Nová krása, se 

jedná o celovečerní dokument na téma krásy a identity v 21 století. 

Krása ze současného pohledu modelingové agentury New Alias Agentury / NAA/ , jejich  zakladatelů   Jakub 

RA, Monika  a SJU  a propagandistů Daniel,Alex a Zeynab .se zabývá  rozdílnosti jejich  pohledu a názoru 

současné společnosti.  Pojmem krásy v čase i prostoru. 

     V období 15.10.2019 – 15.6.2021 hodlá producent společně s autory a dramaturgem Evou Langšárovou 

vytvořit realizační scénář a provést development celého projektu. S vytvořenou ukázkou  zúčastnit se celé 

řady workshopů a zahraničních prezentací. Výběr hlavních představitelů a navázání reálných kontaktů se 

zahraničím, bude rovněž důležitým problémem období vývoje s  celkovým rozpočtem  656.500 Kč a z toho 

500.000Kč podpora Fondu. 

      

     Přes zaujetí autorů projektu viz jejich rozsáhlé explikace , přislíbeného zájmu ČT a ostatních sponzorů, 

pokládám zafinancování výsledného díla za značný problém. Rovněž záměr vytvořit celovečerní filmový 

dokument pokládám za nadnesený. Domnívám se že danému tématu by více slušela forma kratšího 

televizního pořadu.   

 

     Nezpochybňuji možnost mladých tvůrců zrealizovat  toto dílo, ale v současné rozpracovanosti 

NEDOPORUČUJI  Fondu poskytnout žadateli  finanční podporu. 

      

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) 

 

     Žádost je pečlivě zpracována, je srozumitelná  a obsahuje všechny požadované přílohy  

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

 

     Rozpočet  vývoje zpracován v obvyklých cenách, možná mírně podhodnocen 

656.000Kč z toho 500.000Kč Fond,15.000 Kč Čt a vlastní vklad žadatelte  /režijní přírážka a fee /. 

Předpokládaný nízký rozpočet konečného díla3,100.000Kč , bude i tak asi těžko zafinancovatelný 

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

 

     Výrobní strategie producenta v období vývoje založena na tvorbě scénáře a vyrobených ukázek, které 

budou prezentovány na zahraničních workshopech a mezinárodních filmových festivalech.  

Dále bude řešena problematika hereckého obsazení a vytvoření zahraničních kontaktů. 

Předpoklad spolupráce se zahraniční francouzsko-německou filmovou společností ARTE, modelingovou 

agenturou NNA. 

Český distributor Cinemart . Prioritní divácká obec mládež ve věku 18-30 let se zájmem o módu a desing. 

Harmonogram realizace reálný. 

 

 

 

 

 

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

 

    Relativně nová Filmová společnost FRAME Films byla založena producentkami Jitka Kotrlová,Zuzana 

Kučerová a Hana Bláha- Šilarová.Každá produkovala některé z níže uvedených filmů - celovečerní debut 

režisérky Kristýny Nedvědové /2019/, celovečerní debut rež.Tomáše Elčíka Central Bus Station /2018/, 

Budovatelé říše- celovečerní dokument rež.Andrany Abranjan/2018/, Kibera-příběh slunů –dokument 

rež.Martina Pávka,/2018/,Skutok sa stal- celovečerní dokument rež.Barbory Berezňákové / 2019/,Ant Hill 

animovaný krátký film rež.Marek Náprstek/2020/. 

V současné realizaci ještě filmy Sovieman-dokument v režii Ivo Briedis !česko-lotyšská a litevská 

koprodukce/, Vlci na hranicích –režie Martin Páv. 

Ve vývoji projekty – Dear Univerze /seriál(,Domovina rež.Marka Čermáka,Human Berliny rež.Kristýna 

Bartošová, Tma, Simulace svobody, Tmání, Bikerka ,Čomodan a  Alieni;Nová krása. 

Dále na projektu Nová krása spolupracuje autor,režisér a kameraman Martin Páv,spolupráce na scénáři 

Nikolas Kourek, dramaturg Eva Langšádlová,zvuk Barbora Krobotová a střih Matěj Beran  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Alieni: Nová krása 

Evidenční číslo projektu 3395-2019 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy . 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 30.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt „Alieni: Nová krása“ je příkladem toho, jak se mladí filmaři vrhají do témat, 
která je pálí a která zůstávají zatím schována před světem pod záminkou obav z prohry. 
Tématem tohoto projektu je nejen hlubší pohled do vzniku a fungování nové agentury, která 
se cíleně věnuje propagaci nového pohledu na pojem „krása“, ale také hlubších konotací 
mezi činností agentury a novým pohledem na to, jak chápat a přijímat jinakost lidí. Tvůrci si 
kladou otázku, jestli už není čas změnit mainstreamem propagovaný vzor krásy za něco 
jiného, co by více odpovídalo trendu ve společnosti – tj. toleranci k jinakosti s ohledem na to, 
že tuto otázku je nutné nahlížet do větší hloubky, kterou zatím společnost není tak zcela 
připravena přijímat. Pomocí životních příběhů některých členů agentury se pro diváka stává 
tato otázka něčím, co stojí za tu námahu přinejmenším se zamyslet.  
Silnou stránkou projektu je jasná myšlenka, ke které se tvůrci upnuli. Je to hledání cesty jak 
ven z banality a hlouposti, kterou vytvořil mainstream svým diktátem toho, co je „krása“. Tento 
filozofický pohled na danou tématiku tvůrci přetavují do vizuální podoby. Proti myšlence 
hledání toho, jak vyjádřit jinakost a svobodu výrazu, je postaveno současné chápání světa, 
jako jednolité hmoty, zasazené do hranic toho, co je obecně přijímáno za vzor toho 
„správného“. Za silnou stránku projektu také považuji to, že tvůrci jsou si vědomi toho, že při 
tlaku finančních možností současného chápání světa, se může stát, že jejich agentura 
nevydrží a zmizí ze světa. Je ovšem také možné, že se agentuře povede přesvědčit okolí a 
svět, že jejich projekt je správný a nezanikne, ale naopak vytvoří to, o čem sní: skutečnou 
toleranci a to do největší hloubky toho slova (které zatím lidé nejsou schopni). A tato 
schopnost jít do něčeho, co nemůžeme dopředu přesně formulovat, protože nikdo nemůže 
s určitostí říct, co bude, je základem dobrého dokumentárního filmu.  
Slabší stránkou projektu je skutečnost, že sám projekt o sobě nemůže nikoho přesvědčit. 
Byla by vhodná spolupráce tohoto projektu s nějakým širším, větším projektem mimo filmový 
svět. Třeba se povede film zařadit do širšího kontextu v rámci hledání cest k novému vzorci 
krásy.          

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Úvodem bych rád vyzdvihl, že předloženým projektem „Alieni: Nová krása“ si tvůrci 
před sebe postavili nesmírně obtížný cíl. Je nabíledni, že se nikdy nemůže povést 
změnit jedním filmem nahlížení lidí na něco, co zde funguje stovky, možná i tisíce let. 
Tím spíše, že mnohé stereotypy (o kterých tvůrci ve svých explikacích hovoří) jsou 
tak hluboko zakořeněny v genetické výbavě člověka jako druhu, že jejich porušení se 
počítá mezi hříchy, na které se vztahují od degradace až po vyobcování ty 
nejpřísnější tresty. Jinakost není v obecné rovině chápana jako součást života, ale 
jako něco, co vybočuje z předem daných pravidel a tudíž jako něco 
zavrženíhodného. V tomto smyslu je námět a cesta k jeho vyjádření originální. To 
obtížné, co čeká tvůrce je možnost vyjádřit svůj záměr obrazově. Pořád počítám do 
filmového ztvárnění obraz, jako nosnou součást díla, byť by byl jakkoliv (i organicky) 
doplňován zvukem nebo i jinými efekty. Pořád hlavním jazykem filmu zůstává 
k vyjádření myšlenky a s pomocí příběhu – obraz. Sen některých televizních 
dramaturgů, že nejlepší divák je žena, která doma žehlí a přitom na ni z kuchyně 
„mluví“ televizní obrazovka a tudíž podle toho taky musí televizní film vypadat, jsem 
vždycky považoval za úchylný. Toto nebezpečí – schopnost vyjádřit hlavní myšlenku 
obrazem – na tvůrce číhá z každé věty, kterou si předsevzali jako cíl svého tvůrčího 
počinu. Není zatím zcela jasné, jak se dají postavit proti sobě dvě životní koncepce, 
tj. současný stav chápání pojmu krásy a koncepce, ve které bude převládat nad 
obecně chápaným vzorcem krásy vzorec individuálního chápání krásy jako vyjádření 
jinakosti a zároveň jako harmonické součásti lidského života. To nebezpečí vidím 
v tom, že většinová společnost v tom, co autoři považují za výraz individuálního 
pohledu na svět, nevidí jinakost a součást světa, ve kterém žijeme, ale jako něco, co 
nazývají ošklivostí. Prostě se jim to nelíbí. Přesvědčit diváka o tom, že tato „ošklivost“ 
je nedílnou součástí našeho života a že dokáže lidský život obohatit, to je úkol 
skutečně hodný obdivu. Z tohoto pohledu je děj srozumitelný. Je jasné, jakými 
prostředky budou tvůrci pracovat a kudy se ubírají jejich cestičky uvažování o tématu. 
Záslužné je, že hledají oporu i ve filozofickém vyjádření svého záměru. Ovšem jedna 
věc jsou plány a úvahy (byť filozoficky podložené) a druhá věc je sama realizace. 
Podle podkladů je zatím viditelná snaha o hledání cesty, jak onu filozoficky čistou 
snahu vyjádřit filmovými prostředky. To lze asi jen pomocí příběhu a výrazně čistého 
obrazového ztvárnění. Je ke cti autorů, že jsou si vědomi toho, že snímat něco na 
konci procesu nepomůže nikterak projektu a sami hledají příběhy, ve kterých budou 
mít možnost na modelech agentury sledovat vývoj jejich cesty k uvědomění si své 
jinakosti v kontextu hledání „nové krásy“. Nejdou tak cestou nejsnazší, ani cestou 
„jedna paní povídala“, ale snaží se své myšlenky dokazovat názornými příklady. 
V této metodě vyjadřování vidím i možnost obohatit filmový jazyk o nové postupy, 
které se u jiných témat dají jen obtížně vyhledávat (chceme-li se držet klasické 
dramatické stavby).  
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jádrem tvůrčího týmu je jeden z členů modelingové agentury, Nikolas Kourek. Jeho 
vklad do filmového projektu je zásadní proto, že jeho pohled není zprostředkovaný, 
ale přichází přímo ze středu agentury. Dalším tvůrcům je tématika blízká. 
Dramaturgyně Eva Lanšádlová vnáší do projektu střízlivý pohled a jasnou, 
dramaturgicky nosnou koncepci. Režisér Martin Páv dodává do koncepce jasnou 
vizi ztvárnění této nelehké problematiky.  

Z těchto poznámek je jasné, že složení tvůrčího týmu je zárukou úspěšného vývoje 
projektu.   
 

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

Téma je pro současnou českou kinematografii velice důležité už proto, že se snaží jít 
do hloubky, nehledá jen laciná řešení a snaží se otevřít zcela nové pohledy nejen 
na téma samotné, ale i na nositele tématu. Jestliže se povede celou škálu 
rozpracovaných postupů (nejen film, ale i práci modelingové agentury) dotáhnout 
ke tvaru, jaký si tvůrci představují, bude to rozhodně velký vklad do současné 
evropské kinematografie. Lze říci, že by projekt mohl přinést i inovaci v tom smyslu, 
že by se projekt stal základem pro nový pohled na téma „krása“.  

 
 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory a umožňují 
posoudit žádost správně. Projekt je realizovatelný. Mám jedinou ostřejší výtku a ta 
se týká honoráře dramaturgyně. Z podkladů je jasné, že vklad dramaturgyně do 
další práce na projektu je zcela zásadní v tom smyslu, že jí navržená koncepce 
posunuje projekt z nezajímavých do kategorie významově na vysoké úrovni. 
Myslím si, že honorář dramaturgyně (a tím i její podíl na budoucím tvaru díla) 
v tomto případě je až trestuhodně podhodnocen.    
Jinak je tvůrčí tým schopen dílo dopracovat do zdárného konce. Bude-li konečná 
fáze přelomovou událostí v chápání slova krása, nebo jen malým posunem, to už 
nezáleží ani tak na tvůrcích tohoto projektu, jako na celkové situaci ve společnosti.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Alieni: Nová krása 

Evidenční číslo projektu 3395-2019 

Název žadatele Frame films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 2.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

    Velmi stručně řečeno, tématem předloženého projektu je zkoumání lgbtq menšin a 
přijímání jinakosti většinovou společností. Ovšem z přiložených textů, oplývajících 
mnoha vágními formulacemi není zcela jasné, zda má jít o představení činnosti 
modelingové a trendsettingové agentury New Aliens Agency (NAA), jež usiluje „o 
revoluci současného vnímání lidské krásy“, nebo o zkoumání možností začlenění 
menšin  lgbtq do většinové společnosti, toleranci většiny k nim, nebo o konkrétní 
lidské příběhy příslušníků neheterosexuálních menšin.  
 
     Dalším cílem, který si autoři kladou, je „přinést objektivní pohled na současnou 
podobu umění, především tzv. angažovaného a téma angažovanosti obecně“. Tedy 
další témata. Mnoho psů, zajícova smrt, říká se. 
 
    Pokud by autoři vycházeli z autentických osudů svých protagonistů, zajisté by se 
jim ostatní naznačená témata do filmu dostala.  
     Autoři by si především měli definovat pojmy jako krása, tolerance, přijetí – 
používají je autoritativně ve vztahu ke svým protagonistům a zdá se, že své pojetí 
krásy hodlají nejrůznějšími způsoby předkládat divákům jako určité axiomy. Mnohem 
zajímavější by byly jednotlivé příběhy, z nichž by pak mohl vyplynout záměr jejich 
filmového vyprávění – svědectví o životě v jinakosti. 
   Pro jasnější představu bych se přimlouvala za jasnější a stručnější vymezení 
tématu, bez vágních formulací, s jasně sděleným záměrem. 

Udělení podpory  Doporučuji po přepracování námětu 
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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) 

     Myšlenka námětu představit usilování neheterosexuálních menšin o přijetí 
většinovou společností není nová, podobných dokumentů bylo natočeno více, 
v neposlední řadě v ČT běží magazín Qeer s touto tematikou již řadu let. 
     Záměr autorů je celkem srozumitelný, avšak naznačení několika tematických linií 
je chaotické a nepřehledné. Možná se mýlím, třeba jsem správně dané texty 
nepochopila, možná je záměrem autorů vytvořit experimentální film založený na 
performancích a akcích, jež jejich protagonisté podstupují či je iniciují. Režisér  se 
v režijní explikaci  k menšinové skupině sám hlásí, je to zároveň jeho osobní téma, 
s nímž se prostřednictvím filmu chce vypořádat. Pokud film vznikne, mohl by být pro 
podobnou skupinu lidí jistou formou psychoterapie, pro většinového diváka by mohl 
naznačit cestu k chápání jinakosti. 
Pokud jde o styl filmu, bude podle všeho natáčen klasickými dokumentárními postupy  
a jejich kombinací. 
 

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

Režisér Martin Páv má za sebou již dva celovečerní projekty, není tedy žádný 
začátečník. Tím víc překvapuje stylistická vágnost jeho synopse i režijní explikace. 
Nejzkušenější z týmu se zdá být producentka  Zuzana Kučerová, která má za 
sebou vedení několika filmových  projektů.. 

 

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

Vzhledem k rozkošatělému námětu s několika tematickými rovinami nejsem s to 
v této fázi odhadnout význam pro naši ani evropskou kinematografii. Pokud si 
autoři ujasní záměr, téma filmu by samozřejmě mohlo oslovit i evropského diváka, 
neboť každá společnost, pokud vím, se s problémem jinakosti různě vyrovnává. 
Půjde –li o jakousi filmovou performanci či experiment, mohl by dokument zaujmout 
i po umělecké stránce. 

 
 

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

znaků) 

Přes mou osobní nejistotu pokud jde o tematické linky filmu myslím, že autoři mají 
jasno, jak projekt dál vyvíjet, kam je možné jej přihlásit, kde hledat finanční 
prostředky a realizační pomoc.  
Jen si nejsem jistá, zda-li předpokládané náklady na vývoj a výrobu díla nejsou  
předimenzované. 

 

 



VYJÁDŘENÍ K EXPERTNÍM ANALÝZÁM 
PROJEKT: Alieni: Nová krása 
Název dotačního okruhu: Vývoj českého kinematografického díla  
Název výzvy: Kompletní vývoj dokumentárního filmu 
Číslo výzvy: 2020-1-2-6  
Evidenční číslo projektu: 3395-2019 
V Praze dne 17. 1. 2020 
 

Vážení členové a členky Rady Státního fondu kinematografie, 

dovoluji si vyjádřit se k expertním analýzám k projektu Alieni: Nová krása, kterou jsme 

obdrželi 13. ledna 2020. Autory expertních analýz byli Jana Hádková, Martin Mahdal a Jan 

Šuster. Dva experti projekt doporučují podpořit (Jana Hádková po přepracování námětu) a 

jeden expert nedoporučuje. Experti hodnotí žádost jako jasnou, srozumitelnou a pečlivě 

zpracovanou. 

Martin Mahdal vidí téma filmu pro současnou českou kinematografii jako „velice důležité už 

proto, že se snaží jít do hloubky, nehledá jen laciná řešení a snaží se otevřít zcela nové 

pohledy nejen na téma samotné, ale i na nositele tématu.“ Dále oceňuje, že „silnou stránkou 

projektu je jasná myšlenka, ke které se tvůrci upnuli. Je to hledání cesty jak ven z banality a 

hlouposti, kterou vytvořil mainstream svým diktátem toho, co je ‚krása‘. Tento filozofický 

pohled na danou tématiku tvůrci přetavují do vizuální podoby.“  

V rámci vývoje filmu považujeme za velmi důležité (bylo tomu tak i u předchozích 

Martinových celovečerních dokumentů, kdy jsme ale žádali fond kinematografie rovnou o 

podporu výroby, vývoj jsme si hradili sami z vlastních zdrojů bez finanční podpory Fondu) si 

nenastavit hranice příliš brzy, naopak dané téma zkoumat v celé šíři, a až po detailních 

rešerších najít ideální protagonisty a příběhovou linii, která téma nejlépe vystihne. Jak píše 

paní Hádková, jistě by se více témat do filmu dostalo už jenom prostřednictvím příběhů 

samotných protagonistů. Tento postup jsme se snažili nastínit v odevzdané žádosti, ústřední 

linií celého snímku budou příběhy několika postav spjatých s agenturou NAA. Souhlasíme 

tedy s paní Hádkovou, že příběhy hlavních protagonistů by měly být tím hlavním, o co se 

budeme v dokumentu opírat. Právě jejich pečlivé hledání, stejně tak i hledání způsobu, jak 

filmově zobrazit jejich příběhy, bude hlavním předmětem našeho vývoje. 

Pan Šustr se domnívá, že je rozpočet vypracovaný v obvyklých cenách, možná mírně 

podhodnocen. Naopak paní Hádková se obává, zda nejsou náklady na vývoj 

předimenzované. Jedná se tak o dva protichůdné názory a dovolujeme si tvrdit, že jsme se v 



žádosti snažili jednotlivé položky, ale i postupy během vývoje a zafinancování projektu 

vysvětlit a máme určitou strategii, jakou chceme v průběhu developmentu postupovat. Pan 

Šustr, který vypracoval ekonomickou analýzu, projekt nedoporučuje podpořit zejména 

z obsahových důvodů. Mimo výtku z obavy o nízkém rozpočtu se v analýze výraznějších 

výhrady neobjevují. Pan Mahdal, jenž projekt doporučuje podpořit, z hlediska rozpočtu pouze 

vytýká nízký honorář dramaturga. Vzhledem k tomu, že se jedná o vývoj filmu, ne výrobu, 

kde budeme samozřejmě počítat s dalším honorářem pro dramaturga, dovoluji si tvrdit, že je 

částka vypočítána v obvyklých hodnotách.   

Věřím, že jsem odpověděla na výtky, které v analýzách zazněly. 

S pozdravem, 

Zuzana Kučerová 

Frame Films s.r.o. 

 

 



Ekonomická expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Karlos

Evidenční číslo projektu 3396-2019

Název žadatele Barletta s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Číslo výzvy 2020-2-1-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí

Datum vyhotovení 1.1.2020

Hlavní silné stránky 
- zajímavé uchopení dokumentu 
- předpoklad vyšší návštěvnosti vzhledem k tématu a specifické cílové skupině 
- potvrzený distributor 

Hlavní slabé stránky 
- vyšší rozpočet na vývoj 
- není jasné, jak bude naloženo s hraným filmem, jehož vznik bude v rámci dokumentu sledován 

Hrdinou dokumentárního filmu  zpracovaného zajímavou formou (spojení klasického dokumentu, hraného 
filmu a filmu o filmu) je zápasník MMA Karlos Terminátor Vémola. Zvolený způsob vyprávění film 
zatraktivňuje a umožňuje hlubší sondu do této osobnosti. Distribuční potenciál je vzhledem k tématu vyšší 
než u běžného dokumentárního filmu, a to i na mezinárodním poli. Rozpočet je vyšší, než je pro vývoj 
dokumentu obvyklé, ale vzhledem k předtáčkám a následné ukázce, která během vývoje vznikne, 
odůvodněný. Požadovaná dotace je adekvátní. Finanční plán je reálný, harmonogram pro vývoj dostatečný.  

Udělení podpory Doporučuji
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Hodnocená kritéria  

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.

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

Žádost je jasná, srozumitelná. Všechna zmiňovaná LOI přiložena. U ústního slyšení prosím upřesnit, jak 
dopadla jednání s televizními stanice o vstupu do projektu. 

K žádosti je přiložen odkaz na ukázku, která vznikla během jednoho natáčecího dne a naznačuje 
způsob zpracování. 

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

Rozpočet projektu je vyšší, ale vzhledem k plánovaným předtáčkám odůvodněný. Požadovaná dotace 
adekvátní. 

Vysoká a u dokumentu neobvyklá je položka na casting, v producentské explikaci je tato položka 
zdůvodněná, přesto ji považuji za vyšší. Vyšší je rovněž položka za právní služby (60.000,-Kč) a 
ekonomické služby (50.000,-Kč). Ostatní položky jsou standartní a nelze proti nim nic namítat. 

Finanční plán je reálný. Počítá s dotací fondu MEDIA, která však bude podána až v květnu 2020 (téměř 
40% rozpočtu). Prosím osvětlit, jak bude vývoj financován, pokud dotace nebude udělena. Vzhledem 
k tématu filmu bych osobně navrhovala financování v rámci crowfundingu.  Další náklady jsou 
financovány z koprodukčních podílů a dotace Fondu.  

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

Projektem je netradičně pojatý dokument o zápasníkovi MMA Karlosi Vémolovi. Trochu kontroverzní, 
nicméně zajímavá osobnost je jistě zárukou vysokého zájmu veřejnosti o jeho vznik. Neméně zajímavý 
je i způsob vyprávění založený na dvou rovinách – klasický dokument a hrané části, které budou využity 
z připravovaného hraného filmu o Karlosi Vémolovi, který on sám iniciuje a bude režírovat. Není mi ale 
jasné, zda opravdu vznikne celý hraný film a jaké bude jeho využití. Zároveň budou v dokumentu 
využity i archivní materiály, které natáčel jeho dlouholetý přítel a nyní scénárista a režisér. 

O projekt se ve fázi vývoje bude starat dvě produkční společnosti, což je v našich končinách trochu 
neobvyklé, nicméně pro projekt jistě přínosné. Je ale nutné specifikovat, která společnost bude 
většinovým vlastníkem práv k projektu, zmiňovaný podíl 50:50 není funkční.   

Cílová skupina má několik podskupin, projektu odpovídá. Téma projektu nabízí šanci, že se 
k dokumentárnímu filmu do kin dostanou i lidé, kteří by jindy tento žánr nevyhledávali. Distribuční 
potenciál projektu potvrzuje i LOI společnosti Falcon. Já osobně vidím největší potenciál ve VOD 
distribuci, a to i mezinárodní.  

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

Zkušenosti autorského týmu i producentů jsou pro realizaci projektu dostatečné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karlos 

Evidenční číslo projektu 3396-2019 

Název žadatele Barletta s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 31.12.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Reziser Michal Samir sa podla vlastnych slov po prvykrat stretol s fenomenom Karlosa Vemolu, zanieteneho 
zapasnika MMA (zmiesanych bojovych umeni), uz v roku 2010 v Londyne, kedy sa hned aj rozhodol nieco o 
nom tocit. Po urcitom case sa ich cesty rozisli a az teraz sa reziser vracia k svojej fascinacii ku Karlosovi a 
k tomuto bojovemu umeniu a za podpory dvoch ceskych producentskych spolocnosti (Barletta a Silk Films) 
chcu spolocne natocit celovecerny kreativny dokument. Reziserskym zamerom nie je len atraktivny pohlad 
do sukromia zapasnika klasickym sposobom observacneho dokumentu. Autorska koncepcia rezisera 
pozostava z dvoch zakladnych casti: z dokumentu o zapasnikovi spojeneho s filmom o filme. Tento koncept 
umoznuje samotnemu zapasnikovi splnit si sen a natocit svoj vlastny zivotopisny film a zaroven by mal dat 
dokumentu jeho originalnu dimenziu. Pojde o mnohovrstvovy pribeh a kedze chce reziser cez postavu 
Karlosa zaroven sledovat aj sucasny stav ceskej/zapadnej spolocnosti a vytvorit urcitu paralelu s obdobim 
padu rimskej rise – pravdepodobne najvacsiou vyzvou pre tvorcov bude prepojenie tychto hlavnych tem. 
Reziser i dramaturgicka Evzenia Brabcova su si vsak tejto vyzvy plne vedomi a chcu na na nej spolocne 
pracovat a svoj koncept chcu vo vyvojovej faze uspesne zapracovat do scenara. Suhlasim s nazorom 
producentov, distributora (Falcon film) i dramaturgicky, ze film ma velky divacky potencial, kedze nie je 
jednodimenzionalny a pretoze sa zaobera fascinujucim fenomenom MMA a zaroven sa bude snazit vyvtvorit 
akusi filozoficku paralelu so stavom sucasnej spolocnosti. Kratka pripojena ukazka navyse pozitivne ilustruje 
zamer tvorcov a potvrdzuje pozitivny dojem z predlozeneho projektu a tiez to, ze moze dojst k vytvoreniu 
fascinujuceho a neobycajneho dokumentu. 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

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

Celovecerny kreativny dokument Karlos ma zamer zachytit profesionalny i sukromny zivot bojovníka MMA, 
ale zaroven bude rozsireny o niekolko dalších fascinujucich tem. Bude sa zaoberat nielen tymto extremnym 
sportom ako novym fenomenom, ktory si za posledne roky získal mnozstvo priaznivcov. Sucasne so 
skumanim fenomenu Karlosa Vemolu, jeho rodiny a jeho planov do buducnosti sa pokusi urobit prepojenie 
s civilizacnou uzkostou panujucou v sucasnom zapadnom svete a moznym dokazovanim jej spojitosti  
s fascinaciou k tomuto sportu. Karlos prirovnava MMA so zapasmi rimskych gladiatorov a reziser sa snazi 
najst urcitu metaforu so sucasnym svetom. Reziser si preto dal za ulohu odpovedat na rozne otazky a 
jednou z nich je, ci sme ako spolocnost tiez pred urcitym upadkom, podobne ako stary Rim (bez snahy o 
lacny futurizmus, skor podnet na zamyslenie sa). Formalne chce reziser film rozdelit na niekolko casti a 
vytvorit mozaikovite rozpravanie. Momentalne tato mozaika pozostava z dokumentacie zivota Karlosa, dalej 
zo samotneho filmu, ktory bude tocit Karlos so svojim vlastnym stabom a hercami, ktorych si vyberie,  z 
buducnosti Karlosovho zivota, ako ju vidi, no a z buducnosti ako takej, ktorym smerom sa nasa civilizacia 
vybera. Reziser tiez spomina, ze osobnost Karlosa je natolko fascinujuca, ze veri tomu ze pri dalsom 
researchi a spolupraci s nim dojde aj k dalsiemu obohateniu a mozno i dalsim odhaleniam. Z explikacie tak 
rezisera, ako aj dramaturgicky Evzenie Brabcovej mam dojem, ze maju namet i latku podrobne a do hlbky 
pochopenu. Zabezpeceni su aj kameraman a strih – Gasper Snuderl a Jana Vlckova. Projekt sa mi v tomto 
stadiu zda velmi dobre a dostatocne spracovany a pripraveny na dalsi vyvoj. 
 

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

Projekt zabezpecuju v koprodukcii dve domace producentske spolocnosti: Barletta a Silk Films. Ako 
spravne koproducenti zdoraznuju – takato spolupraca moze projektu len prospiet a to tym, ze kazdy z nich 
maju specificku expertizu, ci network a mozu sa navzajom doplnovat. Tak explikacia rezisera, ako i 
explikacia dramaturgicky naznacuju, ze v kreativnej spolupracii doslo tiez k symbioze a ze obaja latku 
precituju a su s nou prepojeni a aj na tomto bode dochadza k tvorivemu dialogu. Verim tomu, ze tento 
dialog sa bude nadalej vyvijat a dojde k fascinujucemu vysledku. Prvou a najdolezitejsou ulohou pocas 
vyvoja bude vytvorit kvalitny scenar a zaroven natocit ukazku, ktora bude moct byt odprezentovana na 
medzinarodnych filmovych koprodukcnych forach. To vsetko maju producenti v plane. 
	

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

Karlos	je	projekt	tematicky	mnohovrstvovy,	aj	ked	pojde	v	prvom	rade	o	fascinujuci	fenomen	zmiesanych	
bojovych	sportov,	ktore	v	Ceskej	republike	pocas	niekolkych	poslednych	rokov	preslavil	cesky	bojovnik	Karlos	
Vemola,	muz	z	Olomouca,	ktory	svoju	karieru	zacal	v	Londyne.	O2	arena,	kde	sa	konal	jeho	posledny	zapas	bola	
vypredana.	Tato	tema,	ako	aj	tema	fascinujuceho	sukromneho	života,	ci	mozna	linia	prepojenia	so	sucasnou	
civilizaciou	podla	mna	predurcuju	tento	dokument	k	domacemu,	ale	i	medzinarodnemu	(i	komercnemu)	
uspechu.	Nepojde	o	klasicky	observacny	dokument	s	otázkami	a	odpovedami,	ale	o	originalny	kreativny	
dokument,	ktory	moze	obohatit	nielen	domaci	trh,	ale	tiez	zaujat	moznych	zahranicnych	partnerov,	aj	ked	ide	o	
velmi	specificku	temu.	Jednou	z	menovanych	inspiracii	pre	rezisera	je	velmi	uspesny	film	J.Oppenheimera		
„The	Act	Of	Killing“.	Tiez	dielo	nie	lahke	pre	vsetkych	divakov,	ale	vysostne	fascinujuce	a	medzinarodne	velmi	
uspesne.	
	
 

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

V mojich ociach ide o profesionalne vypracovanu ziadost, ku ktorej producenti podrobne vysvetluju strategiu 
dalsieho vyvoja, vratane prezentacie na filmovych trhoch a hladania zahranicnych partnerov (kedze projekt 
urcite potencial ma) a zabezpecenia financovania v prvom stadiu, ako aj v buducnosti.. Dalej maju 
producenti zabezpecenu spolupracu s distributorom Falcon v sieti multikin CineStar (ktory nazyva projekt 
„prvym skutocne komercnym dokumentom za posledne roky“). Zaroven maju vyoracovanu aj prvotnu 
strategiu PR kampane. Vyvoj pocita nielen s dokoncenim scenara, ale aj s uskutocnenim realnych 
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natacacich dni, vratane realneho castingu pre cast fikcie (pouzije sa na ukazku), co odovodnuje mozne 
navysenie. Okrem vlastneho vkladu a ziadosti na SFK (38.05 %) podaju producenti ziadost aj na Kreativnu 
Europu. Ostatne zdroje predstavuje ceska spolocnost Oktagon, s ktorou vyjednavaju. Tym by malo byt 
financovanie vyvoja zabezpecene. Verim tomu, ze projekt v buducnosti pritiahne i zahranicnych 
koproducentov, pripadne sales agentov a distributorov s MG. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Zoochranáři 

Evidenční číslo projektu 3397-2019 

Název žadatele U.F.O. Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 4. 1. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
 
Připravovaný dokumentární film ZOOchranáři sleduje aktivity pracovníků pražské zoologické zahrady při 
záchraně několika vymírajících živočichů a jejich návratu do míst původního výskytu.  
Jedná se prioritně čtyři živočichy a čtyři týmy lidí - záchranářů. Součástí jejich práce je i edukace místních 
lidí aby zvířata v místě jejich přirozeného výskytu chránili (změnili například své stravovací či medicinské 
tradice v zájmu ochrany daných živočišných druhů). Své vzdělávací aktivity zaměřují hlavně na děti a 
mládež. 
Práce českých zoologů je založena na mezinárodní spolupráci jak s místními organizacemi tak s Evropskou 
zoologickou asociaci, je dlouholetá a světově respektovaná. 
Jedním z cílů filmu je inspirovat, že pro nápravu toho jak člověk v předchozích desetiletích přírodu vytěžovat 
až ničil je možné úspěšně něco dělat a v této práci jsou čeští odborníci světově uznávaní. Tím dostává film 
více významových rovin. 
Výsledkem by měl být rodinný film typu Planeta Česko. 
Úskalí vidím v tom, že filmy s přírodní tématikou natočené se zvířaty v reálu vyžaduje zkušenost s tímto 
natáčením (režisér filmu Planeta Česko Marián Polák se této práci dlouhodobě věnuje). Na druhou stranu 
režisér připravovaného filmu s pražskou zoologickou zahradou dlouhodobě spolupracuje a na vývoj 
Zoochranaři si nechává dostatek času. Během vývoje chce vyzkoušet různé přístupy snímání. Z filmu by se 
neměla vytratit autentičnost dokumentu. 
Žadatel má zkušenosti v hrané a propagační filmové tvorbě.  
Projekt je připraven v realizaci.	

 

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 úplná, přehledně formulovaná, záměr a realizace projektu je z ní jasná. 
Informace v jednotlivých přílohách žádosti si neodporují a navazují na sebe. 
 

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

 
Rozpočet je s důrazem na práci autora námětu na přípravě scénáře. Máji-li být součástí vývoje testy 
způsobu natáčení, pak se mi zdají být podhodnoceny náklady na honorář kameramana (50tis) žadatel 
neupřesňuje s kolika natáčecími dny se počítá (10?) a kde je chce žadatel uskutečnit (lokace). V ukázce 
by se mělo pracovat s reálných zvukem – jeho natáčení bude také náročné.  
Financování počítá se zapojením podporovatelů pražské Zoo. Zájem o spolupráci má zahraniční partner 
– proto si myslím, že jsou podhodnoceny překlady. Většinu nákladů na dopravu a ubytování v současné 
době hradí pražská Zoo jak zmiňuje žadatel.  

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

 
Žadatel uvádí, že již vznikl improvizovaný trailer, který slouží pro oslovení případných sponzorů. Odkaz na 
trailer chybí. V rámci vývoje aktivity ohledně finančního zajištění směřují k podporovatelům pražské Zoo. 
Jedná o zahraniční koprodukci (Marco Polo Films AG) a chce podat žádost o grant na Norské fondy. 
Producent v průběhu vývoje bude jednat o mediálních partnerstvích. 
Je v jednání s osvědčeným kinodistributorem (Bioscop) a vybírá TV vysilatele. 
Práce na celkovém vývoji je v harmonogramu stanovena na dva roky.  

 

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

 
Žadatel má velké zkušenosti v hrané a propagační filmové tvorbě. Sám je producentem nebo 

koproducentem několika významných a úspěšných hraných žánrově pestrých filmů (Mamam&papas, Po 
strništi bos, Tátova volha). V dokumentární tvorbě tolik zkušeností není – ale jednou se začít musí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu ZOOCHRANÁŘI 

Evidenční číslo projektu 3397-2019 

Název žadatele U.F.O. Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 26.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Některá vzácná divoká zvířata, která se dnes rodí už pouze v zajetí, se v poslední době daří dostat ze 

zoologických zahrad zpátky do jejich původního prostředí. Tento nový trend sleduje i ZOO Praha. 

Zvířata odchovaná v ní se vracejí do volné přírody v Mongolsku, Bulharsku, ale také v Indii, Laosu 

nebo Kamerunu. Naučný přírodovědný dokument mapuje jejich cestu, na které jim pomáhá řada lidí 

z České republiky. Námět má vysokou společenskou hodnotu a také silný edukační aspekt. Projekt má 

zajímavou strukturu, je rozdělen do jednotlivých kapitol. Plánovaná vizuální stránka je silná a pestrá a 

snímek má potenciál stát se vzrušujícím a osobně angažovaným svědectvím a apelem na záchranu 

naší planety. Mezinárodní potenciál je vysoký. Autor námětu, scénáře a režisér David Rauch (který je 

zároveň i producentem projektu) má dlouholeté zkušenosti v oblasti filmu, především jako výkonný 

producent hraných snímků a režisér reklamních spotů. V roli režiséra by se jednalo o jeho celovečerní 

dokumentární debut. Spolupráci na projektu potvrdil ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, která projekt 

zaštítila. Žadatelem je společnost UFO Pictures producenta Davida Raucha. Celkový rozpočet filmu je 

poměrně vysoký a tomu odpovídá i vyšší rozpočet na vývoj. Ten má být financován z více zdrojů, 

včetně sponzoringu a MG distributora (zatím v jednání). Příspěvek SFK by měl tvořit 45 % rozpočtu. 

Strategie dalšího vývoje je orientována především na zafinancování štábu a pořízení obrazově-

zvukového materiálu z daných exotických lokalit. V marketingové a distribuční strategie plánuje žadatel 

oslovit široké divácké spektrum, protože v projektu vidí potenciál filmu pro celou rodinu. Ohledně 

uvedení v kinech chce pracovat se zlevněnými školními představeními a promítáním v ZOO Praha, 

chybí ale více podobných idejí, jak dostat film k divákovi.  

 

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 projektu je zřejmý osobní vztah autora ke zvolené látce. David Rauch původně studoval 
přírodovědu, po povodních se angažoval v pomoci ZOO Praha a vytvořil pro ni několik projektů. Tento 
projekt ideálně spojuje jeho lásku k přírodě a vášeň pro film. Námět má vysokou společenskou 
hodnotu a také silný edukační aspekt, zejména vzhledem k mládeži a dětem: učí a ukazuje konkrétní 
cesty, jak lze pomáhat a angažovat se v ochraně přírody. Zdůrazňuje také globálnost problému a 
nutnost propojení světa ve snaze o záchranu živočišních druhů, které jsme my lidi už téměř vyhubili – 
a to na konkrétních a atraktivních příkladech relokace v zajetí odchovaných zvířat do volné přírody 
v jejich původní, často exotické vlasti. Projekt má zajímavou strukturu, je rozdělen do jednotlivých 
kapitol. Dramaturg ve své explikaci správně uvádí nutnost emočního propojení těchto jednotlivých 
epizod. Zajímavé jsou i jeho připomínky k začlenění žen a většímu začlenění dětí do jednotlivých 
příběhů, nebo použití vnitřního hlasu jednotlivých postav v kombinaci s jejich přímou řečí. Co se týče 
vizuální stránky filmu, autor / režisér chce kombinovat filmové vidění světa (dlouhá skla, snímání při 
nízké cloně s nízkou hloubkou ostrosti) s použitím reportážní nebo akční kamery a s leteckými záběry, 
což má dodat snímku obrazovou pestrost. Ta je vzhledem ke zvýšení divácké atraktivity rozhodně 
nutná. Snímek má ale už teď potenciál nestát se nudným naučným dílkem, ale vzrušujícím a osobně 
angažovaným svědectvím a apelem na záchranu naší planety.      

  

 

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

 

Autor námětu, scénáře a režisér v jedné osobě David Rauch (který je zároveň žadatelem a 

producentem projektu) má dlouholeté zkušenosti v oblasti filmu, především jako výkonný producent 

úspěšných českých hraných snímků. Zároveň se věnuje režii reklamních spotů a specializuje se na 

letecké záběry. V roli režiséra by se jednalo o jeho celovečerní dokumentární debut. Originální je 

volba dramaturga – má jím být kameraman a režisér F.A.Brabec (který měl být původně 

kameramanem snímku). Ten ve své dramaturgické explikaci přichází se zajímavými nápady, jak by se 

dal film obohatit. Brabec doporučil také kameramana, Martina Štěpánka (nar. 1994), absolventa 

FAMO. Ten má zatím na svém kontě projekty kratší metráže, i v jeho případě by se jednalo o debut. 

Posledním potvrzeným členem tvůrčího týmu je autor hudby Kristián Koll, jenž zkomponoval hudbu 

mimo jiné také k úspěšnému dokumentu Planeta Česko. Spolupráci na projektu potvrdil ředitel ZOO 

Praha Miroslav Bobek.  

 

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

 

Zvolené téma je významné z celosvětového hlediska, a už ze své podstaty – sledování cesty zvířat 

z ČR do světa – má zahraniční přesah.  Také jeho zpracování a strategie sleduje mezinárodní vizi. 

Projekt je snadno srozumitelný všude na světě díky svému univerzálnímu poselství, snaze o záchranu 

ohrožených živočišních druhů, je také univerzálně emočně působivý, a díky svému způsobu 

zpracování může být divácky atraktivní nejen doma, ale i v cizině. Mezinárodní potenciál je vysoký. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

 

Žadatelem je společnost UFO Pictures, za níž stojí producent David Rauch. Ten je zároveň i autorem 

a režisérem předloženého projektu. S filmem má bohaté zkušenosti jako výkonný producent, jako 

hlavní producent je podepsán pod snímky Příběh kmotra (Petr Nikolaev) a Mamas and Papas (Alice 

Nellis).  Celkový rozpočet filmu je vysoký – 7,5 mil Kč. Tomu odpovídá i rozpočet na vývoj, vyčíslený 

na 1 112 400 Kč. Ten má být financován z více zdrojů, vedle finančního a věcného vkladu producenta 

jde ještě o sponzoring (150 000 Kč) a také minimální garanci od distributora. Obě tyto položky jsou 

zatím jen v jednání. V případě distributora uvádí žadatel společnost Bioskop, která by měla mít zájem 

do projektu investovat, není to ale ničím doloženo. Příspěvek SFK by měl být 500 000 Kč = 45 %. 

Strategie dalšího vývoje je orientována především na zafinancování štábu a pořízení obrazově-

zvukového materiálu z daných exotických lokalit. Obsahuje konkrétní detaily o natáčení se zvířaty a 

hledání inovativních způsobů v této oblasti, které by mohly udělat film atraktivnějším pro diváka. Vedle 

ZOO Praha, která projekt zaštítila, žadatel uvádí i další společnosti, se kterými je v kontaktu ohledně 

případné spolupráce. Uvažuje také o některé z českých televizí, zatím není nic potvrzeno. 

V marketingové a distribuční strategie plánuje oslovit široké divácké spektrum, protože v projektu vidí 

potenciál filmu pro celou rodinu. Jako reference mu slouží 2 tituly, Aldabra Steva Lichtaga a Planeta 

Česko Mariána Poláka. Ohledně uvedení v kinech chce pracovat se zlevněnými školními 

představeními a promítáním v ZOO Praha, chybí ale více podobných idejí, jak dostat film k divákovi. 

Žadatel uvádí také možnost spolupráce s německým producentem Marko Polo Film AG, ničím to není 

ale doloženo. Žadatel také uvádí, že z jeho cest po ČR a do Mongolska a Bulharska vznikl 

improvizovaný trailer, žádný link ale není uveden. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Múza bratří Cabanů 

Evidenční číslo projektu 3398-2019 

Název žadatele Europeana Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 27.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Bratři Cabani jsou kulturní fenomén, který je již dlouhou dobu značkou mimořádně vysoké kvality a originality 

scénického umění.  

Jejich tvorba je většinou bohužel velmi pomíjivá (tak jako práce každého divadelního režiséra a výtvarníka). 

Naštěstí existuje množství jednotlivých videomateriálů, které výsledek jejich práce dokumentuje a tvůrci 

tohoto projektu počítají s využitím těchto materiálů. Autorka a režisérka Olga Dabrowská prokazuje 

dlouhodobou a důvěrnou znalost zvoleného tématu. Výkonný producent Petr Koza má bohaté zkušenosti 

s podobným typem práce. Producentem předložený harmonogram spolu s celkovým rozpočtem svědčí o 

seriózním přístupu. To vše jsou silné stránky tohoto projektu. 

Ke slabším stránkám projektu patří zejména formulační neobratnost autora této žádosti a málo invenční 

přístup k řešení finančního plánu. Naštěstí se nejedná o zásadní vady, a proto mohu tento projekt doporučit. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost obsahuje skoro vše, co fond vyžaduje. Chybí CV Olgy Dabrowské. 

Tento projekt je možné bez uzardění zařadit mezi “kulturně náročná díla“ a přesto žadatel navíc předvedl 

zvláštní schopnost logické argumentace, když oprávněnost tohoto zařazení mezi „kulturně náročná díla“ 

zdůvodnil tím, že se jedná o kulturně náročné dílo. 

Producent v kapitole „Strategie vývoje“ mluví o intenzivní spolupráci s PR agenturou v rámci vývoje a také 

se zmiňuje o „graficky atraktivní prezentaci“ připravovaného projektu, ale v předloženém rozpočtu není nic 

z toho kalkulováno.  

Opční smlouva mluví v Preambuli o autorovi jako o spoluautorovi, ale v článku III. Prohlášení autora uvádí, 

že autor je jediným vlastníkem autorských práv k dílu? 

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

Celkový rozpočet projektu je poměrně skromný, ale každopádně reálný. 

Producent zatím nepočítá s vlastním honorářem v této fázi. Nekalkuluje ani žádnou sekretářku, dokonce i 

telefony a internet hradí pravděpodobně z režie vlastní firmy.  

Rozumná výše jednotlivých položek rozpočtu a celková jejich skladba je známkou poctivého přístupu 

producenta. Výjimku tvoří částka 20.000,- za opci pro autora uvedená v opční smlouvě. Navíc není jasné, 

kde je tato částka v rozpočtu kalkulována. 

Absenci některých položek v rozpočtu jsem zmínil v předchozí kapitole a producent může vysvětlit v rámci 

slyšení, proč tomu tak je. 

Finanční plán 

Finanční plán počítá jako se zdroji pouze s fondem a s prostředky producenta, které v tomto případě 

pokrývají celou jednu třetinu nákladů. Myslím si, že by producent mohl již v této fázi získat ke spolupráci na 

tomto projektu někoho ze stálých „zákazníků“ bratrů Cabanů nebo některou tv. 

Další příklad formulační neobratnosti žadatele nalezneme v poznámce, co vše producent investuje do 

vývoje. Pokud bych bral jeho prohlášení doslova, musel by být jeho finanční vklad minimálně ještě o 

50.000,- vyšší. „Do vývoje investujeme ….. režijní náklady včetně produkčního fee (25.000,- +25.000,-) a 

poskytneme též finanční prostředky ve výši 100.000,-.“  Dohromady 150.000,- a ne 100.000,-, jak je 

uvedeno ve finančním plánu.  

Na druhou stranu je třeba ocenit, že žádost obsahuje čestné prohlášení o vlastním finančním vkladu (ve 

výši 100.000,-) a věcném plnění producenta. Fond tento doklad požaduje, ale často v žádostech chybí. 

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

V podstatě je možné konstatovat, že producentská strategie tohoto projektu nevybočuje ze standardu. 

 Producent pokládá za důležité v rámci 9 měsíců vývoje dát dohromady všechny dostupné video i audio 

materiály a umožnit autorce ve spolupráci s dramaturgií vytvořit poměrně přesný bodový scénář.  

Producent plánuje v rámci vývoje natočit ukázku, kterou hodlá využít při jednání s možnými budoucími 

sponzory a koproducenty. 

Marketingovou strategii zatím nemá producent vymyšlenou. Jako cílovou skupinu uvádí diváky, kteří se 

zajímají o tvorbu bratří Cabanů, to je sice logické, ale mnoho invence v tom není.  

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

Žadatel má na svém kontě jako producent zatím dva celovečerní filmy: „Pepa“ a „Cena za štěstí“ a na 

několika dalších filmech se podílel jako koproducent. O práci na dokumentu se ve své filmografii nezmiňuje. 

Autorka a režisérka Olga Dabrowská má bohatší filmografii a vedle čtyř hraných filmů je podepsána také 

pod dvěma dokumentárními snímky (Chikopelo  a Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu 

světa) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Můza bratří Cabanů 

Evidenční číslo projektu 3398-2019 

Název žadatele Europeana Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 26. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Vznikající dokumentární film Můza bratří Cabanů by měl představit rozsáhlou tvorbu bratrů Michala a 

Šimona Cabanových, kteří jsou známí jako zakladatelé Baletní Jednotky Křeč a jako režiséři slavnostních 

zahájení a zakončení Karlovarského festivalu.  

 

Silnou stránkou projektu jsou především hlavní představitelé, bratři Cabanové, kteří jsou v Česku velmi 

známí. 

Mezi slabé stránky projektu řadím především celkový zamýšlený námět, který není příliš originální. Obsah se 

soustředí na celkovou tvorbu bratrů Cabanových, především na archívy z jejich děl a na rozhovory (jak 

s oběma tvůrci, tak s jejich spolupracovníky) a celkově je film vystavěn příliš nekriticky a oslavně.  

 

Projekt je sice připraven k vývoji, ale vzhledem k uvedeným připomínkám ho nedoporučuji k podpoře. 

 

 

 

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) 

Vznikající dokumentární film Můza bratří Cabanů by měl představit rozsáhlou tvorbu bratrů Michala a 

Šimona Cabanových, kteří jsou známí jako zakladatelé Baletní Jednotky Křeč a jako režiséři slavnostních 

zahájení a zakončení Karlovarského festivalu.  

 

V předloženém projektu se forma dokumentu popisuje jako umělecká „filmová asociativní báseň“, která je 

„zároveň pohybovou a výtvarnou básní…vypráví způsobem asociativní mozaiky tvůrčí příběh dvou bratrů 

ve světě krásna“. Bohužel, se ale bližší popis obsahu soustředí především na archívní ukázky tanečních a 

divadelních projektů, na rozhovory v oběma bratry o celém jejich životě a s osobnostmi, se kterými tvůrčí 

dvojice spolupracovala nebo stále spolupracuje. Postrádám hlubší a originálnější dramaturgickou linku, 

která by byla zajímavá i pro publikum, co bratry Cabany nezná a kterým by se představili jako zajímavé 

osoby (a to nejen skrz své projekty). Celková forma mi tedy spíš připomíná „klasickou“ televizní formu 

mluvících hlav a archívů, které žádná asociativní montáž nepomůže vytvořit formálně zajímavější a 

obsahově pestřejší tvar.  

 

Mnoho lidí považuje tvorbu bratří Cabanů za originální a vždy jinou, na mě například karlovarské ceremonie 

působí spíše příliš repetitivně, nezajímavě a sexisticky. V současné době, kdy se i konečně mezi filmovými 

profesionály otázka ženských práv a celkově rovných příležitostí pro ženy dostává do popředí, tak nelze 

nekriticky nahlížet na autory, kteří vnímají nahotu a ženské tělo pouze jako inspirační zdroj.   

 

Současně otázky, které si klade režisérka Dabrowská – „Kde se to v nich bere? Jak to, že jim to vydrželo 

celý život? Jaká speciální energie proudí v žilách a v myslích těchhle kluků?“ zní příliš fanouškovsky, 

nekriticky a konvenčně. V předloženém námětu chybí nějaké drama, nějaký úhel pohledu, který by se 

nesoustředil pouze na tvorbu, ale také na rozdílnost/stejnost obou bratrů, prostě, aby nevznikl pouze 

oslavný dokument pro televizní diváky a divačky. 

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

Tvůrčí tým má zkušenosti jak z dokumentárních, tak hraných filmů. Autorka námětu a režisérka Olga 

Dabrowská spolupracovala s několika vybranými tvůrci (např. s producentem Petrem Kozou) již na svém 

předchozím dokumentu o Divadle Sklep nebo hraném filmu Cesta za štěstím (např. producent David 

Blümel).  

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

Přínos tohoto dokumentu vidím v tom, že by vznikl celovečerní dokumentární film o originální autorské 

dvojici, kteří jsou navíc bratři a kteří patřili mezi od 70. a 80. let minulého stolení mezi nejvýznamnější 

pražské divadelníky. Aby byl film zajímavý i pro zahraniční publikum, tak by se musel více soustředit na 

specifika obou bratrů (čím jsou zajímaví jako osoby) než na jejich tvorbu. Celkově by se film neměl snažit 

pokrýt kompletně celou tvorbu bratří Cabanů, která je příliš rozsáhlá. 

 

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

znaků) 
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Žádost byla vyplněna srozumitelně.  

Pouze bych doporučila používat aktualizovaná CV tvůrčího týmu. 

Harmonogram i rozpočet odpovídají realizovatelnosti projektu. Oceňuji osobní finanční a věcný vklad 

producenta projektu společnosti Europeana production s.r.o., který tvoří 33% nákladů fáze vývoje projektu 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Můza bratří Cabanů 

Evidenční číslo projektu 3398-2019 

Název žadatele Europeana Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt je dokumentárním snímkem věnovaným tvorbě bratří Cabanů a bude mapovat jejich uměleckou 

dráhu od začátků v 80.letech až do dneška. Zakladatelé kultovní Baletní jednotky Křeč, průkopníci 

v organizování velkolepých postmoderních ceremoniálů, kteří se prosadili také jako úspěšní 

divadelníci, si dokumentární portrét jistě zaslouží. Autorka se chce inspirovat jejich rukopisem a stylem 

a použít podobné výrazové prostředky. Z treatmentu není ale zatím zřejmé, jak chce tyto ambice 

naplnit. Dramaturg projektu si to ovšem uvědomuje a ve své explikaci nastiňuje směr vývoje, který se 

bude soustřeďovat právě na hledání adekvátní formy a zpracování. Scenáristka a režisérka Olga 

Dabrowská se věnuje hranému filmu i dokumentu. Kromě jiného je podepsaná i pod dokumentem o 

Divadle Sklep, se kterým jsou Cabani duchovně spřízněni, a chce na tento snímek navázat. Téma je 

významné především z lokálního hlediska, v ČR jsou „Cabani“ dnes už kultovní značkou, jelikož ale 

dosáhli úspěchy i v cizině, má látka i jistý zahraniční přesah.  

Žadatelem je společnost Europeana založená producentem Davidem Blűmelem, na svém kontě má 

zatím 2 majoritní produkce, včetně hraného filmu Olgy Dabrowské Cena za štěstí. Potřeby vývoje jsou 

jasně definovány, samotných aktivit není ale mnoho: řada rešerší už byla udělaná, nejdůležitější je 

dotažení scénáře. Marketingová a distribuční strategie není předložena, žadatel o ní píše jako o zatím 

předčasné a chce ji dotáhnout, až když najde vhodného distributora. Rozpočet na vývoj není vysoký. 

Jeho financování je složeno pouze z 2 zdrojů: vlastního vkladu producenta a podpory SFK. Součástí 

vývoje je i výroba pilotu, kterým chce žadatel oslovit potenciální koprodukční partnery. 

 

 

 

 

 

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) 

 

Bratři Cabanové si dokumentární portrét rozhodně zaslouží. Zakladatelé kultovní alternativní Baletní 
jednotky Křeč, kteří se v domácím prostředí stali průkopníky v organizování velkolepých 
postmoderních ceremoniálů, se prosadili také jako úspěšní divadelníci. Filmový dokument o nich má 
být podle autorky pohybovou a výtvarnou básní, vyprávějící způsobem asociativní mozaiky jejich 
tvůrčí příběh. Autorka se rozhodla pro nelineární, nechronologické vyprávění, inspirováno poetikou 
bratří Cabanů a jejich tvorbou. Chce se inspirovat jejich nenapodobitelným rukopisem, jehož 
společným jmenovatelem je dynamický, hravý, recesistický, občas lehce erotický, překvapivý až 
šokující styl. Film by tak měl používat podobné výrazové prostředky: hudbu, tanec, světla, barvy, 
krásná ženská těla, humor, ironii i čistou radost. Ani z obsáhlého treatmentu není ale zatím zřejmé, jak 
chce autorka tyto ambice konkrétně naplnit a jakou strukturu by měl snímek mít. Jediné, co je zřejmé, 
je použití ukázek z obsáhlé tvorby bratří Cabanů z archivů různých zdrojů (rešerše jsou už v hodně 
pokročilém stadiu), a natočení rozhovorů s těmi, kdo s nimi spolupracují a znají je – a také použití 
předtočeného materiálu z příprav openingu a closingu karlovarského festivalu. Dramaturg projektu si 
výše uvedený problém dobře uvědomuje a ve své explikaci nastiňuje směr vývoje: ví, že „téma 
zachycování kreativity zní snadněji, než se vykonává, zrod nápadu v hlavách umělců nečeká na štáb 
a klapku. Ke zkoumání a představování kreativity bratří Cabanů, k přiblížení jejich múzy na filmovém 
plátně, je tedy nutné dospět skrz podrobný scénář, promyšlenou stavbu, situace a filmový jazyk 
ideálně i s jasnou silnou vizuální koncepcí.“  
 

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

 

Scenáristka a režisérka Olga Dabrowská se věnuje hranému filmu i dokumentu. Kromě jiného je 

podepsaná i pod dokumentem o Divadle Sklep, se kterým jsou Cabani duchovně spřízněni: Sklep i 

Baletní jednotka Křeč bratří Cabanů patří k pražské alternativní scéně a obě uskupení jsou členy 

legendárního uskupení Pražská 5. Autorka chce na předešlý snímek navázat. Projekt má zkušenou 

dramaturgyni Věru Krincvajovou. Kameramanů je vytipovaných několik, mezi nimi také Marek Diviš 

nebo Asen Šopov, něco už bylo předtočeno s Davidem Čálkem. Tým by měl být podobný tomu, 

s nímž režisérka pracovala na dokumentu o divadle Sklep. Dobrou volbou je výkonný producent Petr 

Koza, jenž se mapování české alternativní kulturní scény věnuje i ve svých vlastních projektech. 

 

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

 

Téma je významné především z lokálního hlediska, kde jsou „Cabani“ dnes už kultovní značkou, 

jelikož ale bratři Cabanové dosáhli úspěchy i v cizině, má látka i jistý zahraniční přesah. O samotném 

způsobu zpracování je zatím příliš brzy mluvit, žádné konkrétní kreativní a formálně inovativní postupy 

nejsou z přiloženého materiálu zatím patrné.  Hledání adekvátní formy a zpracování bude zřejmě až 

součástí vývoje. 

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

znaků) 
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Žadatelem je společnost Europeana založená producentem Davidem Blűmelem, na svém kontě má 

zatím 2 majoritní produkce: Pepa (režie Jan Novák) a také hraný film Olgy Dabrowské Cena za štěstí. 

Rozpočet na vývoj není vysoký, 450 000 Kč. Nicméně ve vztahu k produkčnímu rozpočtu, jenž je 

zatím odhadnut na 2,5 mil Kč, se jedná o téměř 20%. Jeho financování je složeno pouze ze 2 zdrojů: 

vlastního vkladu producenta a podpory SFK 300 000 Kč (66,67 %). Součástí vývoje je i výroba pilotu, 

kterým chce žadatel oslovit potenciální koprodukční partnery.  Potřeby vývoje jsou jasně definovány 

v několika bodech. Je nutno ale říct, že samotných aktivit není mnoho a ani plánované rešerše nejsou 

příliš komplikované, většina z nich byla dokonce už udělaná (v ČT a archivu bratří Cabanů). 

Nejdůležitější je dotažení scénáře. Marketingová a distribuční strategie není předložena, žadatel o ní 

píše jako o zatím předčasné a chce ji dotáhnout, až když najde vhodného distributora. Chybí také 

jasná představa o mezinárodních aktivitách.   

  

 



CABANI
DISTRIBUČNÍ A MARKETINGOVÁ STRATEGIE



O FILMU

Filmový dokument, který je zároveň pohybovou a výtvarnou show, vypráví strhující životní příběh
bratrů ve světě krásna. Tento příběh začal na jedné chatě při mytí nádobí...



ZÁKLADNÍ INFORMACE

¡ Režie: Olga Dabrowská

¡ Scénář: Olga Dabrowská, Michal a Šimon Cabanovi

¡ Žánr: Celovečerní dokument

¡ Produkce: EUROPEANA Production

¡ Koprodukce: Česká televize



PRODUCENTSKÝ ZÁMĚR

„Naším hlavním záměrem je oslovit diváky napříč generačním spektrem, prostřednictvím kvalitně
zpracovaného celovečerního dokumentu o výjimečných scénografech světové úrovně. Téma je
mezinárodní a proto počítáme s distribucí po celé Evropě.“



O BRATRECH CABANECH

Šimon Caban
*19. července 1963, Praha
¡ Český režisér, scénograf, původní profesí architekt,

choreograf, fotograf a obecně divadelní a filmový tvůrce.
¡ V roce 1980 založil s bratrem Baletní jednotku Křeč – tanečně

divadelní soubor, který stírá hranice žánrů a rozvíjí
postmodernismus -> účinkovali i ve filmu Miloše Formana
Amadeus (1983).

¡ Od roku 1997 do dnes jsou spolu s bratrem autory scénické
režie ceremoniálu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary.

¡ V posledních letech se věnuje především režii: Nahá
múza Městské divadlo Brno 2010, vlastní projekt Muchova
epopej s hudbou Aleše Březiny.
S brněnským Buranteatrem nastudoval v roce 2013 vlastní
přepis klasického díla Dáma s kaméliemi, kterou uvádí
s Michalem Isteníkem v hlavní roli pod titulem Pán
s kaméliemi. Se souborem Buranteatr nastudoval v roce
2016 Universální Sci-Fi.

Michal Caban
* 5. září 1961, Praha
¡ Český režisér, choreograf, scénárista, filmový a televizní

tvůrce.
¡ Spolupracoval, především jako choreograf, na řadě filmů,

např. Pražská pětka (1989) a Kouř (1991) Tomáše
Vorla, Pražákům, těm je hej (1991) Karla Smyczka a Michaela
Kocába i na amerických filmech Dune (2000) a Children of
Dune (2002).

¡ Natočil celovečerní film Don Gio (1992), Taneční
film KusPoKusu (1998) získal Zvláštní cenu poroty na MTF Zlatá
Praha 1998 a stejné ocenění na televizním festivalu IMZ
Dance Screen 1999 v německém Kölnu.

¡ Od roku 1990 pracuje pro divadla, muzikálové scény a
televizní a filmové produkce. Pro Národní divadlo inscenoval
Janáčkovu opery Příhody lišky Bystroušky (2002), pro Státní
operu Praha operu Leonarda Bernsteina Candide (2006).

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1961


VÝCHODISKA STRATEGIE

¡ ŽÁNR FILMU: Celovečerní filmový dokument

¡ TÉMA FILMU: Dílo, tvůrčí mysl a neokoukaná umělecká díla. Dokument o životě a tvorbě bratří
Cabanů je jediným uceleným audiovizuálním příběhem bratrů, kteří pozvedli českou
uměleckou scénu.

¡ SVĚTOVĚ OBLÍBENÍ TVŮRCI: Bratři Cabani jsou špičkovými kapacitami ve svém oboru. Vzhledem
ke svým zkušenostem a neotřelé kreativitě vytvářejí nádherná vizuální díla, se kterými narušují
tradiční vnímání uměleckých směrů.

¡ VIZUÁLNÍ PODÍVANÁ: Stejně jako tvorba bratří Cabanů, tak i dokument o nich bude plný
audiovizuální podívané.



CÍLOVÁ SKUPINA

¡ PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA: Lidé 30+ se zájmem o českou divadelní a audiovizuální tvorbu,
spíše lidé uměleckého zařazení

¡ SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA: Fanoušci českého filmu obecně

¡ TERCIÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA: Studenti umělecky založených směrů (scénografové, herci,
tanečníci atd.)



KLÍČOVÉ PRVKY KOMUNIKACE

¡ Teaser a trailer filmu

¡ Vizuál plakátu

¡ Internetová kampaň

¡ Speciální obsah pro sociální sítě (Facebook, Instagram, Youtube)

¡ Ukázky z filmu

¡ Exklusivní obsah v podobě záběrů z natáčení

¡ Tisková, televizní, rozhlasová kampaň v době uvedení do kin pro oslovení primární i sekundární cílové
skupiny

¡ PR kampaň využívající rozhovory s aktéry, ukázky z natáčení, historické informace, ukázky

¡ Oslovení škol, školní projekce



DISTRIBUČNÍ STRATEGIE

¡ Díky svému tématu má snímek potenciál zaujmout i mainstreamového diváka, který se zajímá o
světové dění, kulturu, nejen tedy fanoušky dokumentárních filmů či náročnější kinematografie.

¡ S tímto vědomím plánujeme nasazení dokumentu jak do maximálního počtu singlových kin, tak i do
vybraných multiplexů ve velkých městech.

¡ Nasazení do standardní distribuce budou předcházet intenzivní PR a marketingové aktivity, speciální
projekce s přednáškou.

¡ Součástí distribuční strategie je i představení filmu na karlovarském festivalu, se kterým jsou bratři
Cabani neodmyslitelně spjati.



MARKETINGOVÁ STRATEGIE

TELEVIZNÍ KAMPAŇ

¡ Česká televize: hlavním partnerem a koproducentem filmu je Česká televize. Partnerství umožní
prezentaci dokumentu nejen formou reklamních upoutávek, ale také formou účasti tvůrců, aktérů v
diskusních, publicistických a kulturních pořadech.

RÁDIO KAMPAŇ

¡ Český rozhlas – kromě klasické spotové kampaně bychom film chtěli propagovat také v různých talk
show a tematických pořadech formou rozhovorů s tvůrci a filmu.

¡ Komerční rádio – Pro oslovení mainstreamového publika bychom kampaň rádi cílili i na komerčnější
rádio než je Český a Slovenský rozhlas, například Frekvence 1, Expres FM atd.



MARKETINGOVÁ STRATEGIE

PRINTOVÁ KAMPAŇ

¡ Chtěli bychom usilovat zejména o mediální partnerství s Economií, protože má ve svém portfoliu vhodné tituly k oslovení
primární i sekundární cílové skupiny (Hospodářské noviny, Respekt).

¡ Mix jednotlivých aktivit - články, rozhovory, bannerová reklama, soutěže.

¡ Spolupráce s kulturním čtrnáctideníkem A2 a Literárními novinami.

ON-LINE KAMPAŇ

¡ On-line kampaň povedeme na nejsilnějších sociálních sítích v České republice – Facebook, Instagram, YouTube.

¡ V rámci kampaní budeme využívat organický i placený dosah s cílem oslovit primární i sekundární cílovou skupinu.

¡ Mix příspěvků: trailer, charakterové postery, fotografie / videa z natáčení a filmu, instastories, live stream z premiér,
společenských akcí, soutěže.



PR STRATEGIE

¡ Podstatnou úlohou PR je maximalizovat rozšíření informací o samotném filmu.

¡ Součástí PR aktivit budou reportáže z natáčení, články v denících, fotografie a další dostupné
materiály – cílem je rovněž vzbudit zájem o film.

¡ Kampaň bude vedena na televizních stanicích, v celostátních denících, sociálních sítí.

¡ Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.



CABANI
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu David Koller 

Evidenční číslo projektu 3399-2019 

Název žadatele Bio Art Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 1.1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost Bio Art Production s.r.o. žádá o podporu kompletního vývoje dokumentárního filmu 

David Koller režisérky Jitky Němcové. 

 

Má se jednat o portrétní road movie o zpěvákovi Davidovi Kollerovi, který má divákům umožnit „nahlédnout 

do jeho vnitřního světa a pocitů“ a ukázat, že David Koller není jenom kapela Lucie.  

 

David Koller řídí autobus, kam nastupují jeho známí, přátelé a spolupracovníci, kteří o něm vypovídají a 

propojuje se to s archivy. To je zatím formální struktura zamýšleného dokumentu. A k filmu možná složí 

David Koller i písničku… 

 

Hlavním cílem vývoje je vytvoření scénáře a natočení ukázky (upoutávky) pro získání dalších potenciálních 

koproducentů a sponzorů. Částka, kterou žádá producent na vývoj dokumentu od Státního fondu 

kinematografie, není nijak vysoká. Producent k žádosti dokládá zájem České televize, která zvažuje 

uzavření smlouvy, kde by definovala svůj podíl na vývoji. Domnívám se, že při poměru nákladů vývoje 

tohoto projektu dle rozpočtu: cca 25% náklady na vytvoření upoutávky, cca 25% vytvoření scénáře, cca 25% 

honoráře režie a produkce a zbývajících cca 25% jsou položky: právní služby, ostatní, režijní náklady, 

rešerše a production fee, a také vzhledem k látce filmu by se producent měl spíše zaměřit na spolupráci 

s Českou televizí a potenciální soukromé investory a sponzory. Myslím si, že Státní fond kinematografie by 

měl podporovat jiné látky, než je portrét rockového zpěváka, který bude mít šedesátiny.  

 

„David by měl mít originální celovečerní film pro plátna kin a nezávislou formu distribuce,“ uvádí dále 

žadatel, ale proč a jakou se však ze žádosti nedozvíme. 

 

Projekt nedoporučuji. 

 

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

 

Žádost je podána kompletní a umožňuje adekvátně ji posoudit. Nepřesvědčivě působí žadatelem uváděné 

důvody vzniku projektu: osobní zájem producenta a režisérky, cenné názory na současné politické dění (čí, 

zpěvákovi nebo snad tvůrců?), šedesátiny portrétovaného… „David by měl mít originální celovečerní film 

pro plátna kin a nezávislou formu distribuce,“ uvádí dále žadatel, ale proč by ten film měl David mít a 

přiblížení formy distribuce se však ze žádosti nedozvíme. 

  

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

 

Rozpočet vývoje projektu je nastavený tak že čtvrtinu nákladů vývoje tvoří výroba upoutávky, čtvrtinu 

nákladů vytvoření scénáře a zbytek jsou honoráře režie a produkčního štábu spolu s produkčními náklady. 

Rozpočet vývoje je 460.000 Kč, což vypadá jako rozumná částka, ale naprosto nestandartní je pak odhad 

celkových nákladů výroby filmu ve výši 7,5 miliónů korun. Zajímalo by mne, jak k tak vysokým výrobním 

nákladům producent přišel. 

 

Finanční plán je složen ze dvou zdrojů: vlastního finančního a věcného vkladu producenta (35% - tento 

vklad žadatel dokládá čestným prohlášením), zbylých 65% (300.000 Kč) finančního plánu vývoje má být 

potenciální dotace na vývoj od Státního fondu kinematografie. 

 

Producent pak dokládá k žádosti zájem České televize participovat na vývoji, ale tuto potenciální spolupráci 

nijak ve finančním plánu vývoje nezohledňuje. Domnívám se, že právě Česká televize by byla vhodnějším 

partnerem než Státní fond kinematografie vzhledem k tématu filmu, kterým má být portrét rockového 

zpěváka. 

 

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

 

Vývoj projektu na nastaven na prvních devět měsíců roku 2020, jak stojí v harmonogramu prezentovaném 

producentem v žádosti. Nicméně v části B1 – rozšířeném popisu producentského záměru je vývoj 

prezentován na celý rok 2020 a v průběhu roku 2021 má proběhnout výroba projektu. 

 

Dokumentární film bude mít pouze lokální exploataci plus potenciální slovenský přesah. Představená 

strategie je naprosto standartní a poněkud nenápaditá – zajímala by mne bližší specifikace šíření po 

klubových a artových kinech – plus propojení s koncertní šňůrou zpěváka v roce 2021. Opět bez bližšího 

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

 

Produkční společnost Bio Art Production s.r.o. se zabývá již pět let výrobou celovečerních hraných filmů a 

především dokumentů. Jejich zamýšlený dokument o zpěvákovi Davidovi Kollerovi by měl být v intencích 

jejich předcházejících hudebních dokumentů Zuzana Michnová – Jsem slavná tak akorát a Takovej 

barevnej vocas letící komety. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Family 

Evidenční číslo projektu 3400-2019 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6  

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 29.12.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Rusky reziser Vitalij Mansky je jeden z medzinarodne najuznavanejsich a najznamejsich dokumentarnych 
reziserov, je maximalne produktivny a vzdy ma plno novych nametov. Vo svojej explikacii opisuje, ze v roku 
2000 tocil v Rusku dokumentarnu seriu o detoch narodenych do noveho milenia, pozostavajucu z 26 casti. 
Pocas tohoto natacania ho zaujala rodina Siskinovych, ku ktorej sa vratil v roku 2008, stravil u nich mesiac a 
mal moznost spoznat tuto dvadsatclennu rodinu, ako aj niektorych jej clenov blizsie. Tato rodina je ako 
najvacsia ruska rodina uvedena aj v Guinessovej knihe rekordov. Dalsou jej zvlastnostou je, ze rodina 
vyznava odnoz protentantskeho vyznania, striktne ortodoxneho Letnicneho hnutia (ktore malo zrod v USA 
zaciatkom 20.storocia).  Zamerom rezisera je vratit sa do rodiny a sledovat kazdodenny zivot clenov, ktori 
v nej este ziju (mnoho z nich sa uz osamostatnilo). Chce tym chronologicky naviazat na svoje 
predchadzajuce natacania a vytvorit intimny a observacny portret tejto unikatnej rodiny a jej clenov. 
Zamerom je tiez vytvorit moznu lanalogiu medzi touto patriarchalnou rodinou a Ruskom ako „velkou rodinou“ 
vedenou patriarchom Putinom. inou planovanou tematickou liniou je zivot brata Alexandra Siskina v USA, 
kam pred niekolkymi rokmi emigroval a kde sa stal sucastou velkej americkej rodiny Letnicneho hnutia. 
Vznika tu tak zaujimava moznost porovnat dve odnoze nabozenskeho hnutia a ich rozdiely v rozlicnych 
spolocenskych kontextoch. Alexandrova rodina v Rusku zije biedne a na pokraji spolocnosti (hoci dostala 
rozne ocenenie od Ruskej federacie), rodina jeho brata v USA sa ma dobre a stala sa integralnou sucastou 
hnutia, ktore ich podporuje. Projekt sa mi zda dostatocne atraktivny, ma podla mna tiez potencial a je 
natolko vyvinuty, ze ma sancu byt dokonceny v pripade dostatocnej financnej podpory. Projekt uz bol 
financne podporeny Kreativnou Europou a moze sa teda venovat dalsiemu vyvoju a researchu. Jedina 
pripomienka z mojej strany je, ze ziadatelia mohli pripojit uz aj urcite natocene pasaze z materialu, ktory 
reziser ma k dispozicii v danom momente, na ilustraciu stylu a jeho zameru. To je bezna prax pri ziadostiach 
v takomto stadiu (nemam na mysli teaser, len ukazky, ktore by doplnili  a obohatili fotograficke ilustracie). 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

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

Vitalij Mansky chce podla vlastnych slov vytvorit intimny observacny portret unikatnej rodiny Siskinovych. 
Chce, tak ako pocas svojich predchadzajucich dlhobodych navstev, pokracovat v toceni kazdodenneho 
zivota jej prislusnikov a to rucnou kamerou, ktora ma zachovat a zabezpecit urcitu intimitu. Okrem zivota 
rodiny v jej priestore chce do rozpravania zakomponovat obrazy okolitej krajiny ako ilustraciu ruskeho zivota 
na dedine. Dramaturgia filmu bude dalej obohatena o liniu pribehu brata Alexandra Siskina v USA, kde by 
malo dojst k porovnaniu dvoch kultur a jednej viery v rozlicnych podmienkach. Asi najvacsou vyzvou bude 
vystavanie analogie medzi dvomi ruskými rodinami – rodinou patriarchu Alexandra Siskina a „velkou ruskou 
rodinou“ samozvaného partiarchu Vladimira Putina. Keby tento zamer tvorcom vysiel, myslim si, ze by film 
dostal dalsi unikatny rozmer a pomohol by jeho originalnosti. Tvorcovia opisuju svoje zamery a postupy 
velmi jasne a zrozumitelne, tak Mansky, ako aj dramaturg J.Gogola ml. Vytvarny zamer maju tiez 
vyjasneny: chcu pouzivat vysoko esteticke filmove obrazy dosiahnute i zvlastnym koloristickym riesenim, 
ako aj archivny material v monochromatickom formate 3x4. Tak reziser, ako aj dramaturg i producenti ako 
tim maju k latke velmi blizko a projekt sa javi ako unikatny. Kedze Rusko je este stale a konstantne dost 
uzavretou spolocnostou, je vzacne dozvedat sa podobne detaily a ak by vysla planovana analogia, vytvoril 
by reziser nielen portret jednej rodiny, ale rodiny v urcitom historickom kontexte Ruskej federacie. 
 
 

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

Uspesna spolupraca rezisera/scenaristu Vitalija Manskeho s kvalitnou a skusenou spolocnostou 
Hypermarket Film nie je prvou a som presvedcena, ze aj tento projekt bude v ich spolocnom uspechu 
pokracovat. Dalsimi kreativnymi clenmi su dlhorocne spolupracovnicky rezisera – kameramanka Alexandra 
Ivanova, lotysska strihacka Gunta Ikere, ako aj cesky dramaturg J.Gogola ml. Zaujem o spolupracu prejavil 
nemecky producent H.R.Eisenhauer a medzinarodny distributor Deckert Distribution a cesky Aerofilm. 
Svoju doveru v projekt prejavila uz aj Kreativna Europa tym, ze projekt podporila ciastkou 37 tisic euro. 
Vsetko podla mna nasvedcuje tomu, ze tento vynimocny projekt bude uspesne zrealizovany. 
 
	

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

Podla mna by mohol portret sucasnej ruskej rodiny s atributom najvacsej rodiny v Rusku, ktora zaroven 
uznava nabozenstvo, o ktorom ludia len malo vedia divakov zaujat. Reziser Vitalij Mansky je znamy nielen 
v Europe a vo svete, ale aj doma: v Karlovych Varoch bol viackrat oceneny (v roku 2018 Grand Prix). Tema 
rodiny je univerzalna a rodina, ktora sa vymyka obrazu priemernosti ma potencial zaujat lokalne i 
medzinarodne. Urcite uz aj preto, ze Rusko je doteraz dost uzavretou spolocnostou a kazdy novy nahlad do 
jej vnutra je zaujimavy. Tento dokument nam totiz moze poskytnut aktualny obraz odtrhania sa od tradici a 
obraz o premenach na ruskom vidieku. Pojde o dokument observacny a kreativny, ktory tiez svojim stylom 
moze prispiet k obohateniu ponuky sucasnych dokumentarnych diel. 
 

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

Explikacia producenta – Hypermarket film je velmi jasna, realna a aj co sa tyka strategie dalsieho vyvoja 
poukazuje na to, ze producenti latke nielen rozumeju, ale maju k nej aj blizko. Producent jasne vysvetluje 
dramaturgiu aj financovanie a preco je rozpocet vyvoja navyseny (cesty v Rusku a research v USA). Taktiez 
planuju vyrobu teasera, ktory je nevyhnutny pre ziskavanie dalsich partnerov. Hlavne zdroje financovania su 
Cesko, Lotyssko (kde V.Mansky zije) a Nemecko, budu sa vsak pokusat i o dlasie. Producent ma jasno aj 
co sa tyka cielovej skupiny, festivalov a distribucie, dokonca aj v Rusku (Current Time TV). Marketingovu 
strategiu tiez opisuje jasne a logicky. Okrem 37 tisic euro, ktore projekt dostal od Media Kreativnej Europy 
(co představuje 50%) vkladaju producenti do pojektu vlastny vklad (14,66%) a od SFK ziadaju 35,34 %. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu FAMILY 

Evidenční číslo projektu 3400-2019 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 28.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Výjimečný projekt sleduje rodinu Šiškinových, která je se svými 20 dětmi vedena v Guinessově knize 

rekordů jako největší rodina Ruska. Šiškinovi jsou vyznavači tzv. letničního hnutí, které se snaží o obnovu 

protestantského křesťanství a vzniklo v USA. Projekt sleduje rodinu a její osudy už od roku 2000 a 

zaznamenává také ambivalentní vztah ruské společnosti k ní kvůli její odlišnosti. Je zcela zřejmé, že takový 

film může být dnes v Rusku bez pomoci zvenčí natočen jen stěží (snímek má být česko-lotyšsko-německou 

koprodukcí). Pomoct k jeho vzniku je rozhodně záslužné. Scenárista a režisér projektu Vitalij Manský je 

světově uznávaným ruským dokumentaristou, jeho filmy získaly ocenění na mnoha prestižních světových 

festivalech. Silný mezinárodní potenciál projektu, jak festivalový, tak i v oblasti prodeje, garantuje kromě 

tématu také jméno samotného režiséra. Ten má jasnou představu o stylu a vizuální stránce díla, propojující 

různé stylistické postupy. To vše má sloužit k vytvoření silného univerzálního podobenství. 

Žadatelem je úspěšná společnost Hypermarket Film dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa Remundy. 

Potřeby dalšího vývoje jsou jasně specifikovány, včetně strategie financování. Zkušenosti žadatele se odráží 

také v propracované marketingové a distribuční strategii s jasně charakterizovanými cílovými diváckými 

skupinami a s dobrými znalostmi situace na mezinárodním trhu včetně Ruska – tam žadatel přirozeně 

nepočítá s distributorem, chce ale spolupracovat s TV stanicí, která operuje na území bývalého Sovětského 

svazu. Celkový rozpočet na vývoj je poměrně vysoký, jedná se ale o náročný projekt s plánovaným 

natáčením také v USA. 50% financování vývoje bude pokryto z příspěvku MEDIA / Program Creative 

Europe, který projekt už obdržel. Příspěvek SFK tvoří pouze 35%.  

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt sleduje rodinu Šiškinových, která je se svými 20 dětmi vedena v Guinessově knize rekordů jako 

největší rodina Ruska. Šiškinovi jsou vyznavači tzv. letničního hnutí, které se snaží o obnovu 

protestantského křesťanství a vzniklo v USA. Projekt sleduje rodinu a její osudy už od roku 2000 a 

zaznamenává také změnu vztahu ruské společnosti k ní: zatímco na začátku byla místní chloubou a sbírala 

ocenění, v současnosti čelí díky svému silnému odlišnému náboženskému vyznání podezření ze sektářství. 

Podezřelé jsou zřejmě i její styky s USA. V současnosti zůstaly v rodném domě už pouze 3 nejmladší dcery. 

Jádrem dramatu uvnitř rodiny je příběh jedné z nich, 18-leté Ludmily, která se snaží vystoupit z církve a 

osvobodit se od vlivu rodiny. Další narativní linii tvoří příběh bratra otce rodiny Šiškinových, který žije v USA 

a jeho rodina patří také k letničnímu hnutí. Srovnání obou rodin, úspěšné americké a v podstatě živořící 

ruské, vytváří zajímavou metaforu. Zajímavá paralela vzniká ale také srovnáním života v autoritářsky 

vedené rodině a despotické společnosti současného Ruska. Je zcela zřejmé, že takový film může být 

v Rusku bez pomoci zvenčí jen stěží natočen, a že tam zřejmě nebude moct být ani promítán. Pomoct 

k jeho vzniku je rozhodně záslužné. Projekt přináší neobvykle autentický pohled zevnitř na realitu 

současného Ruska, a to skrze konkrétní příběh jedné neobvyklé rodiny, který má zároveň silný emoční 

náboj.     

 

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

 

Scenárista a režisér projektu Vitalij Manský je světově uznávaným ruským dokumentaristou s řadou 

realizovaných titulů, které získaly ocenění na mnoha prestižních mezinárodních festivalech. Na projektu 

bude spolupracovat se svými osvědčenými spolupracovníky, ruskou kameramankou Alexandrou Ivanovou a 

lotyšskou střihačkou Guntou Ikere. Dramaturgem projektu je zkušený Jan Gogola mladší. Vzhledem k tomu, 

že společnost žadatele zastupují 2 zkušení dokumentaristé Filip Remunda a Vít Klusák, lze předpokládat 

jejich vklad i do tvůrčí oblasti.  

 

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

 

Téma rodiny je naprosto univerzální, i když zde se jedná o velice specifickou a výjimečnou rodinu. Projekt 

může oslovit diváky všude na světě. Jeho mezinárodní potenciál, jak festivalový, tak i v oblasti prodeje, 

garantuje kromě tématu také jméno samotného režiséra. Mezinárodní aspekt projektu je zahrnut i 

v koprodukční vizi: film bude koprodukcí mezi ČR, Lotyšskem a Německem. I když zpracování formou 

kombinace časosběru / archivů a finálních dotáček není zcela inovativní, jedná se o formálně i divácky 

velice vděčnou metodu.  Režisér má zároveň jasnou představu o stylu a celkové vizuální stránce díla, kde 

chce kombinovat klasickou a ruční kameru ve spojení s archivy, použít specifické kolorování a formátování 

nebo asociaci s výtvarným uměním – malířstvím krajin. To vše má sloužit k vytvoření univerzálního 

podobenství. Projekt má zřejmě sales agenta Deckert Distribution, který je uveden na přiloženém materiálu, 

LOI ale přiloženo není. 

 

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

znaků) 
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Žadatelem je zkušená a úspěšná společnost Hypermarket Film dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa 

Remundy. Potřeby dalšího vývoje jsou jasně specifikovány, včetně strategie financování. Počítá se také s 

oslovením fondů v Lotyšsku i v Německu koprodukčními a partnery a se vkladem televizí v jejich zemích 

včetně ARTE. Žadatel chce oslovit také TV Ontario v Kanadě a PBS v USA. Zkušenosti žadatele se odráží 

také v propracované marketingové a distribuční strategii s jasně charakterizovanými cílovými diváckými 

skupinami a s dobrými znalostmi situace na mezinárodním trhu včetně Ruska – tam žadatel přirozeně 

nepočítá s distributorem, chce ale spolupracovat s TV stanicí, která operuje na území bývalého Sovětského 

svazu. Celkový rozpočet na vývoj je poměrně vysoký, 1 924 000 Kč. Jedná se ale o náročný projekt 

s natáčením také v USA a s výrobou prestižního traileru. 50% financování vývoje bude pokryto z příspěvku 

MEDIA / Program Creative Europe, který projekt už obdržel. Věcný vklad žadatele je 282 000 Kč, takže 

navzdory vysokému celkovému rozpočtu je příspěvek SFK ve výši 680 000 Kč pouze 35%.  

 

POZN.: V popisu projektu (B1) je suma na vývoj zřejmě omylem uvedena jako předpokládané náklady na 

výrobu. Chybí tudíž předpokládaný rozpočet celkové výroby. Nelze tím pádem odhadnout, jaký podíl činí 

rozpočet vývoje vzhledem k celkovému rozpočtu.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Čekání na zázrak 

Evidenční číslo projektu 3401-2019 

Název žadatele Kuli Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 30.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Námet tohto dokumentárneho filmu zachytáva relevantnú spoločenskú tému krízy viery zo zaujímavého uhlu 

pohľadu, cez proces beatifikácie, ktorý je zároveň všeobecne známym pojmom, ale samotný proces je pre 

väčšinu ľudí neznámy a preto zaujímavý, či už pre veriacich, ale aj mimo kruhu veriacich. Žiadosť je kvalitne 

vypracovaná a režijná aj dramaturgická explikácia sú presvedčivé. Zamýšľaná štruktúra koprodukcie je 

zmysluplná a kvalitná, potvrdená aj predošlou spoluprácou žiadateľa. Rozpočet a finančný plán obsahujú len 

drobné nezrovnalosti, ktoré môže žiadateľ opraviť a pri osobnej prezentácii obhájiť. Preto odporúčam tento 

projekt vo vývoji z pohľadu ekonomickej analýzy podporiť.  

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  

 

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

Po formálnej stránke je žiadosť úplná a neobsahuje rozpory ani protichodné informácie. Žiadosť je 

vypracovaná jasne a presvedčivo, kvalitne. Drobné nejasnosti týkajúce sa finančného plánu a rozpočtu sú 

uvedené nižšie v hodnotení, ale nebránia žiadosť správne posúdiť. 

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný a nákladové položky sú v poriadku vzhľadom k projektu, spôsobu realizácie a 

zamýšľaným cieľom. V rozpočte sú ale v posledných dvoch riadkoch uvedené režijné náklady žiadateľa a 

producer fee, ktoré presahujú povolený limit 7%. Tieto položky by mal žiadateľ adekvátne znížiť a finančný 

plán aj rozpočet opraviť.  

 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava o financovaní je realistická. Výška nákladov je zdôvodnená a producent naznačuje vierohodnú, 

štruktúru koprodukcie s relevantnými partnermi. Koprodukcia je dostatočne zdôvodnená aj v obsahovom 

popise projektu a producentskej stratégii. Z doložených dokumentov však nevyplývajú sumy tak, ako ich 

žiadateľ uvádza vo finančnom pláne ako "zabezpečené". V žiadosti chýba akékoľvek potvrdenie zo strany 

Background films. Tiež je doložených 2000 Eur od slovenského koproducenta, napriek tomu je uvedená 

suma 100.000 Kč pri zahraničných partneroch. Tak isto aj vecný a finančný vklad producenta by sa žiadalo 

doložiť čestným prehlásením o finančnom vstupe a špecifikáciou položiek vecného vkladu.  

 

Rozpočet aj finančný plán sa žiada preto opraviť a pri osobnej prezentácii ešte raz vysvetliť. 

 

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

Výška požadovanej podpory je obhájiteľná.  

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Vo fáze produkcie bude mať projekt určite potenciál zaistiť viaczdrojové financovanie, čo už aj aktuálna 

zamýšľaná štruktúra koprodukcie so Slovenskom a Talianskom naznačuje. Producent spomína zámer 

pokúsiť sa o fondy CE Media, čo by bolo pre projekt iste zaujímavé. 

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 
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– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu? 

Producentská stratégia je vhodne zvolená a vzhľadom k ranému štádiu projektu aj adekvátne 

prepracovaná. Kvalitná je najmä štruktúra koprodukcie a zvolený dramaturg. Taktiež zámer realizovať 

test/teaser a projekt otestovať na zahraničných platformách je správny. Pred zahraničím bude zrejme nutné 

obhájiť voľbu krajín, kde sa bude nakrúcať. Najmä voľba Slovenska je pre česko-slovenský priestor 

prirodzená, ale zahraničnému divákovi nemusí pripadať samozrejmá. Voľba Talianska je pochopiteľná, 

keďže Rím/Vatikán. 

 

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii? 

Predstava o marketingovej stratégii je primeraná štádiu projektu. Je možno trošku zvláštne, prečo stratégia 

mieri vo veľkej miere najmä na kresťanskú komunitu. Vzbudzuje to dojem, ako keby film nemal zaujať 

divákov-laikov. Veď téma je dostatočne zaujímavá a univerzálna, aby mohla zaujímať aj neveriacich, či 

dokonca aj ľudí kritickejšie ladených voči kresťanskej cirkvi.  

 

 

– Je časový harmonogram zvládnutelný? 

Harmonogram je na hrane zvládnuteľnosti, nastavený na menej ako 12 mesiacov, čo vzhľadom k 

nepredvídateľnosti dokumentárneho nakrúcania môže byť riziko. Žiadateľ si ale zamýšľaný harmonogram 

môže obhájiť na osobnej prezentácii. 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

Argument žiadateľa, že kredit novo-založenej spoločnosti by mal zohľadňovať kontinuitu a skúsenosti 

producenta konateľa je pochopiteľný a akceptovateľný. Súhlasím, že profil spoločnosti a zrejme aj finančné 

možnosti zodpovedajú zvolenému cieľu, keďže navyše nejde o finančne náročné dielo. 

 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

Producent má relevantné skúsenosti aj úspechy a medzinárodné renomé, ktoré bude iste vedieť využiť aj 

pri projektoch realizovaných vo svojej novej spoločnosti. Dá sa teda predpokladať úspešná realizácia aj 

medzinárodná distribúcia tohto diela. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Čekání na zázrak 

Evidenční číslo projektu 3401-2019 

Název žadatele Kuli Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 16. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je celovečerní projekt scenáristy a režiséra Víta Zapletala, dramaturgyně Zuzany Piussi 

a producenta Radima Procházky. Spojení talentovaného dokumentárního debutanta (s ceněnou hranou 

absolventskou prvotinou Prach, 2015) se zkušenými a výraznými osobnostmi dramaturgyně a producenta 

tvoří klíčovou přednost projektu. 

   Druhou předností je unikátní žánr náboženského filmu, který se zaobírá otázkami církve, víry, svatosti a 

zázraku (v českém prostředí jde o počin srovnatelný jen s autorskými hranými dokumenty Otakára Mária 

Schmidta). Projekt je plánován jako česko-slovensko-italská koprodukce, což vytváří vhodný srovnávací 

model země bezvěrců se zeměmi katolické víry a především vytváří spojnici s životním osudem kardinála 

Josefa Berana, který představuje hlavní motiv vyprávění. 

   Předložený autorsko-režisérský koncept vypovídá o velkém zaujetí, ale o nejisté a neurčité představě 

řešení. Zřejmé je zaujetí osobností kardinála Berana a jeho výjimečným osobním příběhem, který dostává 

zvláštní a svého druhu paradoxní rozměr procesem jeho blahořečení, kdy se čeká na splnění podmínky 

zázraku. Soudím, že jde o fascinující námět, který by bylo ke škodě věci obstavit dalšími motivy, případy a 

tématy, jak naznačuje předložené pojetí zahrnující dále například medailonky blahoslavených a 

svatořečených, obrazy ze života církve nebo česko-slovenské poměřování v horlivosti. Námět je zbytečně 

přehlcen různými prvky s nejasnou tematickou a dramaturgickou skladbou. Otevřenou otázkou je také 

hledisko vyprávění: v synopsi se píše o „filmu praktikujícího katolíka o krizi jeho domovské církve“, což 

napovídá užití osobního autorského hlediska, zatímco jinde se předpokládá objektivizující hledisko dané 

účastí různých respondentů. V režisérské explikaci je nejasné, jak by měla být použita metoda 

časosběrného dokumentu. S tím souvisí otázka realizačních možností, totiž co je vůbec možné natočit a 

kam budou filmaři vpuštěni, což reflektuje producentská strategie jako jeden z hlavních úkolů vývoje.  

   Rozpočet 711 tis. je standardní. Finanční plán stojí dominantně na podpoře Fondem (450 tis., tj. 63%), což 

současně představuje nadlimitní intenzitu veřejné podpory, která je oprávněna kulturní náročností projektu i 

strukturou evropské koprodukce. Zbytkový rozpočet se vykazuje jako zajištěný, doložen je ale jen podíl 

slovenského koproducenta ve výši 2 tis. EUR, chybí také doklad (čestné prohlášení) o vlastním vkladu 

žadatele, jehož výše (135 tis., tj. 19%) jinak zaslouží ocenění a svědčí o vysoké motivaci producenta a 

důvěře v projekt. Otázkou je, proč není zastoupena, nebo alespoň zvažována, podpora ze strany církve 

nebo veřejná sbírka ze strany věřících. Důležitým prvkem koprodukční struktury i následné exploatace je 

zamýšlená účast České televize. Distribuční a marketingová strategie realisticky cílí na specifické divácké 

skupiny spojené s církevními a křesťanskými komunitami a na specializované festivaly a site specific. 

   Jedinečný náboženský námět, kreativní personální složení a cílevědomý producent dávají projektu 

zajímavý potenciál rozvoje. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy: posiluje kvalitu a rozmanitost české 

kinematografie a koncepční předprodukční přípravu. 

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 splňuje podmínky a cíle výzvy. 

Podrobný komentář je uveden výše. 

 

 

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

Realizační tým odpovídá projektu a je schopen projekt úspěšně realizovat. 

 

 

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

Projekt obsahuje silný osobní příběh s univerzálním a evropským přesahem, lze předpokládat jeho 

zahraniční potenciál - zejména pro specializované festivaly a TV vysílání. 

V rámci české kinematografie je tematicky a žánrově ojedinělý coby náboženský film. 

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

znaků) 

Producentská strategie je popsána sice stručně, ale zkušeně a přesně. 

Rizikem je vysoká míra závislosti na podpoře Fondem a nízká míra zajištění z jiných zdrojů, což ale 

odpovídá povaze projektu a omezeným možnostem širšího financování, každopádně finanční plán 

představuje slabší stránku projektu. 

V distribučním plánu postrádám zmínku o možnostech televizní exploatace, která se nabízí jako klíčový 

prvek. 

Projekt je dle dané strategie a rozpočtu realizovatelný. 

Producent je důvěryhodný a zkušený, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel skýtá vysokou záruku 

úspěšné realizace. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu Čekání na zázrak 

Evidenční číslo projektu 3401-2019 

Název žadatele Kuli Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 1. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Čekání na zázrak režiséra Víta Zapletala a producenta Radima Procházky pokládám za velice 

nadějný. Zpracovat prostřednictvím dokumentárního filmu život významného českého církevního 

představitele kardinála Berana by bylo samo o sobě velmi záslužné, proces jeho beatifikace nicméně 

umožňuje vnést do historizující a na archivní materiály jinak odkázané látky živý, právě zde a tady 

probíhající příběh, což mi přijde z dramaturgického hlediska mimořádně šťastné. Umožňuje to 

bezprostředně vztáhnout životní příběh kardinála Berana k závažným a mnohdy palčivým aktuálním 

otázkám existence soudobé katolické církve v českých zemích a dotknout se tímto způsobem i otázek 

celospolečenských. Proces beatifikace představuje velmi konkrétní a jasně ohraničený  

syžet, který může ve filmu nabýt modelového charakteru a posunout tak výpověď o konkrétní historické 

osobnosti do řádu pronikavé filmové metafory. Samo svatořečení tedy je – nebo může být - už příběhem 

par excellence, jeho logika, průběh, pravidla, technika, jeho důvody pro i proti, jeho funkce v dějinách i v 

současnosti, to všechno jsou momenty, díky kterým si může divák (ať už věřící katolík nebo kdokoli jiný)  

klást velmi podstatné otázky o charakteru a směřování nejen církve, ale i celé české spolenosti. Kardinál 

Beran se tak může stát nejen portrétovanou osobností, ale v nejlepším smyslu slova i filmovou postavou, 

což je pro vznik filmu vynikající okolnost. 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) 

Téma projektu pokládám zá závažné. Předpokládaný způsob zpravování považuji za dobře promyšlený a 
adekvátní zvolené látce, jde o velmi osobitý přístup k trafičnímu formátu časosběrného dokumentu. Žádost 
jasně dokazuje, že autor i producent jsou si potenciálu zvolené látky dobře vědomi. Osobní angažmá 
režiséra, jakožto aktivního, kriticky uvažujícího katolíka považuji za přidanou hodnotu, z žádosti je zřejmé, 
že bude schopen se vyhnout jak ironii, tak nekritickému přístupu k procesu beatifikace, což jsou 
nebezpečí, která by jinak hrozila. Možnost rozhodnout až v průběhu natáčení, zda film bude více portrétem 
nebo více příběhem beatifikace pokládám za unikátní. 

 

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

Tvůrce filmu lze pokládat za začínajícího autora, nicméně jeho předchozí práce považuji za velice nadějné 
a způsob myšlení o filmu tak, jak je prezentován v žádosti, za přesvědčivý. Producentské zázemí projektu 
považuji za vynikající, Radim Procházka je jedním z nejvýznamnějších producentů v oblasti 
dokumentárního filmu, dramaturgyně Zuzana Piussi nepochybně zcela kompetentní stát se důležitým 
poradním hlasem. 

 

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

V rámci tradičního časosběrného modelu dokumentárního filmu považuji projekt za velice přínosný, jak 
vzhledem k osobnosti, jíž se chce věnovat, tak k mimořádným okolnostem, které její odkaz činí živým a 
aktuálním.  

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

Žádost pokládám za skvěle zpracovanou, velmi dobře postihuje silné stránky projektu a naznačuje, jak se 
vyhnout jeho úskalím. Projekt je realizovatelný, distribuční strategie promyšlená. Žádatel je nepochybně 
schopen realizaci projektu zvládout. 
 

 



LETTER OF INTENT 

Dobrý	den,	

jako	spolumajitel	firmy	Background	Films	potvrzuji,	 že	máme	zájem	vstoupit	částkou	26.000	Kč	do	vývoje	dokumentárního	filmu	
Víta	Zapletala	 	Čekání	na	zázrak.	Částku	poskytneme	ve	formě	věcného	plnění	zpracováním	kompletního	výrobního	rozpočtu	filmu	
dle	finálního	treatmentu	a	dalších	informací	souvisejících	s	natáčením.	

Děkuji	Vám	za	Vaši	nabídku.		

V	Praze	dne	8.	8.	2019



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Blix
Evidenční číslo projektu 3402-2019
Název žadatele Pink Productiona s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2020-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 29.12.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zkušená produkce Pink produktions s.r.o. žádá o podporu vývoje projektu studentky dokumentární tvorby 
FAMU Grety Stoklassové zatím předkládaného jako bilanční interview se švédským diplomatem a 
odborníkem na jadernou problematiku Hansem Blixem.

Hlavní silnou stránkou projektu je kromě kvalitního personálního zajištění realizačních složek, především 
určitá ochota bývalého diplomata se podělit o informace ze zákulisí vojenské intervence USA do Iráku v 
roce 2003. 

Hlavní slabé stránky projektu jsou pak dvě. První lze asi vystihnout citátem Jana Wericha, že „Skoro každý 
stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše.“ Tj. ze žádosti není úplně jasné v čem jsou 
vzpomínky pana Blixe tak jedinečné, zato je jisté, že je mu nyní 91,5 roku.

Druhou a dle mého zásadní slabinou je pak neortodoxní pojetí smlouvy o dílo s autorkou námětu, která 
uděluje licenci na dobu kratší než je uváděna v harmonogramu pro pouhou realizaci projektu.

Konečné hodnocení
Vzhledem k tomu, že dle mého názoru není zajištěna základní podmínka k udělení podpory tj. zajištění 
práv na dílo, nelze bohužel projekt zodpovědně doporučit k podpoře.

Udělení podpory Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte)
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
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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)
Jak bylo zmíněno výše, patrně se předkladatelé snažili o alternativu k opční smlouvě v domnění, že stačí 
mít práva na dobu vývoje, ale bohužel si neuvědomili jakému riziku v případě udělení vystavují nejen sebe,
ale především Fond. Tj. licence je udělena dle bodu II.1. smlouvy o dílo na dobu do 25.5.2021 a jen 
samotná výroba je plánována dle harmonogramu do roku 2022. V bodě I.4. smlouvy je pak použita 
vysloveně nešťastná formulace, že smluvní strany konstatují „...že jejich další závazky týkající se vývoje 
AVD (práce autorky na dalších verzích Díla i jiných výstupech vývoje a odměna jí za to příslušející…) 
budou upraveny zvláštní smlouvou.“ Bohužel není definována ani budoucí odměna ani rozsah a časové 
období budoucího díla. Tj. z právního hlediska nejde o závazek o smlouvě budoucí, natož jakákoli sankce 
pro případ nedodržení. To je u takto zkušené produkce a při tomto rozpočtu zarážející.

Ostatní přílohy jsou standardní a je z nich celkem patrná jak představa o pojetí filmu, tak jeho zaměření. 
Nicméně osobně opravdu nemám rád, pokud informační či promo texty v různých pasážích kopírují 
identické věty. V tomto případě se duplikují celé odstavce, což je vysloveně únavné.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Rozpočet vývoje je pro film, který má být postaven na rozhovoru s jedním respondentem (byť ve 
Štokholmu – druhém domově autorky) více než dostatečný. Osobně si myslím, že ukázka tohoto typu 
by šla vytvořit za mnohem méně než 330 000 Kč . Zvláště když náklady na cestu i ubytování jsou 
extra. Naopak bych neváhal vložit do rešerší a konzultací výrazně více než 20k respektive 15k. 
Obdobně se domnívám, že pro případný film bude potřebovat opravdu hodně mezinárodních 
archivních materiálů (jinak to bude nudné) a již nyní je potřeba je najít.

Finanční plán je prostý. Fond zaplatí 600 000 Kč, švédský koproducent (otec autorky) vkládá 70 000 Kč a
žadatel deklaruje finanční vklad 73 855 Kč plus dalších 426 455 Kč v kapacitách a honorářích, které však
nejsou rozklíčovány.

a) Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Na producentské strategii je vidět velká zkušenost žadatelů s festivalovým tipem dokumentu, které se 
vlastně ani příliš nesnaží o standardního diváka a spíše těží z osobních přízní na uzavřených fórech a 
specifických projekcích. Takto předložená strategie je celistvá a promyšlená a počítá i s návštěvou 
přidružených akcí zaměřených na vývoj projektu. Je však otázka, zda by tento projekt neměl naopak 
nabízet pokud možno zásadní a možná i skandální informace z prostředí mezinárodní politiky a tedy 
respektovat pravidla tohoto zejména anglofonního formátu a to jak v naraci, tak ve strategiích, protože 
plánovaný rozpočet výroby filmu 7 200 000 Kč by tomu lépe odpovídal.

2. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přestože kredit autorky je zatím menší, ostatní členové deklarovaného tvůrčího štábu jsou dosti 
zkušení a vývoj by měli zvládnout. Samozřejmě pokud budou mít skutečnou právní a odbornou 
konzultaci.
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Konspirace ticha 

Evidenční číslo projektu 3403-2019 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 19.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Předmětem žádosti o podporu je vývoj obsahově mimořádně důležitého projektu, 
dokumentárního filmu Konspirace ticha ve stopáži 85 až 120 min. Producent vyčíslil náklady 
na fázi vývoje na 1 774 240 Kč (komentář viz níže), leč není jasné, o jakou výši podpory žádá. 
 
Jde o velmi závažné téma, a proto je s podivem, že zkušený žadatel uvádí dvě rozdílné 
částky případné podpory: v Žádosti 500 000 Kč, ve Finančním plánu pak 750 000 Kč. 
 
Tato skutečnost resp. závažné pochybení či nedbalost žadatele mi s velikou lítostí 
neumožňuje doporučit udělení podpory. 

Udělení podpory nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Zahájení prací na projektu je datováno 25.11.2019, konec na 30.11.2021. 
 
Předložená žádost obsahuje všechny požadované přílohy, avšak z žádné z explikací 
nevyplývá značný stopážový rozptyl (až 40 %). Producent si tak zřejmě vytváří prostor pro 
anoncovaná získání koprodukčních partnerů. 
 
Důležitou součástí fáze vývoje by měly být obhlídky v zahraničí a hledání archivních 
materiálů. Především výběr lokací však není výrazně rozpočtově podpořen, v kalkulaci (viz 
níže) je ústředním nákladem výroba traileru (cca. 500 000 Kč!).  
 
Producent podal úspěšně žádost o podporu vývoje v rámci Creative Europe, Development 
Slate Funding, číslo výzvy  EACEA-23-2018. Pro své tři projekty (v anglických verzích názvů)  
It's not Moscow here!, Family a The Conspiracy of Silence obdržel 127 000 €, z nichž (zřejmě 
vlastním rozhodnutím) vyčlenil 34 000 € pro projekt Konspirace ticha.  
 

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

 
Předložený rozpočet na vývoj projektu by tudíž měl odpovídat rozpočtu předloženému 
v rámci výzvy  EACEA-23-2018. Bylo by možné očekávat náklady na cesty (obhlídky) do 
USA, Izraele, Polska, Francie a dalších zemí, avšak pol. 02-25 Cestovní náklady činí jen 
90 000 Kč, pol. 02-22 Ubytování mimo ČR pak nulu!  
 
Nejvýrazněji je podpořena výroba traileru již zmíněným objemem 500 000 Kč (jen součet pol. 
02-11. 02-12. 02-13). 
 
Finanční plán uvádí v pol. 1.4 Fond oněch zmíněných 750 000 Kč (tedy 42,27 % podílu 
plnění na nákladech fáze vývoje projektu). Pol. 2.1 je detailně popsána výše, pol. 7 resp. 7.2 
(věcný vklad žadatele) je spíše zanedbatelná a netvoří ani součet rozpočtových pol. 03-01 a 
03-02 Režijní náklady a Production fee (celkem 160 000 Kč). 
 
Zdroje koproducentů jsou dle textu žádosti teprve v jednání. 
 

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

 
Cílové publikum tvoří dle žadatele dvě skupiny diváků: ty se zájmem o historické portréty a o 
dokumenty z druhé světové války (30+), a ty se zájmem o současné dění. Zároveň vidí 
v projektu vzdělávací potenciál (12+).   
 
Světovou premiéru chystá na nějakém z nejdůležitějších festivalů včetně MFFKV, pro 
kinodistribuci v České republice zamýšlí oslovit společnosti Aerofilms s.r.o. Samozřejmě 
nemíní vynechat sociální sítě, alternativní distribuční platformy (DAFilms, KineDok) apod. 
 
Žadatel píše i o záměru oslovit Českou televizi a RTVS a o možnosti vytvoření kratší verze 
více uplatnitelné v televizní distribuci (po celém světě). 
 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Producentská firma Hypermarket Film s.r.o. Filipa Remundy a Víta Klusáka se v české  
audiovizuální industrii velmi úspěšně pohybuje již mnoho let a může se vykázat mimořádně  
zajímavou a bohatou filmografií takřka všech žánrů.  
 
Hodně titulů Hypermarket Film s.r.o. vzniklo pro Českou televizi či ve spolupráci s Českou  
televizí. 
 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Konspirace ticha 

Evidenční číslo projektu 3403-2019 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 6. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Důsledně naplánovaný projekt vyvíjí dosud filmově nezpracované a společensky významné historické téma 

především skrze pátrání po vzniku a dopadech zprávy o dění v koncentračním táboře od dvou uprchlých 

vězňů. Tvůrci již absolvovali část průzkumu a pátrání po pamětnících, projekt je průběžně konzultovaný 

s odborníky, fáze vývoje je detailně naplánovaná jak po tvůrčí, tak producentské stránce. Na projektu 

pracuje tým předních slovenských a českých tvůrců a zaštiťuje jej renomovaný producent. Projekt získal na 

vývoj financování Media. Harmonogram i rozpočet jsou odpovídají náročnému mezinárodnímu 

koprodukčnímu filmu. Producent, tvůrčí tým a již získané financování jsou zárukou kvalitní realizace 

projektu, který má potenciál stát se výjimečným autorským dílem i v mezinárodním kontextu. K podpoře ho 

doporučuji.  

 

 

 

 

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) 

 

Konspirace ticha zpracovává významné a poutavé historické téma, které rozvíjí kolem osudu zprávy o dění 

v koncentračním táboře od dvou uprchlých vězňů. Téma je účelně rozprostřeno mezi sledováním dopadu 

zprávy, pátráním po příčinách pomalé odezvy na ní a odlišnými následnými osudy uprchlých vězňů 

Wetzlera a Vrby.  Jak je vidět v treatmentu, autor již od začátku promýšlí také tvůrčí metodu a způsob 

ztvárnění tématu (především jako kombinaci investigativních a performativních postupů). Po této stránce je 

žádost ukázkovým materiálem pro prokázání připravenosti na kompletní vývoj. Autor má s těmito postupy 

zkušenost ze své předchozí tvorby a zároveň se jedná o vhodnou volbu vzhledem k nutnosti představit 

historické skutečnosti, reálie a postavy. Zamýšlená tvůrčí metoda má rovněž potenciál vytvořit poutavě 

vyprávěný a překvapivý, ale zároveň srozumitelný film. (Příloha Výtvarná podoba filmu však není příliš 

srozumitelně formulovaná – tvůrci se vymezují vůči konvencím žánru historického filmu, ale neupřesňují, 

kterým, a níže se zase k žánrovému jazyku hlásí. Nicméně i z této přílohy se dá vyčíst alespoň hrubá 

představa o vizualitě a inscenování.) Výborně vypracovaná dramaturgická koncepce pak detailně a velmi 

přesně pojmenovává klíčové další kroky zaostřování tématu i představy o ztvárnění a způsobu vyprávění. 

První fází průzkumu již tvůrci absolvovali. Je to zjevné i z předložených materiálů, kde pracují s konkrétními 

jmény a zjištěními. Oceňuji široký záběr odborných konzultací, které plánují. Vzhledem k náročnosti tématu 

a potřebnosti rozsáhlého historického průzkumu a investigativní práce je zcela jasné, proč a kam autoři 

potřebují cestovat; cesty budou zároveň sloužit jako obhlídky lokací. Natočený materiál bude využitý ke 

vzniku teaseru (v popisu projektu není jeho výroba zaškrtnuta ve formuláři, ale z textu i rozpočtu vyplývá – a 

pro jednání s koproducenty a sales je nepostradatelný). Fáze vývoje je důsledně naplánovaná. 

Rovněž producentský vývoj je naplánovaný detailně a účelně. Producenti zmiňují i konkrétní společnosti 

(vysílatele, potenciální koproducenty; přičemž s některými z nich producent už v minulosti spolupracoval), je 

tedy zcela jasné, jak budou postupovat i jaké jsou cíle této fáze přípravy filmu. Skvělou zprávou je, že 

producent získal financování z Media slate funding (vedle tohoto projektu na dva další) – je to jednak 

vynikající referencí a jednak to umožňuje film opravdu kvalitně a precizně vyvinout v mezinárodním 

prostředí – jak po tvůrčí, tak producentské stránce.    

 

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

 

Robert Kirchhoff je jedním z nejvýznamnějších slovenských dokumentaristů a jeho tvorba je známá i 

v České republice a již léta úspěšně uváděna v mezinárodním kontextu. Na projektu pracuje tým 

špičkových zkušených tvůrců ve všech profesích. Střihačka v jednání Jana Vlčková patří mezi nejlepší a 

nejvyhledávanější střihače (nejen dokumentárních filmů) v českém i slovenském prostředí. Dramaturg Jan 

Gogola ml. se podílel na desítkách významných filmů různorodých autorských osobností. Se 

spoluscenáristkou již autor pracoval, rovněž tak s kameramanem Chlpíkem. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Domnívám se, že se jedná o výjimečné a univerzálně srozumitelné téma, navíc aktuální ve vztahu 

k uvažování nad politickými a diplomatickými mechanismy a rolí různých institucí v krizových společenských 

obdobích. Téma i složení štábu je ideální pro vznik česko-slovenského koprodukčního filmu, který má navíc 

potenciál oslovit další zahraniční producenty a později i diváky. Také zamýšlený způsob zpracování ukazuje 

na formálně i obsahově ambiciózní dílo, které lze, s přihlédnutím na zkušenosti a předchozí díla tvůrců, od 

projektu očekávat. V tomto kritériu tedy záměr hodnotím vysoce. 

 

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

znaků) 

 

Žádost byla úplná včetně všech příloh. Pouze materiál režijní explikace v podstatě explikací není, je to spíš 

část synopse; osobnější vyjádření režiséra tedy chybí – nicméně informace, které jsou předloženy 

v treatmentu a popisu projektu, včetně představy o stylu, pokládám za dostačující.  

Harmonogram odpovídá náročnému vývoji mezinárodního projektu, stejně tak rozpočet. U rozpočtů 

financovaných v mezinárodním prostředí je nutné brát do úvahy reference evropských cen a zároveň 

nutných vyšších nákladů, když se jedná o náročný projekt. I když i v tomto kontextu položka pro producenta 

působí i tak relativně vysoce ve vztahu k ostatním honorářům (např. režisér) a nákladům. Některé položky 

nejsou specifikovány přesně (workshopy (vyjma Ex Oriente, které již proběhlo) a trhy, festivaly během 

vývoje). U ubytování v zahraničí chybí suma. Odborní poradci (1-10, 2-16) figurují v rozpočtu dvakrát – 

zřejmě se jedná o odborníky teoretiky v prvním případě a rešeršisty v zahraničí v druhém (?). 

Hypermarket film patří k nejvýznamnějším nezávislým produkčním společnostem v České republice, 

pracuje s velkými jmény české a světové dokumentaristiky a produkuje i dokumentární debuty, stojí za 

významnými celovečerními autorskými filmy i výraznou televizní tvorbou a má také mezinárodní renomé. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Konspirace ticha 

Evidenční číslo projektu 3403-2019 

Název žadatele Hypermarket Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy  Kompletní vývoj dokumentárního filmu  
 

Číslo výzvy 2020-1-2-6  
 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 31. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní dokumentární film Konspirace ticha, jehož režisérem je slovenský 

dokumentarista Robert Kirchhoff. 

 

Snímek se zaměřuje na dramatické životní osudy Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrby, jimž se podařilo 7. dubna 
1944 uprchnout z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Stali se prvními očitými svědky, kteří podali 
autentické svědectví o bestiálním hromadném vyvražďování Židů ve vyhlazovacích nacistických táborech. 
Jejich otřesnému svědectví ale nebyla věnována patřičná pozornost… 
 
Autoři projektu se nezaměřují jen na odlišné životní příběhy slovenských vězňů, jejichž dvaatřicetistránkové 
alarmující zprávě se ani v židovské obci zpočátku příliš nedůvěřovalo. Dokument má ambice o přesahy do 
současné doby, jak naznačuje plánovaná názorová konfrontace s některými nechvalně známými „popírači 
holokaustu“. Tvůrci již v této fázi vývoje mají ujasněnou představu o výtvarné stránce filmu i o jeho formální 
stránce. 
 

Projekt byl v září 2919 podpořen programem Kreativní Evropa – MEDIA, vyplacení grantu (který by v této 

fázi vývoje pokryl 50 % rozpočtu) je podmíněno získáním kofinancování v České republice. Žádná příloha 

však tuto podmínku konkrétně nespecifikuje. 

 

S přihlédnutím na tuto skutečnost, ale zejména s ohledem na závažné téma projektu i renomé jeho autorů, 

udělení grantu ze strany SFK doporučuji. S ohledem na jisté nejasnosti v žádosti v souvislosti s rozpočtem 

projektu však nikoli v plné výši. 

 

  

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

V dramaturgické koncepci se uvádí, že „výhradně o uvedené dvojici zatím žádný film nevznikl“. Není tomu 

tak. Téma útěku osvětimských vězňů Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera bylo totiž zpracováno v roce 2015 

v částečně hraném dokumentu Jána Nováka 32 utajovaných stran – zpráva z pekla. To však samozřejmě 

projektu s pracovním názvem Konspirace ticha nijak neubírá na jeho potenciálním významu. 

 

Projekt by měl vycházet nejen z literárních pamětí, ve kterých oba dnes již nežijící vězni nezávisle na sobě 

popsali svůj útěk. Vzhledem k tomu, že svědectví Rudolfa Vrby, do kterého začlenil také smyšlené situace, 

bývá často zneužíváno popírači holocaustu, autoři dokumentu zvažují i právě jejich názory do filmu začlenit. 

To může dokument obohatit o další rovinu, stejně jako pohled na rozdílné osudy obou vězňů po skončení 

války. Tvůrci rovněž plánují vycházet ze vzpomínek Vrbovy manželky, navíc se jim podařilo sehnat unikátní 

rodinné materiály i audiovizuální archivy výslechů Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera. Výsledkem by tak mohl 

být mnohovrstevnatý obraz zásadní, dnes již ale polozapomenuté události druhé světové války.  

 

Dokument by měl kombinovat investigativní postupy s inscenovanými. Tvůrci mají i jasnou představu o jeho 

vizuálním pojetí. Nechtějí točit konvenční historický dokument, ale používat expresivnější formy a metody, 

které se využívají spíše u natáčení filmu hraného. Vizuálně by projekt měl využívat mimo jiné estetiky filmu 

noir, tj. žánru, který byl v polovině čtyřicátých letech na svém vrcholu. Z tohoto pohledu by mohl vzniknout 

jedinečný film nejen svým tématem, ale také svou formou. Natáčet by se mělo výhradně ve formátu 4K. 

 

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

Režisérem a scenáristou snímku bude slovenský dokumentarista Robert Kirchhoff. Tvůrce je držitelem tří 

cen Slnko v sieti, které mu udělila Slovenská filmová akademie za nejlepší dokument (Kauza Cervanová, 

Pára nad řekou a Díra v hlavě). 

 
Spoluscenáristkou filmu je novinářka Ľuba Lesná, která s Kichhoffem jako konzultant spolupracovala již na 
oceňovaném snímku Kauza Cervanová z roku 2014. Dramaturgicky projekt zaštituje Jan Gogola ml. 
 
Jména obou tvůrců i jejich dramaturga jsou zjevně dostatečnou zárukou úspěšného vývoje projektu. Autoři 

dokumentu, kteří spolupracují s nadací Vrba-Wetzler Memorial, navíc plánují spolupráci s řadou historiků, 

novinářů či spisovatelů. Zamýšlejí oslovit nejen popírače holocaustu, ale třeba i vnuka dozorce z Osvětimi, 
který je aktivním antifašistou. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Dané téma je bezesporu významné pro současnou českou, ale také evropskou kinematografii. V době 

nejrůznějšího zpochybňování historických událostí, včetně relativizování hrůz masové genocidy Židů, 

a nárůstu pravicového extremismu má projekt zahraniční přesah, a to nejenom v kontextu evropského 

prostoru. Ačkoli jde o historické téma, má film zjevné přesahy do současnosti. 

 

Vzhledem k mezinárodnímu potenciálu tohoto projektu žadatel plánuje spolupracovat se zahraničními 

partnery, a to na úrovni produkční i distribuční. 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné a umožňují tedy žádost správně posoudit. V žádosti 

se ale objevují zcela rozdílné částky týkající se výše požadované podpory od SFK (viz níže bod č. 4). 

 

Žadatelem je nezávislá filmová produkční společnost Hypermarket Film, kterou v roce 2003 založili 

dva renomovaní čeští dokumentaristé Vít Klusák a Filip Remunda. V produkci této společnosti vzniklo 

několik společensky angažovaných dokumentárních filmů, včetně „první české filmové reality show“ 

Český sen, radikálního dokumentu o zneužívání dětí na internetu V síti či cyklu Český žurnál. Kromě 

vlastní tvorby oba filmaři spolupracují se známými, ale i debutujícími domácími i zahraničními tvůrci.  

 

Profil společnosti i její možnosti zvolenému cíli odpovídají. Dosavadní činnost žadatele i její ocenění 

(Hypermarket Film produkoval výše zmíněný dokument Pára nad řekou – viz bod č. 2) je zárukou, že 

bude projekt schopen úspěšně zrealizovat. 

 

Žadatel v této fázi vývoje plánuje připravit detailní treatmentu nebo již scénář, natočit ukázku a hledat 

mezinárodní partnery. Náklady projektu by mělo pokrýt vícezdrojové financování z filmových fondů a 

veřejnoprávních českých a slovenských televizí, ale také z prostředků zahraničních partnerů (kromě 

těch evropských také izraelských či amerických).  

 

Polovinu rozpočtu by měl pokrýt grant z programu Kreativní Evropa – MEDIA (34 000 eur), ten je však 

údajně podmíněn získáním dalšího zdroje financování vývoje filmu v rámci ČR. Žádost ale neobsahuje 

žádný dokument, který by tuto podmínku smluvně potvrzoval. Požadovaný grant od SFK by měl podle 

finančního plánu pokrývat 42 % rozpočtu (750 000 Kč). V úvodním listě žádosti činí výše požadované 

podpory však o čtvrt miliónu méně, tedy 500 000 Kč. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Gott 

Evidenční číslo projektu 3404-2019 

Název žadatele m3 Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 
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Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
 

 

Zajímavé, lze říci aktuální téma jak protagonistou, tak jeho vztahem k mediím, resp. médií k němu. 

  

V rámci vývoje bude nutná složitá rešeršně - dramaturgická práce, kterou správně Žadatel označil za jeden 

z hlavních cílů vývoje. Dalším důležitým faktorem vývoje je zpracování traileru-ukázky z plánovaného filmu, 

která poté jasně ukáže budoucí potenciál filmu. 

 

Drobné připomínky k formální stránce Rozpočtu a Harmonogramu níže. 

 

Projekt má promyšlenou koncepci a je připraven k realizaci. 

 

Zkušený Žadatel jistě bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 
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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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

–  Žádost i její přílohy jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují žádné rozpory či protichůdné informace. 

– V Harmonogramu bod 2 + 5 přehozeny dny/měsíc, v Rozpočtu chybí Jednotky - částky je nutno 

považovat za Paušál či Limit.  

 

– Žádost  je možno korektně posoudit. 

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

– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodněnitená. 

– Představa o financování je realistická 

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

– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování, správné cílení na německy mluvící zemně, 

potenciál má i na východě - SR, Rusko či Polsko. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu střihového filmu. 

 

– Žadatel má jasnou představu o distribuční i marketingové strategii. 

 

– Časový harmonogram projektu je zvládnutelný. 

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

– Jedná se o novou společnost, tvoří jí však zkušení profesionálové,  její finanční možnosti jistě 

odpovídají  zvolenému cíli. 

– Při hodnocení dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchů Žadatele odkazuji na Přílohy B.6. + B.7.. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Gott 

Evidenční číslo projektu 3404-2019 

Název žadatele m3 Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Seidl 

Datum vyhotovení 1.1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem této žádosti je celovečerní střihový dokumentární snímek Gott, jehož režisérem bude absolvent 

katedry hrané režie FAMU Jan Bušta.  

 

Autoři projektu chtějí fenomén nedávno zesnulého zpěváka zprostředkovat prostřednictvím Gottova mediálního 

obrazu. Film má být sestaven výhradně z archivních záběrů bez jakéhokoli doplňujícího komentáře i bez nově 

dotočeného materiálu. Ikonu české popkultury přitom budu tvůrci sledovat retrospektivně po téměř šedesát let 

jeho kariéry – tj. od jeho loňského úmrtí až po jeho první vystoupení před kamerami na začátku šedesátých let. 

 

Mezi pozitivní stránky projektu patří skutečnost, že tvůrci hodlají vytvořit „nesentimentální biografii“ – tj. nechtějí 

se vyhýbat ani problematickým místům Gottova života, jakou byla především jeho aktivní účast na Antichartě. 

Výběr archivních materiálů by prostřednictvím vztahu k veřejné osobě, jakou Gott byl, navíc měl „ve druhém 

plánu“ podávat jisté svědectví i o společnosti, která jeho mediální obraz obdivovala a zároveň vytvářela. Kladně 

hodnotím i nápad vyprávět Gottův životní příběh „pozpátku“.  

 

Finanční zajištění projektu k datu této žádosti činí 40 % z vlastních zdrojů žadatele, zbytek je předmětem této 

žádosti. Vzhledem k charakteru dokumentu, postaveném výhradně na archivních materiálech, žadatel počítá 

s tím, že by do projektu jako koproducent logicky vstoupila Česká televize. Žádost ale žádné LOI ze strany ČT 

neobsahuje, což by bylo již v této fázi vývoje žádoucí. Bez její přímé spoluúčasti totiž nelze předpokládat, že by 

byl žadatel svůj projekt – s ohledem na jeho ryze „archivní“ charakter – schopen dopracovat do jím zamýšlené 

komplexní podoby.  

 

Udělení podpory přesto doporučuji, byť nikoli v plné výši. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Nedávné úmrtí zpěváka Karla Gotta, které se pro mnohé občany této země stalo doslova národní tragédií, 
vyvolalo celospolečenskou diskuzi o umělci, jenž se již za svého života stal jakýmsi „projekčním plátnem 
svědomí“ tohoto národa. Střihový film sestavený pouze z archivních záběrů by do této debaty mohl vnést 
objektivizující hledisko. 
 
Jelikož letos na jaře má mít premiéru intimní celovečerní dokument o Karlu Gottovi, který s ním několik let 
natáčela režisérka Olga Špátová, tvůrci projektu, který je předmětem této žádosti, se zřejmě i proto rozhodli 
pro odlišný přístup. Ten se podobá oceňovaným střihovým filmům, které o významných osobnostech vytváří 
britský režisér Asif Kapadia (Senna, Amy, Diego Maradona). Gottův život má film rekapitulovat bez dotáček, 
výhradně prostřednictvím sestříhaných a zkompilovaných archivních materiálů. 
 
Střihový dokument má mít podle představ tvůrců několik rovin: vedle osobní a umělecké má zaznamenávat 
také reflexi proměn Gottova publika i audiovizuálních médií. Z tohoto pohledu by dokument mohl přinést 
v kontextu Gottova „životního příběhu“ určitý atypický vhled. Neotřelou, nostalgicky působící rovinu může 
projektu dodat také skutečnost, že plánovaný dvouapůlhodinový snímek bude odvíjen „proti proudu času“, 
tj. že Karel Gott v něm bude „mládnout“. Což koresponduje s obsahem většiny jeho „věčně mladých“ písní. 
 
Autoři chtějí využít archivů České televize, Krátkého filmu, Národního filmového archivu, Supraphonu, ale i 
soukromé fanouškovské materiály, které plánují získat díky spolupráci s Gottovým fanklubem. Film by měl 
zahrnout dokumenty, záznamy koncertů, videoklipy, rozhovory, ukázky z televizních estrád i filmů, v nichž 
hrál atd. Chybět by neměly ani materiály, které by mapovaly Gottovu zahraniční kariéru (tvůrci chtějí v rámci 
rešerší hledat záběry z vystoupení Karla Gotta v Las Vegas nebo v pařížské Olympii). 
 
Z treatmentu i explikací je patrné, že autoři již mají poměrně podrobnou představu, jak by měl film vypadat. 
Výsledná podoba a jedinečnost filmu ovšem bude závislá na unikátnosti získaných archivních materiálů a 
schopnosti z nich sestavit plnohodnotný a vzájemně kompatibilní portrét, jehož jednotlivé složky se budou 
lišit kvalitou obrazu i zvuku, využitím barvy, ale třeba i formátem. 
 

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

Absolvent katedry hrané režie FAMU Jan Bušta by tímto projektem debutoval na teritoriu celovečerního 
filmu. Zatím na sebe nejvíce upozornil středometrážním experimentálním dokudramatem Televize bude! 
z roku 2014 o „zrodu televizního národa“. S Českou televizí již několik let připravuje minisérii Utopie Baťa.  
 
Spoluscenáristou dokumentu je Jakub Václavek, který studoval na Masarykově universitě obory Český 
jazyk a literatura, Filmová věda a Muzeologie a jenž má pověst zkušeného rešeršisty archivního materiálu. 
 

V této fázi vývoje tvůrci chtějí zapojit do projektu také hudební a filmové odborné poradce a konzultanty. 

V žádosti je opakovaně zmíněno jméno renomovaného hudebního publicisty Jiřího Černého, který by byl 

nezpochybnitelným garantem odbornosti a profesionality plánovaného projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Osobnost Karla Gotta měla na tuzemské hudební poměry zcela mimořádný zahraniční přesah, a to zdaleka 
nejenom v rámci střední Evropy. Tudíž i (v podstatě jakýkoli) film o něm má již předem zajištěn mezinárodní 
divácký potenciál. Projekt je proto logicky naplánován jako vícestranná mezinárodní koprodukce (Německo, 
Rakousko – více viz bod č. 4). 
 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou podrobně zpracované, srozumitelné a neobsahují žádné rozpory, takže 
umožňují žádost správně posoudit.  
 
Žadatelem je Filmová & TV producentská kreativní společnost m3 Films, která byla založena teprve loni 
v srpnu. V současnosti má v různých fázích vývoje rozpracováno osm snímků dokumentárních a jeden film 
celovečerní hraný. Striktně vzato tedy není možné posoudit, zda profil společnosti a její možnosti odpovídají 
zvolenému cíli.  
 
Nicméně s ohledem na vybrané projekty v producentské filmografii trojice zakladatelů společnosti m3 Films 
(kreativní producent ČT, zástupce vedoucího Katedry dokumentární tvorby na FAMU a programový ředitel 
MFDF Ji.hlava Petr Kubica, producent společnosti Synergia Film Aleš Hudský a dramaturg Vít Poláček), lze 
předpokládat, že žadatel bude schopen takový projekt náležitě zrealizovat. 
 
Vlastní zdroje žadatele tvoří k datu podání žádosti více než 40 %, zbytek (600 000 Kč) je jejím předmětem. 
Rozpočet – kromě honorářů pro scenáristy – zahrnuje především náklady na výrobu obrazové upoutávky a 
poplatky za autorská práva za archivní materiály.  
 
Žadatel plánuje účast na několika workshopech, účast na nich je však zatím nepotvrzená. Ve výrobní fázi 
žadatel počítá s vícezdrojovým financováním, včetně mezinárodní koprodukce i distribuce v Německu a 
Rakousku. Jednání začnou však probíhat až po uzavření koprodukční smlouvy s Českou televizí, která ale 
v této fázi vývoje na projektu ještě nijak neparticipuje (součástí žádosti není ani žádné LOI).  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu  
 Between Fjords  

 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Love Trouble 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte) 

Číslo výzvy  
 2020-1-2-6  

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 27. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 
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Žádost o podporu dokumentárního snímku o bratrech, holdujících adrenalinovým sportům, které se 

odehrává drsné krajině islandského severu. Jejich život i usilování kontrastují s životem místních usedlíků a 

odhalují (očekávaný) rozdíl hodnot vyznávaných různými generacemi. Snímek zároveň přináší otázky, které 

v dnešní době mají možná jiná řešení než před dvaceti lety.  

Žadatelem je relativně mladá společnost Love Trouble, která má zkušenosti s realizací několika podobných 

snímků.  

 

Rozpočet je transparentní, pokrývá všechny potřeby projektu s jednou výhradou uvedenou v podrobném 

hodnocení. Projekt má kvalitní vícezdrojové financování, z velké části je plnění již zajištěno. Částka 

požadovaná od SFKMG je přiměřená.   

 

Producentská strategie vývoje je dobře zpracovaná a odpovídá cílům vývoje – npsat scénář, dokončit 

financování a rešerše na Islandu a natočit teaser. Marketingová a distribuční strategie jsou dobře rozvržené, 

ale pouze na obecné úrovni, doporučuji doplnit konkrétní údaje.   Plán vývoje.  

Mezinárodně srozumitelný námět a zpracování, s distribučním potenciálem doma i v zahraničí, byť pro užší 

cílovou skupinu, ale zato pro globální a loajální publikum. Doporučuji k podpoře, ale pouze za předpokladu 

že žadatel odpoví na výhrady uvedené v podrobném hodnocení. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Žádost obsahuje řadu informací potřebné k jejímu posouzení. Harmonogram vývoje je nesrozumitelný do té 

míry, že jsem jej nehodnotila. Producentská strategie sice dobře rozvržená, ale obsahuje málo 

konkrétních informací. Autorská explikace nepřináší příliš nového nad rámec synopse a treatmentu.  

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

 

Celkový rozpočet projektu je ca  975 tis., z toho na vytvoření scénáře připadá 255 tis., což hodnotím jako 

odpovídající. Další velká část nákladů (142 000 tis) připadá v souladu se strategií vývoje na výrobu 

teaseru.  

Rozpočet je transparentní, částky jsou přiměřené, adekvátně vynaložené, struktura nákladů odpovídá 

potřebám projektu a producentskému záměru.  

Jedinou otázkou je cestovné - vzhledem k ještě plánované účasti na workshopech, jednání s koproducenty 

a zároveň nutností cestovat na Island je částka na něj plánovaná poněkud podhodnocená a 

producentská strategie v tomto ohledu není příliš sdílná – viz další bod.   

Ostatní náklady jsou přiměřené, pozitivně hodnotím i vzhledem k povaze projektu spíše nižší production 

fee.  

 

Projekt má kvalitní vícezdrojové financování, – sponzoring (19%), koprodukční vstupy (ca 23 %) a finanční 

a věcný vklad producenta (ca 23%) – všechny tyto vklady jsou již potvrzené. Od SFKMG plánuje žadatel 

získat 42 % rozpočtu (410 tis), což hodnotím jako částku přiměřenou, spíše nižší.  

Projekt má potenciál k zajištění výrobního financování i následné realizace.  

 
 

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

Hlavním cílem vývoje je podle producentské strategie napsání scénáře, další rešerše na Islandu a natočení 

materiálu pro test a ukázku.  Z materiálů dále vyplývá, že v plánu i dokončení financování (jednání 

s koproducenty) a distribuční strategie (jednání se sales). Projekt je zamýšlen jako dvojstranná CZ 

koprodukce (Toaster Pictures) a zahraniční koprodukce s Islandem a Švédskem. 

Distribuční a marketingová strategie je poměrně dobře rozvržená, zahrnuje klasický marketing i sociální 

média, v jednání jsou sales, ale vše je zatím málo konkrétní, včetně definice cílových skupin.  Žadatel se 

často omezuje pouze na obecná konstatování („postavit širokou škálu sociálních médií“, „PR aktivita ve 

spojení s partnery“, „naší aktivitu a spolupráci s médii obecnými a žánrově zaměřenými“, atd.). 

Festivalová strategie je teprve v plánu, přitom se jedná se o specifický projekt, takže by na místě byla 

alespoň základní úvaha.  Při evidentních zkušenostech producenta s marketingem to přičítám spíše 

malé praxi v psaní žádostí pro veřejné fondy, doporučuji dopracovat a upřesnit při osobním slyšení.  

Připravovaný snímek má potenciál pro domácí i zahraniční distribuci, i když distribuce mimo fanouškovské 

publikum záleží na výsledné podobě snímku – zde by napomohla konkrétnější autorská explikace.  

 

Časový harmonogram je nesrozumitelný - projekt končí 30 .6. 2019, zřejmě jde o překlep – ale třikrát za 

sebou?? Kdyby to měl být rok 2020, je to nedostatečný čas na vývoj a všechny plánované činnosti. 

Nelze zodpovědně posoudit.  

 

Projekt i přes tyto nedostatky doporučuji podpořit pro zajímavý mezinárodně srozumitelný námět, aktuální 

témata, která rezonují u současného mladého publika i zkušenosti žadatele s tímto typem filmů.  

Mé doporučení ale platí pouze za předpokladu, že se vyjasní producentská strategie včetně časového 

plánu vývoje a autorský záměr.  

 

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost podává relativně producentská společnost Love Trouble (Jaroslav Bláha), která má realizovala již 

několik dokumentárních snímků s podobnou tematikou. Její možnosti odpovídají zvolenému cíli.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Between Fjords 

Evidenční číslo projektu 3405-2019 

Název žadatele Love Trouble s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Hádková 

Datum vyhotovení 2.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

     Předložený projekt Mezi fjordy chce na příběhu dvou bratrů a jedné staré ženy 
ukázat, jak lze existovat v drsných podmínkách na odlehlém místě islandských fjordů. 
Dvojčata,  Češi  Lukáš a Filip sem jednou za rok přijedou, aby se věnovali extrémním 
sportům – sjíždění ledových horských svahů, které před nimi ještě nikdo nesjel a 
surfování v ledových vodách. Ve vybydlené krajině se potkávají se starou farmářkou 
Betty, která zde prožila celý svůj život.  
 
     Silné stránky dokumentu vidím v tom, že diváka zavede do míst, kam se hned tak 
obyčejný smrtelník nedostane. Chladná, odtažitá, ale krásná krajina kromě 
nestandardních  podmínek k životu nabízí i estetický zážitek. A konfrontace 
archetypálního způsobu života na ovčí farmě s uspokojováním osobní touhy po 
extrémních zážitcích a dobrodružství přinese zamyšlení nad smyslem života, jak jej 
chápeme na pozadí tradičních hodnot, vztahu k přírodě i ve vztahu k modernímu 
světu, který se v této souvislosti jeví jako vyprázdněný.    
 
     Doufejme, že odpovědi na řadu otázek, které si režisér v námětu klade (např. „ 
jestli může být honba za vlastními prožitky někdy uspokojena a jestli je to správná 
životní cesta? Jestli někde na člověka čeká ideální místo na život a musí kvůli němu 
třeba ujít kus světa nebo si ho může vytvořit tam, kde je? Jaký je smysl vlastenectví a 
je proměnlivé – může se člověk podle libosti stát Islanďanem? Jak turismus a migrace 
svět proměňuje? A co náš vztah k přírodě?“) zůstanou ve filmu přítomny latentně, bez 
mravoučné popisnosti a že vyplynou z autentických situací a hovorů ve filmu. 
 
     Z přiložených textů vyplývá, že autor Martin Smékal mé své téma dobře 
promyšlené, má blízký vztah ke svým protagonistům i ke krajině, v níž se pohybují. 
Podle všeho může vzniknout zajímavý, mnohovrstevnatý   dokument se silným 
myšlenkovým poselstvím. 
  
  
 
 
 
 

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) 

     Budoucí dokument vidím nejen jako film o extrémních životních podmínkách, jež 
lidé vědomě a dobrovolně přijímají, ale také jako jistou formu zamyšlení nad 
rozdílnými způsoby života v dnešním světě. Konfrontace dvou odlišných přístupů 
k životu „na konci světa“ tak, jak ji nabízí námět filmu má velký společenský 
potenciál. Právě ona nabízí neotřelé a originální srovnání tradičních hodnot 
s moderním životním stylem. 
 
     Autor chce zachytit své protagonisty i „v civilizaci“, když si vydělávají na svou 
cestu a připravují se do nelehkých podmínek. Zároveň představí Betty při zajišťování 
každodenních potřeb v drsných podmínkách a v neposlední řadě i jejich vzájemnou 
komunikaci. Smísí se zde dvě formy – sportovní dokument se společenským 
přesahem. V tom může být dokument originální – ne jednoznačný, ale plastický  
pohled na dva odlišné světy. 
 
     Podle všeho použije autor pro svůj záměr zachycení autentických situací, v nichž 
bude své protagonisty sledovat, natočí sportovní výkony obou mužů i každodenní 
dřinu majitelky ovčí farmy a použije i jejich výpovědi. Střídáním vyprávěcích rovin 
může vzniknout živý, dynamický tvar, který rozhodně nebude nudit. 
 

 

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

Přiložené profesní životopisy tvůrců – režiséra Martina Smékala, producenta 
Jaroslava Bláhy a dramaturga Lukáše Csicsely – dávají dostatečný přehled o jejich 
zkušenostech. Všichni mají za sebou několik projektů, podle všeho úspěšných. 
Navíc režisér Smékal má s podobnými tématy tvůrčí zkušenosti. 

 

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

Pokud se film povede podle autorských představ, půjde o sportovně společenskou 
existenciální esej, která přinese významnou zprávu o hraničních možnostech 
lidského života v tradičním i moderním smyslu.  
Téma i jeho zpracování má rozhodně i zahraniční přesah – čeští dobrodruzi 
zkoumají své možnosti přežití v extrémních podmínkách, místní rodačka ze 
zapomenutého koutu mezi islandskými fjordy je naopak živým ztělesněním života 
v přírodě. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu; kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000 

znaků) 

   Producentský záměr, který rozvádí autorskou a dramaturgickou explikaci a  srozumitelně  
konkretizuje  strategii dalšího vývoje, včetně marketingové a distribuční představy, je 
srozumitelný a dá se říci vyčerpávající 

   Přiložené texty svědčí o tom, že žadatel není v profesi nezkušeným nováčkem a je 
   schopen svůj projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Between Fjords 

Evidenční číslo projektu 3405-2019 

Název žadatele Love Trouble s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy . 2020-1-2-6 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 01.01.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Předložený projekt „Between Fjords“ je situován, jak již název napovídá, do oblasti 
Islandu. Základem námětu je sledování dvou bratrů z Beskyd, kteří odjeli do tamní 
přírody hlavně surfovat na ledových mořských vlnách. Přestěhovali se do této krajiny 
a žijí zde již několik let s tím, že to prozatím nevypadá na návrat do Čech. Jejich cílem 
je co nejvíce si „užívat“ drsnou přírodu a prožívat co nejdrsnější podmínky k životu, 
zkoušet si, co jejich organismus a psychika vydrží. Kontrastem k nim má být podle 
námětu žena, u které bratři bydlí. Jsou společně v jejím domě, jediném domě na 
pobřeží, ve vesnici, kde už nikdo jiný nežije. V námětu je také obsažena myšlenka na 
hledání společných bodů mezi onou o dvě generace starší ženou a bratry dvojčaty. 
Srovnávat, jak tyto dva nejen geograficky ale i generačně vzdálení lidé vidí svět kolem 
sebe, to je jedna z motivací, která tvůrcům dává možnost vyjádřit i své názory na svět. 
Silnou stránkou projektu je znalost prostředí, ve kterém se tvůrci námětu pohybují. 
Mapování života všech protagonistů je v projektu zmiňováno v hojné míře. Autoři vědí 
o všech téměř vše. Je tedy na čem budovat příběh, který by měl obsahovat každý 
projekt. 
Další část projektu není zcela zřetelná. Příběh je z velké části vyprávěn, tedy je 
prezentován buď reminiscencemi, které ovšem v dokumentárním filmu mohou být 
prezentovány jen jako rozhovor nebo rodinné fotografie, maximálně ještě jako voice 
over, což může působit nevěrohodně. Autoři nemají zcela jasno v motivacích, co 
chtějí filmem dokázat, kam jejich námět směřuje. Oscilují mezi sportovním snímkem o 
surfování a pokusem o sondu do současného života, byť není zcela jasné, jak by toho 
chtěli docílit.  
Nejsem si jist, zda autoři dokážou dopracovat z dodaných podkladů projekt tak, jak to 
vyžaduje formulace Výzvy.         

 
 
 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 
 

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

Po přečtení všech podkladů, které autoři dodali, jsem zabrousil na internet. Tam je 
projekt se stejným názvem, od stejných autorů prezentován jako surfařský film. Navíc 
některé fotografie ukazují, že autoři již něco na Islandu natočili. Jestli to byl podklad 
pro teaser (jehož premiéra proběhla v listopadu 2019 v několika kinech – podle 
informací z internetu), nebo jestli tam natočili valnou část filmu, není jasné.  
Každopádně originalitě námětu ubírá fakt, že autoři se v explikaci snaží svůj film 
zařadit do kategorie filozofických úvah (cituji): „…nahlédnout některé ze soudobých 
problémů jako je migrace, turismus, honba za dobrodružstvím či hledání identity.“ 
K migraci: migrace není to, že se dva mladíci přestěhují na zatím neupřesněnou 
dobu (i kdyby to bylo 50 let) z Čech na Island. Slovo migrace má zcela jiný význam a 
v případě těchto dvou kluků, už jenom z filologického hlediska, to rozhodně není to, 
co lze považovat za „současný problém“. O turismu se v námětu nedovíme zhola nic, 
jen že to občas asi někdo bude kritizovat. Zůstává dobrodružství, což by bylo 
východisko, kdyby námět dodržel základní pravidla žánru. Pak tam může s klidem 
přidat i „hledání identity“. Ovšem migraci – to tedy rozhodně ne. 
V námětu je děj a obsah uvažovaného filmu nejprve rozdělen do tří částí, ale 
nakonec se dovíme jen části dvě. Třetí není nikterak určena, dá se to jen odhadovat. 
Sportovní charakter projektu podle autorů narušuje vstup postavy oné obyvatelky 
domu, ve kterém protagonisté žijí a (cit): „…rozvíjí generační konflikt, který je 
naznačený v internetových rozhovorech s rodiči Filipa a Lukáše.“ Takže další 
možnost, jak příběh opravdu vyprávět – a místo toho se bude „generační konflikt“ 
odehrávat v rozhovorech s třetími osobami. Tuto tezi objasňuje dramaturg slovy (cit): 
„Dvojčata z České republiky přichází na Island, aby tu surfovali (citace!!!) a lyžovali, a 
při této honbě za zážitky potkávají starou dámou, která se snaží v drsných 
podmínkách přežívat. Jejich životní postoje jsou teoreticky v konfliktu.“ Dramaturg 
pokračuje dobrým nápadem (cit.): Hledání uzlových bodů které poskytují možnost 
srovnání dvou příběhových linií by pak mělo vytvářet napětí které ponese dynamiku 
příběhu.“ S tím lze jen souhlasit. 
Ovšem v současném projektu se podklady k takovémuto cíli nikterak nepřibližují.  
Mám-li se vyjádřit k charakteru postav – jsou to zajímavé postavy, s jistou licencí se 
dá říci, že mají i jasný charakter. Nejasná je ale role a charakteristika starší ženy, u 
které mladíci žijí. Sdělení, že jí (cit) „moře vzalo muže“ … nebo že si umí sama 
opravit cokoliv, je sice návodné jak postavu vnímat, ovšem nikde není náznak toho, 
jak se tato fakta dozvíme. Zatím to vypadá, že si o tom budou všichni jen povídat 
mezi sebou. Bez jakékoliv reakce, bez jakéhokoliv posunu v charakteru postavy.  
 
Ještě musím zmínit důležitou okolnost. Mezi cíle Výzvy patří i tato formulace (cit.): 
„cíle podpory promyšlené obsahové a vizuální koncepci a struktuře dokumentu před 
natáčením“ 
Přestože v projektu není nikde ani slovem zmíněno, že autoři již na Islandu natáčeli, 
podle mnohých informací, které autoři sami dali na internet 
(https://www.freeride.cz/surfr/prave-vznika-novy-cesky-dokument-between-fjords) + 
event. (https://www.kinoart.cz/cs/program/premiera-trailerbetweenfjords-film-no-
wave-back-s-hosty/2019/11/02/1700) to vypadá, že už něco z filmu mají natočeno.  
Že to natáčeli na Islandu se prezentuje na internetu jako „česko-islandský film“. Má to 

https://www.freeride.cz/surfr/prave-vznika-novy-cesky-dokument-between-fjords
https://www.kinoart.cz/cs/program/premiera-trailerbetweenfjords-film-no-wave-back-s-hosty/2019/11/02/1700
https://www.kinoart.cz/cs/program/premiera-trailerbetweenfjords-film-no-wave-back-s-hosty/2019/11/02/1700
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ovšem háček v tom, že název filmu je identický s názvem projektu, předloženého 
SFK.  
Při nejmenším byl natočen teaser, jehož výroba je zahrnuta do rozpočtu částkou 
142 000,- Kč. Není ovšem zmíněno, že už je pravděpodobně natočený a patrně byl i 
prezentován.  
V rozpočtu je také zmíněna spoluúčast sponzora a partnera v rámci barteru – ovšem 
k těmto aktivitám není uvedena smlouva a to ani smlouva o smlouvě budoucí nebo 
aspoň nějaká dohoda o spolupráci. V rozpočtu to dělá částku 186 000,- Kč. 
Mimochodem, na internetu jsou uváděni další sponzoři, kteří patrně natáčení na 
Islandu podporovali (Jägermaister, Smyril Line, Wildness Brand, Auto GAZ, 
Expresmenu,Windy). Nic proti sponzorům, čím více, tím lépe. Ovšem tato skutečnost 
by se měla v projektu nebo v žádosti nějak objevit.  
Lehkým nedopatřením se do projektu dostalo také špatné datum dokončení projektu. 
Zatímco v přihlášce se zmiňuje datum 30.9.2020, v rozpočtu kraluje datum 
30.6.2019. Jistě … záměna roku. Ale co to datum samo? V podmínkách je jasně 
psáno, že data uvedená v přihlášce by měla souhlasit i s daty uvedenými v projektu. 
 
 
 
 
 

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

Složení tvůrčího týmu mne nijak nepřesvědčilo, že by dokázalo projekt řádně 
dokončit. Neujasněnost celého projektu mezi tvůrci, nejasnosti v tom, co projekt 
požaduje a co v rámci žádosti nebylo sděleno, to mne neopravňuje tento projekt ve 
fázi, jak byla nyní předvedena, podpořit.  

 

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

Téma není nijak jasné, autoři se zaštítili pojmy jako migrace, se kterou ovšem projekt 
nemá jediný styčný bod. Takže nelze určit, jestli (kromě jistě výrazné obrazové 
stránky) by mohl projekt nějak významně vstoupit na pole české kinematografie.  

Látka by mohla mít i mezinárodní význam, kdyby si tvůrci dali vyšší cíle, než jen něco 
popisovat bez dalších ambicí.   

 
 
 

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

Informace v žádosti na rozdíl od reality jsou zavádějící. Popsal jsem to výše. 
Obsahují rozpory i protichůdné informace. Nejvíce mne překvapilo, že nikde není 
zmíněno natáčení, které se již odehrálo.  
 
 
 

 

https://www.jagermeister.com/
http://www.smyrilline.com/
http://wildnessbrand.com/
https://www.auto-gaz.cz/
https://www.expresmenu.cz/
http://windy.com/
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      REMEK 

Evidenční číslo projektu      3406-2020 

Název žadatele      Piramha films s.r.o. 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy      Kompletní vývoj  dokumentárního filmu 

Číslo výzvy      2020- 1 – 2 - 6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení       19.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

     Autor scénáře a režisér Petr Horký pracuje na vývoji projektu „REMEK“ 

Jedná se o celovečerní dokument o životě prvního evropského kosmonauta Vladimíra Remka.  

Jeho mládí,cílená příprava, let a následné publikace,další život- euro poslanec,velvyslanec v Moskvě, 

důchod a záliba létání s drony. 

Jeho příběh je nově zpracován v mezinárodních souvislostech. Rozhovory s účastníky této události, 

publikování doposud nezveřejněných dokumentů celého světa, archivy a vytvoření ukázkového snímku. 

Výsledný film bude natáčen v ČR,Rusku,Kazachstánu, USA a Bruselu. V období vývoje proběhnou přípravy 

zahraničního natáčení. Bude natočen ukázkový snímek včetně rozhovoru s Vladimírem Remkem / 2 FD/ 

Rozpočet vývoje je 3,381.400 Kč a požadovaná podpora Fondu 500.000Kč 

Období vývoje 25.11.2019 -  konec roku 2020  

     Autorsko režijní a dramaturgická explikace prokazují hluboký zájem a hluboké znalosti dané 

problematiky. 

 

     Vzhledem k pečlivě a obsáhle  zpracované Žádosti , vysokému profesnímu kreditu předkladatele 

a množství písemných podpor veřejných institucí, 

D O P O R U Č U J I   Fondu přidělit požadovanou podporu. 

 

Udělení podpory Doporučuji   
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

     Žádost je přesvědčivě a podrobně zpracována, je srozumitelná a obsahuje všechny požadované přílohy,  

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

 

     Rozpočet vývoje je věrohodně zpracován – vývoj scénáře 310.000Kč, komplexní vývoj 911.400Kč 

Celkové náklady včetně režijních nákladů a fee producenta činí  1,381.400Kč. Podpora Fondu je přiměřená 

– 500.000Kč. Je plánovaná celá řada workshopů a prezentací. 

 Písemně projevený  iInstituciální zájem, bude v budoucnosti naplněn i finančně   

Předpokládá se též televizní zájem,mezinárodní festivaly a přehlídky 

 

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

 

     Strategické a marketingové úvahy producenta jsou pečlivé a reálně možné. 

Pro doplnění možná mohl žadatel uvést aproximativ budoucích nákladů a termín premiéry.   

 

 

 

 

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

 

      Mgr et MgA Petr HORKÝ pracoval v letech 1995-2019 jako autor,režisér a producent na cca 80 

projektech.Na př.pro ČT Alchymie bytí, Na cestě,Bombónky světa,Vlastní cesta,Neznámá země atd. 

Pracuje rovněž jako moderátor ČT a Rozhlasu. Poslední televizní seriály 2018-19 Dobrodružství 

archeologie / 5x52 min./,Hausbót Petra Horského /12x22 min,/Balkánem nahoru a dolů /6x25 min./ 

Napsal rovněž řadu cestopisů. Jeho sportovní činnost – potápění,lyže atd.se rovněž odrážejí v jeho tvorbě a 

jsou předmětem doktorandského studia na TSV UK Praha 

Na projektu dále spolupracují – dramaturg Miroslav Náplava, kameraman Pavel Otevřel,zvuk-Michael 

Deliopulos,střih- Petr Svoboda a poradce Jiří Dušek 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Remek 

Evidenční číslo projektu 3406-2019 

Název žadatele Piranha film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 17. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je celovečerní životopisný dokument scenáristy, režiséra a producenta Petra Horkého a 

dramaturga Miroslava Náplavy, kteří již dříve spolupracovali na divácky úspěšném dokumentu Století 

Miroslava Zikmunda (2014). Nyní se tvůrci zaměřili na čs. kosmonauta, hrdinu Sovětského svazu a 

polistopadového komunistického poslance v EP Vladimíra Remka. 

   Projekt je postaven velmi ambiciózně a oplývá sebevědomou rétorikou, která ovšem při bližším pohledu 

poněkud bledne. Horký vyčísluje v CV své dílo na 80 dokumentů, výše uvedený titul je ovšem jeho jediným 

celovečerním a nezávislým projektem, zbytek jsou drobnější televizní práce, výhradně televizní zkušenosti 

vykazuje také Náplava, a to v pozici režiséra, jako dramaturg debutuje. Ve prospěch projektu mluví jeho 

odborné zajištění Jiřím Duškem, ředitelem Hvězdárny a planetária Brno, která je současně partnerem filmu 

s finančním podílem, projekt se také těší zájmu řady dalších oborových institucí. 

   Kritickým bodem projektu je strategie vývoje. Autorská i dramaturgická explikace obsahují jen vágní 

tematickou strukturu a zcela postrádají formální a stylovou koncepci: operují jen s očekávaným narativním 

modelem (osobní příběh – velké dějiny – dějiny kosmonautiky) a s běžně známými informacemi, 

problematický status protagonisty není náležitě kontextualizován a reflektován, zůstává se u konvencí 

životopisného filmu a vytváří se obligátní hvězdný obraz hrdiny, který něco dokázal. Další vývoj je založen 

na jediném řešení, a to na plošných celosvětových rešerších příslušných institucí, archivů a pamětníků 

v Evropě, USA a Rusku a ve všech zemích, kam kdy V. Remek zavítal jako kosmonaut, nebo jako politik, 

což nesvědčí o tom, že by autoři věděli, co a proč hledají. Tento postup zvyšuje náklady a snižuje efekt, 

nelze jej považovat za racionální a účelný. Producentský záměr je celkově kusý, zajímavý potenciál má 

distribuční strategie mimo kina (planetária, muzea) a spojení s Prima Zoom (s níž spolupracoval již na 

Století M. Zikmunda). Plánuje se zahraniční koproducent, zatím bez konkrétnější specifikace,  

   Rozpočet 1,38 mil. se nachází na horní hranici rozpočtu obvyklého, přičemž poměrně vysoké částky jdou 

za osobami a službami, překvapivě nízké jsou náklady na zahraniční cesty. Finanční plán má potenciálně 

hodně menších zdrojů (ocenit je třeba finanční podíl neveřejných subjektů deklarovaný, ale nedoložený ve 

výši 36%), doložen je ovšem jediný, a to veřejný vklad (Hvězdárna Brno 7%), chybí doklad o deklarovaném 

vkladu žadatele, který činí podstatnou položku přes 21%. Dominantní je podíl Fondu 500 tis. (36%), což 

s ohledem na strukturu financování znamená poměrně vysokou míru závislosti na jednom zdroji.  

   Matný autorský přístup, nejasná vývojová strategie a nedostatečné organizační a finanční zajištění 

představují rizika, která narůstají s napjatým realizačním harmonogramem – realizace již běží a má být 

ukončena během roku. Z uvedených důvodů nemohu projekt doporučit k realizaci: projekt postrádá 

přesvědčivou autorskou a producentskou koncepci, není náležitě připraven k realizaci a není zárukou 

úspěšné realizace a zajímavého výsledku. 

 

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) 

Formálně vzato projekt splňuje podmínky a cíle výzvy v bodě, který se týká tematické rozmanitosti, v 

parametrech umělecké kvality a koncepční předprodukční přípravy projekt pokulhává. 

Projekt postrádá autorskou a uměleckou koncepci, jistou představu poskytuje předchozí projekt Století M. 

Zikmunda, který byl divácky úspěšný a díky svému protagonistovi působivý, nicméně nepřinesl žádnou 

inovaci a jen potvrdil obecně sdílený obraz. 

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

Tvůrci mají za sebou v oblasti nezávislého celovečerního dokumentu jediný titul, což ale vyvažují poměrně 

bohaté zkušenosti z jiných oblastí. Rizikovým faktorem je kumulace funkcí režiséra, scenáristy a 

producenta, nicméně i tento model je předchozím projektem vyzkoušený. Důležitým prvkem je zapojení 

odborného spolupracovníka, byť z projektu není zřejmé, jak toto zapojení konkrétně vypadá.  

Lze předpokládat, že personální zajištění je k realizaci projektu dostačující. 

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

Téma je národní s evropským přesahem (Remek jako tzv. první evropský kosmonaut), film má potenciál 
zahraničního uplatnění v TV a na specializovaných festivalech. 

 
 
 

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

znaků) 

Projekt postrádá koncepční producentskou strategii, nedostatečné je organizační a finanční zajištění. 

Schází informace o produkční společnosti (povinná příloha B7). 

 

 



Státní Fond Kinematografie

Vážená paní 

Kateřina Košická

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Č.j.: SFKMG/725/2020-KK

Věc: vyjádření k analýze na žádost podpory na vývoj dokumentárního filmu Remek


—————————————————————————————————————————


Vážená paní Košická, vážení představitelé Státního fondu kinematografie,

Děkuji za zaslané posudky k naší žádosti o podporu vývoje filmu Remek. Rád bych reagoval na expertní posudek 
vypracovaný prof. Jiřím Voráčem. Respektuji jeho výhrady, obzvláště pak ty, které se vztahují k zajištění věcné i 
historické hodnoty plánovaného díla. Prof.Voráč vyjadřuje obavy: 

 
Pokud by vznikl daný film coby oslavný a nekritický materiál k hlavnímu hrdinovi, vytržený z reálného kontextu, 
neposloužili bychom ani dějinám, ani hrdinovi samotnému a už vůbec ne divákům. Respektuji, že prof.Voráč v 
tomto duchu vyžaduje silnější expertní zajištění. Proto jsem došel k tomu, že celému projektu poslouží, pokud už v 
této fázi bude v realizačním týmu ještě historik. Dohodl jsem se doc.Michalem Stehlíkem na jeho roli odborného 
poradce, který bude bdít nad historickou a kontextovou správností filmu.
Dále jsem se obrátil na Jana Gogolu, se kterým jsem už měl tu čest spolupracovat, zda by na pozici dramaturga 
pomohl pohlídat kýžené riziko, že bychom nakonec vytvořili oslavný a z kontextu vytržený film.
Navíc si dovoluji podotknout, že požadujeme peníze na vývoj filmu, tedy chceme se ke kýženým hlubším 
informacím a kontextům dopracovat.

Projekt by tedy měl odborného poradce Jiřího Duška, ředitele brněnské hvězdárny, který by hlídal odbornou 
stránku věci, Michala Stehlíka, náměstka Národního muzea, který by hlídal historickou a kontextovou stránku věci 
a konečně dalšího dramaturga Jana Gogolu, který by nezaujatě hlídal, zda vyznění filmu není subjektivní.   

Věřím, že toto doplnění lidí do přípravného týmu, který by pracoval na vývoji daného dokumentu alespoň část 
obav rozptýlí.

S pozdravem Petr Horký

evidenční číslo 
projektu

3406-2019

název projektu Remek

číslo výzvy 2020-2-2-8

okruh podpory 2. výroba českého kinematografického díla

…Autorská i dramaturgická explikace obsahují jen vágní tematickou strukturu a zcela postrádají formální a 
stylovou koncepci: operují jen s očekávaným narativním modelem (osobní příběh – velké dějiny – dějiny 
kosmonautiky) a s běžně známými informacemi, problematický status protagonisty není náležitě 
kontextualizován a reflektován, zůstává se u konvencí životopisného filmu a vytváří se obligátní hvězdný obraz 
hrdiny, který něco dokázal…



Ekonomická expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

Název projektu Úsměv bagra

Evidenční číslo projektu 3407-2019

Název žadatele M3 Films s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Číslo výzvy 2020-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí

Datum vyhotovení 1.1.2020

Hlavní silné stránky 
- společensky naléhavé zatím nepříliš zpracovávané téma 

Hlavní slabé stránky 
- zatím projekt směřuje spíše k televiznímu formátu 
- režisér ještě není rozhodnut, zda chce projekt realizovat 
- ukázka, která již vznikla, není pro posouzení Radě poskytnuta 
- zájem České televize a distributora není potvrzen žádným dokumentem 

Autor a režisér projektu by rád zmapoval problém alkoholismu skrze svou vlastní osobu. Bohužel se v 
autorské explikaci zatím brání natočený materiál zpracovávat, snad je období vývoje určeno pro to, aby si 
tuto skutečnost ujasnil. Rozpočet je nízký, během vývoje má vzniknout především pilotní ukázka, není jasné 
jaká filmová technologie bude pro natáčení využita. Cílová skupina není určena jasně. Marketingová a 
distribuční strategie jsou pro posouzení příliš stručné. Finanční plán nepočítá se zdroji z fondu MEDIA, 
ačkoli žádost o podporu producent plánuje. Cíle vývoje nejsou ze žádosti úplně jasné.

Udělení podpory Nedoporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria  

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.

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

Žádost je srozumitelná, místy však příliš stručná. Z přiložených dokumentů vyplývá, že vznikl materiál z 
jednoho dne natáčení zamýšlených hlavních protagonistů, je škoda, že alespoň ukázky z materiálu nejsou 
poskytnuty Radě pro posouzení. Předpokládaný rozpočet na výrobu není v žádosti uveden. Chybí mi 
životopis kameramana. 

Zájem zmiňovaného koproducenta pro výrobu (Česká televize), ani distributora není potvrzen žádným 
dokumentem. 

Producent zmiňuje podání žádosti o podporu fond MEDIA, finanční plán tuto skutečnost neakceptuje.  

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

Rozpočet je nízký, jednotlivé položky jsou minimální, režie a production fee je ovšem v nejvyšší možné 
výši. Chybí honorář kameramana. Není jasné, jaká technologie natáčení bude pro výrobu pilotu (hlavní bod 
vývoje) využita.  

Finanční plán počítá s podporou Fondu a vlastním vkladem. Finanční plán je reálný, ovšem zmiňovaná 
podpora z fondu MEDIA, o kterou producent hodlá požádat, v něm není uvedena. 

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

Režisér a autor námětu chce dokumentárně zpracovat téma závislosti skrze vlastní osobu a svět 
abstinujícího alkoholika. Téma zatím u nás komplexněji nezpracované mapující velký společenský problém 
současnosti by si jistě zasloužilo zpracování. Sám režisér se ovšem tomuto přístupu vpodstatě brání, resp. 
nevidí problém v tom, aby byl hlavní postavou dokumentu, ale poměrně výrazně neguje možnost další 
zpracovávání dokumentu. Doporučuji zvážit možnost přivést do projektu jiného režiséra, který by se na režii 
podílel anebo by se režie celého projektu ujal. Přes veškerou úctu k současnému režisérovi nemám z 
přiložených materiálů pocit, že by projekt v jeho vlastní režii bez problémů zvládl. 

Přiložené materiály mě zatím nepřesvědčily, že bude projekt zpracován a určen pro filmovou distribuci, 
spíše vidím jeho potenciál v televizním zpracování (ideálně kratší dokumentární série). 

Hlavním bodem vývoje je vytvoření ukázky, další cíle vývoje nejsou jasné. Harmonogram je pro vytvoření 
ukázky dostatečný, pro případný (a velmi žádoucí) další vývoj ho ale považuji za krátký.  

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

     Zkušenosti autora i producentů jsou pro realizaci projektu dostatečné, režisér však ještě není rozhodnut, 
zda bude schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Úsměv bagru 

Evidenční číslo projektu 3407-2019 

Název žadatele m3 Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Hlavní protagonista dokumentárního snímku je sám režisér, který se léčil ze závislosti na alkoholu. Po 

ukončení léčby se vrátil zpátky do života s tím, že 90% pacientů do roka recidivuje. Jeho záměrem je 

ukázat, nakolik je to pravda. Už půl roku natáčí svůj život a snaží se dohledat i své spolupacienty. 

Z nich se mu ovšem povedlo zatím kontaktovat pouze 2, kteří ale nechtějí vystupovat před kamerou. 

Vypadá to, že dalším protagonistou snímku bude pouze autorova matka, která je také alkoholička a po 

zdravotním kolapsu přestala pít. Společenská hodnota námětu je vysoká, a je odvážné, že autor chce 

nést na trh vlastní kůži. To může dodat projektu přesvědčivost a zvýšit jeho emocionální působivost. 

Problémem ovšem je, že sám autor neví, jestli natáčení vůbec unese. Předložený pětistránkový 

treatment je spíše osobním záznamem jeho bloudění a pochybností než hledáním cesty a řešení. Je 

zde obava, že investovat do dalšího hledání o čem a o kom vlastně projekt bude, k žádnému výsledku 

nepovede. Autor a režisér projektu Karel Žalud je především dokumentaristou, v hraném filmu 

debutoval snímkem Všichni do jednoho. Jeho režijní explikace je ovšem nedostačující a o budoucím 

filmu, jeho formě, stavbě nebo stylu nic neprozrazuje. Závislost na alkoholu i na dalších látkách je 

univerzální problém, takže z tohoto hlediska je téma srozumitelné všude na světě. Není ovšem jasné, 

do jaké míry bude výsledný tvar originální, aby zaujal i v zahraničí. Žadatelem je společnost založena 

pouze nedávno, její 3 zakladatelé se ale pohybují v audiovizuálním sektoru už delší dobu. Hlavním 

cílem vývoje je natočení co nejvíce materiálu, který by byl částečně použit i ve výsledném filmu a 

naznačil by celkové směrování projektu. Jaké budou předpokládané náklady na celkovou výrobu, není 

v žádosti uvedeno. Celý producentský záměr je nastíněn pouze velice stručně. Žádný z partnerů, 

s kterými chce žadatel spolupracovat (ČT, distributor, Státní zdravotní ústav, slovenský koproducent) 

nejsou potvrzeni v LOI. Harmonogram předpokládá ukončení vývoje už na konci června 2020. 

 

 

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) 

 

Společenská hodnota námětu je vysoká, a je odvážné, že autor chce nést na trh vlastní kůži. To může 

dodat projektu přesvědčivost a zvýšit jeho emocionální působivost. Problémem ovšem je, jak uvádí 

sám autor, že neví, jestli natáčení vůbec unese. Dalším problémem je, jakým směrem se vůbec film 

bude vyvíjet, a zda se autorovi povede zaangažovat do něho podle původního plánu i jiné protagonisty 

než jeho samotného. Vypadá to, že zrealizovat původní záměr a ukázat, jak dopadla celá skupina 

pacientů, se mu nepovede. Nejsilnějším kandidátem na spoluhráče nebo protihráče je zřejmě 

autorova matka, která je také alkoholička. Z předloženého treatmentu ale ani zde nelze vystopovat 

dynamický vztah, od něhož by se dal očekávat překvapivý vývoj. Zobrazit tenhle vztah zpětně není 

možné, jeho prehistorie by se musela zrekonstruovat a zinscenovat. To ovšem není autorským 

záměrem. Předložený pětistránkový treatment je spíše osobním záznamem autorova bloudění a 

pochybností než hledáním cesty a řešení. Autor se v tématu spíše utápí. Je zde obava, že investovat 

do dalšího hledání o čem a o kom vlastně projekt bude, k žádnému výsledku nepovede.   

 

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

 

Tvůrčí tým je zatím složen z autora / režiséra Karla Žaluda a dramaturga Víta Poláčka, jenž je zároveň 

společník v produkční společnosti žadatele a působí také v dramaturgickém inkubátoru SFK. Karel 

Žalud je především dokumentaristou s řadou titulů natočených převážně pro ČT. Je ale i scénáristou 

televizní pohádky (režie Hynek Bočan), autorem několika dílů seriálu Pat a Mat, v hraném filmu 

debutoval snímkem Všichni do jednoho (scénář, režie). Jeho režijní explikace je ovšem nedostačující 

a o budoucím filmu, jeho formě, stavbě nebo stylu nic neprozrazuje. Dle žádosti je „ústně domluven“ 

také dokumentární kameraman Prokop Souček – CV nepřiloženo. 

 

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

 

Projekt přináší závažné téma. Pojednává o problému, který má všude na světě vzestupnou tendenci. 

Stále více lidí propadá závislost na alkoholu i na dalších látkách.  Je univerzální problém, takže 

z tohoto hlediska je téma srozumitelné všude na světě. Co se týče zpracování, to zatím ještě není 

jasné. Není jasné, do jaké míry bude výsledný tvar originální a dokáže tedy zaujmout i v zahraničí. 

Zatím nelze mluvit o žádném stylu, který by mohl být pro domácí nebo dokonce evropskou tvorbu 

inovativní. To se týká dokonce i samotného příběhu, který se zatím pouze klube – i když tady jistý 

potenciál je.   

 

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

znaků) 

 

Žadatelem je společnost Entry Films, která byla založena pouze nedávno, v srpnu 2019. Její 3 

zakladatelé se pohybují už delší dobu v audiovizuálním sektoru. Petr Kubica byl delší dobu kreativním 

producentem v ČT, Aleš Hudský byl činný jako producent ve své vlastní firmě Synergia Film, v roli 
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producenta je nejméně zkušený dramaturg Vít Poláček, který bude i dramaturgem předloženého 

projektu. Hlavním cílem vývoje je natočení co nejvíce materiálu, který by byl částečně použit i ve 

výsledném filmu a naznačil by celkové směrování projektu. Jaké budou předpokládané náklady na 

celkovou výrobu, není v žádosti uvedeno. Náklady na samotný vývoj byly vyčísleny na 470 000 Kč, 

z toho je 100 000 Kč vyhrazeno na výrobu pilotu (štáb, výroba, postprodukce), většinu zbylých 

nákladů tvoří honoráře. Financování je založeno pouze na 2 zdrojích: vlastním vkladu žadatele a 

podpoře SFK ve výši 280 000 Kč. Harmonogram předpokládá ukončení vývoje už na konci června 

2020. Celý producentský záměr je nastíněn pouze velice stručně. Jako hlavní cílová skupina jsou 

označeni ti, kteří „v této zemi popíjejí“. Dobrým nápadem, jak dostat film v rámci marketingové 

strategie právě k nim, je spolupráce se Státním zdravotním ústavem. Jako další důležitý partner je 

uvedena Česká televize. Nic konkrétnějšího ohledem obou partnerství není ale uvedeno. Žadatel 

hodlá spolupracovat s „významným českým distributorem“ na alternativní distribuci, která by 

zahrnovala také kulturní domy a školy včetně besed s protagonisty filmu – jeho jméno ale není 

uvedeno. Ve spolupráci s koprodukčním partnerem by měl film být uveden na Slovensku, ve výhledu 

je Trigon Production (LOI nepřiloženo).   

 

 



 
 

Strana 1 
 
 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Psi Králů 

Evidenční číslo projektu 3408-2019 

Název žadatele Donart Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 4.1.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 

 
Samotný námět - zpracovat dějiny lidstva a monarchií, z pohledu osudů jejich věrných psů – není špatný a 
má určitě dobrý divácký potenciál. 
Žadatel navázal kontakty s  kynologickými organizacemi v tuzemsku a ve Velké Británii. Má promyšlenou 
marketingovou a distribuční strategii.  
 
V synopsi a treatmentu není rozvinuta základní myšlenka napsaná v charakteristice projektu – Filmový 
dokument Psi králů zpracovává dějiny lidstva a monarchií z boční perspektivy, z pohledu nejvěrnějšího 
lidského společníka na dvorech vladařů. 
Naopak v treatmentu je napsáno - filmový dokument o psích plemenech na dvorech panovníků 
zpracovaný reverzně, tedy od současnosti až do samých počátků soužití člověka se psem. V treatmentu 
jsme nenašla, že by „jeden atraktivní a zábavný příběh střídal druhý“ jak deklaruje producent, že bude ve 
filmu. 
Jsou tématem filmu královská plemena nebo příběhy psů monarchu v kontextu dějin? Je třeba si ujasnit. 
 
Touha/potřeba stát se chovatelem psa v České republice a v mnoha dalších zemích je velká jak dokazují 
statistiky a zvědavou jak to bylo a je se psy monarchů a vládců je také velká, proto divácký potenciál filmu 
Psi králů bude určitě dobrý, když bude téma režijně zvládnuté. Režijní zvládnutí z předložené synopse a 
treatmentu nevidím, proto nedoporučuji k podpoře. 
 
 
 

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

 
Žádost je zpracována poněkud chaotický.  
Ve formulářích SFK chybějí údaje (záhlaví rozpočtu a finančního plánu), v CV režiséra není uvedeno jeho 
jméno aj. 
 
V synopsi, která nás má uvést do tématu, vpadneme rovnýma nohama do několika příběhů v historickém 
pořadí jak zamýšlí autor – od současnosti do minulosti.  
 
Autor treatmentu si splet treatmen s režijní explikací. 
Treatment postrádá strukturu - z velké části se zabývá obrazovým pojetím filmu, jakou techniku použije pro 
natáčení, kynologickými informacemi. Popsaná struktura vyprávění filmu (grafy) navozuje dojem 
edukativního projektu. 
Ráda bych v treatmentu četla „neuvěřitelně emotivní příběhy“ v historických souvislostech jak je slibováno. 
K příběhům, které budou ve filmu se dostáváme na deváté straně z jedenácti. Jsou tři nejsou zasazeny do 
historického kontextu jak bylo zmiňováno.  
Tak jaký to bude film? 
Nenašla jsme žádného poradce / historika na historické kontexty.  
Producent píše, že vznikla již první verze scénáře, ale přeložený treatment tomu nenasvědčuje.  
 
 
 

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

 
Producent má zálibu v datových analýzách – proč ne, jsou-li smysluplné a pro marketing užitečné. Zde o 
nich pochybuji. Uvádí-li rozsáhlé použití archivu – které budou použity asi i pro ukázku, která má být 
jedním z výstupů vývoje pak 10tis bude málo. Honoráře literární přípravy jsou ve standartních relacích. 
Rozumím výdajům na cestovné a ubytování v zahraničí pro domluvení podmínek natáčení, ale bez 
podrobnějšího doložení kolik dní, kolik osob - jsou pro mě položky jako paušál vysoké. Na domluvení  
natáčení nepojede asi celý štáb? Zvláště když producent zmiňuje, že natáčení bude převážně 
v Čechách. Casting královských plenem 200tis - ☺ Komentář k rozpočtu je nekonkrétní.  
Celkové náklady na vývoj projektu jsou vysoké. 
Žadatel předpokládá vícezdrojové financování. Má uzavřenu první koprodukční smlouvu (Tomáš 
Bravený). Ve fází výroby chce žádat o podporu z Eurimages – jestli se něco nezměnilo v pravidlech 
Eurimages v průběhu výroby žádat nelze.  
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 
Producentská strategie je vypracována dobře, je z ní jasná představa producenta jaké kroky je třeba 
realizovat pro marketing a distribuci – některá jednání již producent započal: v tuzemsku (Česká televize – 
LOI jsem v zaslaných materiálech nenašla) tak i v zahraničí (Viasat World).  
Ohledně cílové skupiny, která je pro producenta velice překvapivá, myslím, že je velmi jasná a 
předvídatelná.  
Časový harmonogram je nastaven reálně.  

 

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

 
Donart Production je mladá filmová produkce, které má ve svém portfoliu převážně hrané filmu, které byly 

uvedeny v české kinodistribuci a prezentovány na několika festivalech. Jsou výrobci i reklamních spotů. 
Mají zahraniční zkušenosti ze svých studijních a pracovních pobytů. Psi králů je jejich první velký projekt 
s ambicí i zahraniční exploatace.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Psi králů 

Evidenční číslo projektu 3408-2019 

Název žadatele DonArt Production s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 6. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt o královských plemenech psů je z hlediska vztahu k tématu a uvažované formální podoby 

připravovaný jako spíše produkčně náročný televizní film, popřípadě popularizační film s možnou distribucí 

v kinech s důrazem na komerční potenciál. Této podobě odpovídají i zkušenosti tvůrčího týmu a producenta. 

Je příkladem filmu orientovaného na specifikou skupinu diváků, s populárním tématem zpracovávaným 

s přiznanými bulvárními přesahy, s tradičním až obsoletním přístupem k historii, se spíše zjednodušujícím 

syntetickým přístupem, než kritickým a analytickým pojetím tématu a s konvenční podobou ztvárnění. 

Harmonogram je přiměřený a projekt je k vývoji připravený po tvůrčí stránce (ve vztahu k popsané podobě), 

po stránce producentské chybí v žádosti některá upřesnění o plánech a oslovovaných potenciálních 

koproducentech. Rozpočet je značně nadstandardní v téměř všech svých položkách. Vzhledem k charakteru 

projektu se domnívám, že projekt je vhodný pro financování z jiných zdrojů než veřejné podpory a k podpoře 

fondu ho tudíž nedoporučuji. 

 

 

 

 

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) 

 

Záměr tohoto filmu, jak je popsaný, podle mého názoru balancuje mezi dvěma polohami: atraktivním a 

kvalitně připraveným produkčně náročným televizním filmem a divácky orientovaným kino dokumentem 

s komerčním zaměřením. Ani jedna z těchto podob (a může se samozřejmě jednat o jejich symbiózu), které 

jsou k tématu relevantní, se však neslučuje s posláním Státního fondu kinematografie. Téma jistě není bez 

zajímavosti, a to především pro specifickou diváckou skupinu se zájmem o domácí zvířata. Způsob 

historiografického pojetí je hodně zastaralý (čtení historie přes doložené či tradované skutky králů a vysoce 

postavených představitelů společnosti). Oceňuji, že žadatel má prozkoumanou cílovou skupinu a logicky cílí 

především na chovatele psů. Jak ukazuje, je jich v České republice hodně, a v plánování podoby filmu je 

žadatel účelně zohledňuje. Jedná se o předpoklad velmi dobře vystavěné distribuční strategie se zjevným 

komerčním záměrem a potenciálem. Téma i plánovaná podoba filmu je k naplnění takového záměru podle 

mého názoru vhodná. K tradičnímu (i v kontextu televizní tvorby) pojetí ztvárnění ukazuje i osnova 

zamýšlené práce s jednotlivými druhy/zdroji vizuálních materiálů a zamýšlená práce s obrazy z fotobanky. 

Projekt naopak nemá vyšší tvůrčí či až umělecké ambice ve smyslu vrstevnatého rozvoje tématu z pozic 

kritického myšlení (k chovu psů, k povaze, chování těchto zvířat existuje mnoho aktuálních výzkumů a 

odborné literatury, k takovýmto hlubším či pokročilejším podobám reflexe tématu však obsahový záměr 

nesměřuje) a jedinečného uvažování nad tvůrčí metodou, výrazovými prostředky a formální podobou 

připravovaného filmu.  

Projekt je připravený do fáze vývoje, domnívám se však, že by vývoj měl být financovaný z jiných zdrojů 

než veřejné podpory (primárně ze zdrojů budoucích distributorů, koproducentů a vysílatelů).    

 

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

 

Tvorba zvoleného autora není v České republice příliš známá, avšak portfolio jeho dosavadní tvorby i 

portfolio činnosti producenta shodně ukazují na potenciál vyvíjet kvalitně připravený televizní či komerčně 

zaměřený film s ambicemi na kinodistribuci. Producent pravděpodobně nemá zkušenost s mezinárodním 

filmovým průmyslem, anebo ji v žádosti neprokazuje. Komunikace s festivaly je nadintepretovaná a 

producent by chtěl film distribuovat v 28 zemích, avšak neuvádí konkrétní společnosti anebo sales agenty, 

přes které by toho chtěl dosáhnout (což je nutné na začátku vývoje alespoň typově anebo alespoň zčásti 

vědět). 

 

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

 
Pokud by se téma podařilo rozvinout a obohatit o zpřístupnění cenných historických informací a film tak 

pojmout i z určité stránky jako popularizaci historických znalostí, domnívám se, že může mít potenciál 

určitého obohacení českého diváka. V mezinárodním prostředí mám prozatím pochybnosti o rezonanci, 

především kvůli extrémně konvenční představě o rozvinutí tématu i způsobu vyprávění a ztvárnění. Avšak 

v případě objevů či sofistikovanějšího pojednání historických skutečností a propracované audiovizuální 

podoby by projekt mohl mít i mezinárodní potenciál – který bych opět viděla především v televizích (je však 
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nutné brát ohled na to, že televizní tvorba se v době quality tv také zásadně proměňuje a nároky na ni, jak 

po stránce témat, tak způsobu zpracování, se zvyšují). 

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

znaků) 

 

Žádost byla úplná včetně všech příloh. V popisu projektu je text někdy zavádějící. Například se uvádí, že již 

teď o film projevilo zájem několik festivalů. Avšak přiložené odpovědi od festivalů jsou standardními 

odpověďmi, které festivaly posílají všem, kteří se dotazují na jejich zájem o film v takovéto fáze a vyzývají 

žadatele k přihlášení, až bude film hotový (což je běžná automatická odpověď na tento typ dotazů).  

Rok na vývoj tohoto námětu pokládám za adekvátní. Oceňuji, že finanční plán pracuje s vícezdrojovým 

financováním. Projekt má také potenciál podpory od soukromých sponzorů. Rozpočet je přehnaně 

nadsazený. Prakticky všechny položky, od honorářů přes cestovné a další jednotlivé náklady, jsou hodně 

nadstandardní a značně vyšší než leckdy rozpočty velkých koprodukčních mezinárodních projektů se 

složitými tématy a rozsáhlým výzkumem v rámci vývoje. Žadatel dosud produkoval dva filmy a ve své 

činnosti se zaměřuje spíše na komerční aktivity. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Kafka v Tatrách 

Evidenční číslo projektu 3409-2019 

Název žadatele Sirena Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Profesionálně zpracovaná žádost, zejména celý producentský záměr, ale také jeden z nejdražších projektů. 

Producent pojal tento projekt od samého začátku jako mezinárodní v koprodukci s Francií, Slovenskem a 

Rakouskem. Tento přístup se také promítl do rozpočtu a finančního plánu. 

Finanční plán je dostatečně diverzifikovaný a objevují se v něm čtyři zahraniční zdroje. 

Některé z položek rozpočtu jsou vyšší, než je dosavadní místní zvyk, na druhou stranu pokud je jedním 

z obecných cílů fondu a jeho podpor posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci, pak by se tato 

snaha měla týkat ne jen umělecké stránky našich filmů, ale také jejich nákladové části a podmínek, za 

kterých vznikají. 

Realizační strategii producenta mohu i přes rozdílný pohled na samotný obsah projektu považovat za 

nejsilnější stránku předložené žádosti.  

O některých nedostatcích samotné žádosti se zmiňuji v druhé části, ale z ekonomického pohledu 

principiálně nic nebrání tomu, abych mohl tento projekt doporučit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

V žádosti postrádám režijní explikaci, která je sice nahrazena autorskou, což fond připouští, ale v tomto 

případě pohled režiséra výrazně chybí a dokonce v popisu projektu je uvedeno, že účast česko-

francouzského režiséra Stana Neumana je teprve v jednání. Přístup režiséra může celý projekt změnit, jak 

umělecky, tak také finančně. Totéž se týká kameramana Vladimíra Smutného. 

V žádosti se objevují celkem 3 různé stopáže předloženého projektu 90´, 75´, 52´. Trochu mne znervózňuje, 

že je možné kompaktní umělecké dílo takto stopážově upravovat bez ztráty na kvalitě výsledného filmu. 

V žádosti také postrádám LOI od tří koproducentů, které zmiňuje producent v komentáři k finančnímu 

zajištění. 

Pokud je částka 1.020.000,- ze zdroje „Kreativní Evropa – MEDIA“ potvrzena, tak jak se uvádí ve finančním 

plánu, pak v žádosti o tom chybí doklad, jak požaduje fond. Podobný doklad také chybí u finančního a 

věcného vkladu producenta.  

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

V rozpočtu není uvedena částka 5.000,- za opci dle předložené Opční smlouvy.  

V rozpočtu je kalkulováno 160.000,- pro „spoluautora scénáře“, ale v celé žádosti není žádná zmínka o 

někom podobném. Také jsou kalkulováni dva dramaturgové a v žádosti se mluví pouze o jednom. 

250.000,- za licence, za archivy je dost vysoká částka vzhledem k tomu, že těch archivních materiálů, které 

nebyly již čtyřikrát použity v jiných filmech není mnoho a většinou již nespadají pod autorskou ochranu. 

Porovnání honoráře pro dramaturga a odborného poradce nedává smysl, nejedná se o vědecký film. 

175.000,- za vývoj pro režiséra, stejně tak jako (6x) 20.000,- měsíčně pro producenta + 106.500,- 

production fee je dobrá odměna. 

245.000,- za plánované testy je hodně peněz, zejména pokud se jedná o testy, které nakonec skončí v koši. 

Mohl bych pokračovat, ale vracím se k poznámce v úvodu o obecném záměru fondu. 

Finanční plán. 

Podle informace producenta je v tuto chvíli zajištěno krytí 53% z celkových 2.100.000,-, což považuji za 

slušný úspěch. 

Finanční plán počítá celkem se sedmi různými zdroji a pokud se producentovi jeho záměr naplní, pak tato 

skutečnost může v budoucnu usnadnit mezinárodní uplatnění chystaného filmu. 

Požadovaná podpora od fondu ve výši 400.000,- (19.05%) je vzhledem k výše uvedenému velmi rozumná. 

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

Harmonogram vývoje od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2021 respektive do 31. 12. 2022 (až cca tři roky) může na 

prvý pohled připadat jako příliš dlouhý, ale vzhledem k plánované premiéře filmu v únoru 2023 a 

načasování celosvětového uvedení na rok 2024 (100 od smrti F. K.) to je rozumná doba, která dá šanci 

autorům nalézt další dokumenty opravňující vznik tohoto filmu (vedle již existující korespondence F. K. také 

třeba víc jak dvě fotografie z pobytu F. K. na Slovensku). 

Producentova realizační strategie uvedená v kapitolách „Producentský záměr – úvod“, „Strategie dalšího 

vývoje“ a „Cílová skupina, marketing & distribuce“ je velmi kvalitní, stejně jako komentáře k finančnímu 

plánu a rozpočtu. 

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

Žadatel - SIRENA FILM s.r.o. prezentuje mimořádně zkušené filmaře s dlouhou řadou (víc jak 20) úspěšně 

realizovaných filmů různých typů a žánrů.  

Philippe Benkemoun aka Artemio Benki, Francouz, zakladatel společnosti, producent, režisér, scénárista a 

distributor se úspěšně pohybuje v české kinematografii skoro dvacet let. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kafka v Tatrách 

Evidenční číslo projektu 3409-2019 

Název žadatele Sirena Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Kafka v Tatrách je velmi ambiciózním dokumentárním projektem v mezinárodní koprodukci Česka, 

Slovenska, Francie a Rakouska, který bude mapovat osmi měsíční pobyt Franze Kafky v léčebném 

sanatoriu ve slovenských Tatrách, kde se snažil vyléčit začínající tuberkulózu.  

 

Mezi hlavní silné stránky projektu řadím detailně rozpracovanou strategii k vývoji a realizaci předloženého 

projektu, mezinárodní složení tvůrčího týmu a finance na vývoj z MEDIA.  

  

Projekt je detailně připraven, takže slabých stránek jsem příliš nenašla, pouze bych chtěla tvůrce přijmout 

k většímu zamyšlení nad publikem tohoto filmu, aby nevznikl detailně vyrešeršovaný a příliš formální 

dokument. 

 

Celkově je projekt připraven k vývoji a v přiložené žádosti jsou všechny plány uvedeny. 

 

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) 

Kafka v Tatrách je velmi ambiciózním dokumentárním projektem v mezinárodní koprodukci Česka, 

Slovenska, Francie a Rakouska, který bude mapovat osmi měsíční pobyt Franze Kafky v léčebném 

sanatoriu ve slovenských Tatrách, kde se snažil vyléčit začínající tuberkulózu.  

 

Film by měl kombinovat fakta a fikci a celkově by měl vzniknout formálně náročný umělecký film, který se 

soustředí nejen na osobnost Franze Kafky, ale zároveň vše zasazuje do historického kontextu 20. let 

minulého století (vznik Československa, multi-kulturní společnost v oblasti Slovenska, kde žili Češi, Slováci, 

ale především Němci a Maďaři atd.).  

 

Základem filmu jsou inscenované scény, které jsou doprovázeny texty z dopisů, které si Kafka vyměňoval 

s rodinou a přáteli a také z jeho deníků. Další důležitou formální složkou je archivní materiál, který má 

doplňovat historický kontext Kafkova pobytu na Slovensku. V žádosti je přiložen detailní treatment, který 

tuto formu vyprávění blíže přibližuje, ale zdálo se mi, že je to příliš formálně repetitivní a po čase začne 

diváka nudit anebo bude příliš zahlcen textem (z dopisů, deníků, hraných dialogů, dobových archívů atd.). 

Chápu ale, že je to pouze ukázka možností, které se dají v celém příběhu kombinovat.  

 

Přestože klade předkládaný projekt velký důraz na vizuálně originální stránku filmu, tak je potřeba myslet 

také na publikum, které by mělo mít prostor si celý film prožít (například svůj vlastní postoj k nemocem a 

k samotě). Velmi důležitou složkou bude také obsazení hlavní role Franze Kafky a dalších postav, které 

budou v dokumentu hrát nejdůležitější role, a to beze slov, protože všechny inscenované pasáže mají být 

bez dialogů.  

 

Kafka v Tatrách naplňuje plně kritéria a cíle této výzvy.  

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

Z přiložených materiálů vyplívá, že na celém projektu od jeho počátku velmi úzce spolupracuje celý tvůrčí 

tým. Producenti konzultují s autorkou námětu a dramaturgyní a posléze i s režisérem celou koncepci filmu. 

Momentálně je vytvořena třetí verze treatmentu a vzniká první scénář.   

 

Tvůrčí tým je mezinárodní. Autorkou námětu a scénáře je Viera Langerová, původně ze Slovenska, která se 

dlouhodobě životem Franze Kafky zabývá a má rozsáhlé znalosti z filmové vědy. Dramaturgyní je Elena 

Kotová také původně ze Slovenska, který je zkušenou dramaturgyní, scénáristkou a má rozsáhlé 

zkušenosti z práce pro evropské filmové instituce. Na pozici režiséra byl osloven Stan Neumann – 

francouzský režisér původně z Československa, který má mnoho zkušeností s formálně náročnými filmy o 

významných osobnostech nebo významných historických událostech a natočit film o Kafkovy bylo vždy jeho 

snem. Stan Neumann spolupracuje také na scénáři.  

 

Významnou roli v celém projektu hraje produkční společnost Sirena film, která je podle přiložených 

informací tahounem celého projektu a má dlouhodobé zkušenosti z mezinárodních produkcí a koprodukcí 

filmů, televizních projektů a reklam. Zakladatelem Sirena film je Artemio Benki, jehož poslední 

dokumentární film Solo je nominovaný na Ceny české filmové kritiky v kategorii nejlepší dokument. 

 

V jednání je další obsazení tvůrčích pozic (kamera, střih atd.) a to českými i zahraničními tvůrci.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Osobnost Franze Kafky je známou po celém světě a dá se tedy předpokládat, že tento připravovaný projekt  

bude zajímat i zahraniční publikum. Velkou výzvou bude pro tvůrčí tým zvolená forma připravovaného filmu,  

protože se nebude jednat o tradiční dokument o známé osobnosti. Půjde o umělecky náročnější dílo, které 

se bude zabývat nejen několika měsíci v životě Kafky, ale i historickým kontextem, ve kterém se příběh 

odehrává. Navíc bude kombinovat dobové archivní materiály, Kafkovy dopisy a deníky a inscenované 

scény a to vše bez dialogů.  

 

V materiálech je i naznačeno, že celý projekt od začátku počítá s cílením na mezinárodní publikum, které se 

o Kafku zajímá a nebo vyhledává náročnější filmové tvary. Součástí marketingové strategie bude i kniha a 

turistický průvodce S Kafkou v Tatrách. 

 

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

znaků) 

Žádost byla zpracována velmi ukázkově, se všemi podrobnými informacemi k aktuální fázi rozpracovanosti 

projektu, i k zamýšlenému tvůrčímu týmu. Je evidentní, že produkce Sirena Film má zkušenosti s velkými  

mezinárodními projekty. Projekt Kafka v Tatrách bude mezinárodní koprodukce Česka, Slovenska, Francie 

a Rakouska a předběžně jsou vybrané i koprodukční společnosti z těchto zemí (Petit a Petit – Francie,  

Golden Girls – Rakousko, Kerekes Film - Slovensko), se kterými již Sirena Film koprodukovala projekty. 

 

Celkový rozpočet přípravné fáze je 2 100 00,- Kč a z Fondu kinematografie požadují 400 000,- Kč, což se 

mi s ohledem na náročnost celého projektu zdá adekvátní. Navíc producent již zajistil 53% požadovaného 

rozpočtu a to z vlastních zdrojů a především z Kreativní Evropy – MEDIA. 

 

V žádosti jsou detailně popsány kroky, které již producent v realizaci projektu podnikl a které dále plánuje.  

Distribuce filmu se plánuje jako koordinovaná celosvětová kampaň v roce 2024, kdy bude 100. výročí od  

úmrtí Franze Kafky a s uvedením filmu se počítá v evropských televizních stanicích. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Ta druhá 

Evidenční číslo projektu 3410-2019 

Název žadatele m3 Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 1.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

Nově vzniklá produkční společnost m3 Films s.r.o. žádá o podporu vývoje projektu dokumentárního filmu Ta 

druhá. Má se jednat o celovečerní dokumentární debut studentky dokumentu na FAMU Marie – Magdaleny 

Kochové.  

 

Dokument by měl být sledovat sestru postiženého dítěte v maturitním ročníku a hlavním cílem vývoje je najít 

hlavní protagonistku a natočit pilot a ukázku. Natáčení pilotu a ukázky však rozpočtu není kalkulováno. 

 

Producentskou společností předložená žádost poměrně jasně představuje autorskou intenci připravovaného 

dokumentárního filmu, ale ze žádosti není naprosto jasné produkční zajištění projektu. To se projevuje 

v žádosti řadou nedostatků: zmatečným rozpočtem, nejasným financováním vlastního vkladu producenta a i 

dalšího potenciálního plánu financování výroby, nerealistickým harmonogramem vzhledem k cílům vývoje. 

 

Projekt proto nedoporučuji. 

 

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

 

Žádost je sice úplná po stránce vysvětlení autorského záměru a tématu filmu, kdy víme, co je intencí 

autorky vytvořit, ale po producentské stránce není vůbec jasné jak, za co a v jakém realistickém časovém 

harmonogramu se to bude dělat. Rozpočet působí neúplně vzhledem k deklarovaným cílům vývoje a je 

navíc vzhledem k odhadovaným celkovým výrobním nákladům poměrně vysoký.  

 

Žádost působí produkčně nepřipraveně a má řadu nedostatků. 

  

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

 

Výše rozpočtu vývoje projektu tvoří 34% z celkových nákladů na výroby dokumentárního filmu, jak jej 

prezentuje producent. Jedná se tedy o poměrně vysokou částku na vývoj projektu vzhledem 

k odhadovaným celkovým nákladům výroby.  

 

V průběhu poměrně krátké doby vývoje (viz níže harmonogram) by se měla najít hlavní protagonistka filmu 

a natočit pilot a ukázka. Proč se se tak akcentuje vznik pilotu a ukázky, producentský záměr jejich vzniku a 

jejich využití není v žádosti nijak vysvětleno.  

 

Natáčení pilotu a ukázky však není v rozpočtu zohledněna. V podrobném rozpočtu nalezneme v položkách 

věnovaných výrobě, štábu a postprodukci pilotu/ukázky nulu. Zato je 70.000 Kč rozpočtováno na poplatky 

na prezentaci projektu, přičemž o tomto se ze žádosti nedozvíme nic. 

 

Finanční plán je složen ze dvou zdrojů: podpory Státního fondu kinematografie (58%) a vlastního finančního 

(20%) a věcného (22%) plnění produkční společnosti. 

 

Žadatel deklaruje, že k datu podání žádosti má svůj vklad zajištěný, což ale žadatel nedokládá žádným 

dokumentem (např. čestným prohlášením či výpisem z účtu). Ostatně vlastní finanční vklad 97.000 Kč 

působí u společnosti, která má základní kapitál 30.000 Kč, poněkud nepřesvědčivě. 

 

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

 

 

Harmonogram vývoje projektu, který má být ukončen dle žadatele do 30.6.2020 je nerealistický. Má se najít 

hlavní protagonistka, pak se natočit pilot a ukázka, ještě má probíhat dle rozpočtu (nikde jinde však 

v žádosti vysvětlená) prezentace projektu na trzích, workshopech a festivalech. 

 

Není mi úplně jasná také strategie financování z evropských zdrojů na vývoj. Společnost vzniklá v srpnu 

2019 bez žádného dokončeného filmu ve svém portfoliu nemůže žádat o podporu v rámci programu MEDIA 
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Kulturní Evropa. Bude žádat přes případného koproducenta? A kdy vzhledem k harmonogramu vývoje, 

který žadatel předkládá? 

 

 

 

 

 

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

 

Produkční společnost m3 Films s.r.o. byla založena v srpnu 2019 a nemá ve svém portfoliu žádný 

dokončený film, pouze projekty ve vývoji. Jejími podílníky jsou Aleš Hudský, Vít Poláček a Petr Kubica.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Ta druhá 

Evidenční číslo projektu 3410-2019 

Název žadatele m3 Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 2.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Látka předložená k vývoji má nadobyčej silnou osobní motivaci, neboť autorka situaci v rodině s 

hendikepovaným sourozencem bezprostředně sama zažila a musela se potýkat se všemi složitými dilematy, 

které to přináší. Už název obsahuje jistou trpkost toho, kdo jistě rodičům přidělával či přidělává mnohem 

méně starostí, než  zdravotně postižený sourozenec, a přesto byl kvůli nutné péči právě o něho chtě nechtě 

odsunut na vedlejší kolej. 

 

Jak ale zdůrazňují shodně materiály žádosti, nemá jít zdaleka jen o příběh frustrace odstrčených sourozenců. 

Do podobné situace se může dostat stejně člověk, pečující o své odcházející rodiče, kterému pak nezbývá 

čas na vlastní rodinu a musí podobně řešit, jak naplnit přirozenou zodpovědnost a zároveň nezničit sebe 

sama. Podobá se to pocitům vězňů, kteří přežili koncentrák a cítili stejný pocit „viny“: Mohu být šťastný, když 

jiní zemřeli? Mohu jít svou vlastní cestou, když můj sourozenec / rodič / manžel je odkázán (i) na mou 

pomoc? Kde jsou hranice egoismu a sebeobětování? 

 

Téma je to tedy krajně intimní, a to jak z hlediska autorky, tak z hlediska respondentky se stejným údělem, 

kterou chce teprve najít. Zároveň je to ale téma palčivé i společensky, protože klade vyhrocené otázky 

dnešnímu účelovému životnímu pragmatismu a nevšímavosti. Nepochopení pro rozmanitost lidských osudů 

vede ke ztrátě empatie ve společenských vztazích a k destrukci vzájemného porozumění, to vidíme dnes a 

denně. 

 

Soudím, že látku tak mladé autorky, která se na základě vlastní zkušenosti chce přiblížit až úvaze, co je naší 

odpovědností a co je naší povinností, je záhodno podpořit, neb to je zas naše odpovědnost, ne-li rovnou 

povinnost. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Autorka má osobní zkušenost s tím, o čem chce natáčet, což je výborný předpoklad porozumění věci, také 

to ale může mít své stinné stránky. Bude si své filmové alter ego vybírat podle svých vlastních zkušeností, 

aby se přes někoho jiného vyzpovídala ze svých vlastních traumat, anebo bude ochotná naslouchat i zcela 

odlišnému příběhu, než byl ten její?  

 

Lze si přece představit, že tak jako je každé manželství a každá rodina zcela jiná, tak i řešení péče o 

postižené dítě se děje ve velmi různých modech a s různými následky pro další příslušníky rodiny. Záleží jen 

na tak základních věcech, jako je sociální postavení rodiny, bydliště či vzdělanostní zázemí jejích příslušníků 

a jejich kariérní ambice. 

 

Vyhledání protagonistky filmu považuji proto za zcela zásadní úkol, protože její osoba v sobě bude muset 

slučovat vlastně zcela protikladné dispozice, aby byla vůbec schopna své vnitřní nastavení a prožívání 

prezentovat také veřejně před kamerou. Kvituji proto s povděkem plánovanou spolupráci s psychology a 

terapeuty, jakkoli by měla být jen skrytá, nikoli i filmem prezentovaná. 

 

Autorka i její dramaturgyně nabízejí ve svých vyjádřeních několik možných podob filmu i způsobů jeho 

vzniku, konečné řešení toho všeho vyplyne však asi spontánně až z volby protagonistky. Proto rozpočet na 

vývoj tvoří oprávněně celou třetinu budoucího filmu – ten bude vlastně jen špičkou ledovce předtím 

vykonané cizelérské vztahové práce. 

 

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

 

Autorce je 25 let, životní etapu před a pomaturitního rozhodování má stále ještě v živé paměti, už však je 

uprostřed nové etapy svého života, která jí poskytuje i k tak osobně prožívanému tématu života s 

postiženým sourozencem odstup a nadhled. Sdílená zkušenost je tou nejlepší cestou k osvobození se od 

tíže okolností, a to nejen pro toho, kdo se druhým sám otevře, ale i pro ty, kteří mu jsou ochotni naslouchat.  

„Nezvratitelná předurčenost“, o které se mluví v treatmentu, se v epoše takřka absolutní svobody jeví jako 

nespravedlivá újma osudu, může být ale nahlédnuta také jako zkouška odolnosti, které je po svém 

vystavován každý z nás. Autorka má skvělé dramatugické zázemí, škoda, že zatím nevíme nic o 

kameramanovi a zvukaři, kteří budou právě v tomto případě muset být mimořádně empatičtí a takřka 

neviditelní. 
 

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

 

Česká polistopadová společnost stůně stále ještě značnou nevšímavostí či dokonce averzí k jakékoli 

jinakosti v soukromých i veřejných vztazích. Komunistická tendence tuto jinakost ostrakizovat či alespoň 

všelijak kamuflovat se v současnosti proměnila zase v přehlíživost vůči méně úspěšným anebo něčím 

hendikepovaným. Bezděčnou nerovnost podmínek prožívá ale i ten, kdo je s postiženým člověkem 

přirozeně svázán citově a vztahově, a propadá se tak do dvojnásobné frustrace. Otevřený pohled do takové 

existenciální situace by mohl být dalším kamínkem k rekognoskaci soudobého psycho-sociálního terénu 

nejen u nás, ale i jinde ve světě. Třeštíkovské časosběrné Manželské etudy ukazují, jak štěstí často 

nepřichází ani tam, kde je zdraví i bohatství, dokumenty jako Ta druhá vybízejí k úvahám ještě osudovější 

povahy. 

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

znaků) 

 

Zatímco po stránce autorské a dramaturgické přesvědčuje žádost vyhraněným osobním angažmá, ze strany 

žadatele je zpracována nepozorně a neúplně. Místo smlouvy na scénář s Marií-Magdalenou Kochovou 

obsahuje žádost smlouvu s Karlem Žaludem na zcela jiný projekt, není jasné, zda v případě Té druhé se 

jedná ještě o školní film autorky, blíže neupřesněna je i plánovaná koprodukce se Slovenskem. Dějiny 

společnosti m3 Films čítají pouhých několik měsíců, nicméně jména společníků skýtají záruku profesní 

spolehlivosti, zkušenosti a odbornosti. Žádost zapadá dobře do strategie výzvy jak svým tematickým 

zaměřením, tak akcentem na cílevědomé hledání protagonistky filmu, od jejíhož založení se pak bude 

odvíjet jeho tvar i žánr. 
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TA DRUHÁ

 – narozena v roce 1994 v Praze

 – Akademie múzických umění 
Dokumentární tvorba | bakalářské studium 
Filmová a televizní fakulta: 2016 - současnost 

 – ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
Fakulta designu a umění | Nová média  
BcA.: 2014-2017 

 – Anglický jazyk | B2

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

MARIE-MAGDALENA KOCHOVÁ | REŽIE

 – APPARATGEIST 
scénář, režie, střih, 2019; krátkometrážní, dokumentární film 
MFDF Ji.Hlava, Česká radost, Zvláštní uznání studentské poroty 

 – OK2PAY 
scénář, režie, střih, 2019; krátkometrážní, dokumentární film  
MFDF Ji.Hlava, Famu uvádí 

 – BUDE SI SVĚT PAMATOVAT TVOJE JMÉNO?  
scénář, režie, kamera, střih, 2017; krátkometrážní, dokumentární film 
MFDF Ji.Hlava, Česká radost 

 – STAVĚDLO 1 
scénář, režie, kamera, střih; 2017;  krátkometrážní, dokumentární film 
FamuFest, Hlavní soutěž, Aramisova cena 

 – ZDENA A FILIP 
scénář, režie,  2014; krátkometrážní, hraný film

Vybraná režijní filmografie



TA DRUHÁ

 – filmařka, pedagožka, promítačka,  
dramaturgyně

 –  narozena 10. června 1966

V letech 1984-91 absolvovala Přírodovědeckou 
fakultu UK, obor učitelství biologie – matema-
tika a odborná zoologie – entomologie. Po krát-
kém působení v oblasti amatérského filmu (Pouť, 
Škola hrou, Pošťák) a mateřské dovolené je při-
jata ke studiu na Katedře dokumentární tvorby 
FAMU (1994-2001).

Od roku 1996 začíná pracovat na autorských do-
kumentárních a experimentálních filmových 
projektech spolu s kameramanem a střihačem 
Martinem Čihákem (hand-made film „60 cloks“, 
Netopýrolog). Vznikají pořady jednak v pro-
dukci ČT (Fričův rod, Králíkův seznam, Žiletky 
Zdeňka Tyce, Amatérský film, Michael Rittstein, 
Originální Videojournal, Archiv FAMU, Otto Pla-
cht – malíř džungle) převážně ve skupině Čestmí-
ra Kopeckého a jednak v produkci vlastní (Pozi-
tivní negativ, Biostruktury, EXPRMNTL KBH).

Během natáčení filmu o cestovateli Albertu Voj-
těchu Fričovi v jižní Americe objeví jeho stoletou 
dceru Herminii Fric v oblasti paraguayského 
Gran Chaca a spolu s ní i celý klan potomků, kteří 
si říkají Checomacoco. Kontakt předá rodině Fri-
čových potomků v Čechách – Pavlu a Yvoně, kteří 
zde založí občanské sdružení na pomoc s chovem 
krav i podporou vzdělání v Puerto Esperanza.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

ALICE RŮŽIČKOVÁ | DRAMATURGIE

 – Škola hrou (1993)
 – Pošťák (1994)
 – Netopýrolog (1996)
 – Fričův rod (1997)
 – Žiletky Zdeňka Tyce (1997)
 – Králíkův seznam (1997)
 – Biostruktury (1998)
 – Amatérský film (1998)
 – Michael Rittstein (1998)
 – Originální Videojournal (1998)
 – Otto Placht – malíř džungle (1999)
 – Archiv FAMU (2000)
 – EXPRMNTL KBH (2001)
 – [:Rouge moulin:] (2012)
 – Jan Calábek ku potěše včel, básníků a botani-

ků (2013)
 – Calábek autonomní (2014)
 – Společenstvo katránů (2014)
 – Češi na misi: Modlitba za Ukrajinu (2015)
 – Češi na misi: Svoboda ve Vietnamu (2015)
 – Mezi dřevem a zemí (2015)
 – Čtvrtstoletí NP Podyjí (2016)
 – Jaro slav nad popelkou (2017)

Vybraná režijní filmografie



TA DRUHÁ

V roce 2001 vystupuje se skupinou expanded ci-
nema V_LTRA Martina Blažíčka. V témže roce 
absolvuje kurz „promítač–mechanik 35/16mm 
filmu a nových technologií promítání“ u Kino-
techniky v Klánovicích a dva roky působí jako 
promítačka v Multiplexu Slovanský dům. Je spo-
luautorkou každoročních filmových znělek pro 
festival etnické hudby RESPECT na Pražském 
Hradě i pro Mezinárodní festival dokumentár-
ního filmu v Jihlavě, kde na podzim 2002 také 
uspořádala úvodní performanci pro 5 projekto-
rů. Od té doby pravidelně promítá během festi-
valu MFDF Jihlava v kině Dukla.

Publikuje texty o autorském přístupu k filmu 
a  rozhovory s osobnostmi českého dokumen-
tárního nebo experimentálního filmu v periodi-
kách Čas od času a Cinepur. Zkrácená verze její 
diplomové práce „Originální Videojournal – po-
kus o samizdatovou televizi“ (2001) byla vydána 
ve sborníku Alternativní kultura, Nakladatel-
ství Lidové noviny.

Jako externí pedagožka vede na Fakultě huma-
nitních studií UK v Praze kurzy „Umění a socio-
logie v dokumentárním filmu“ a „Ženy českého 
filmu“. Od roku 1999 působí na FAMU nejprve 
jako externí pedagožka (kurz „Žánrové spekt-
rum v dokumentárním filmu“ a modul „Vědecko-

-populární kinematografie v Čechách“), v  roce 
2002 pak jako vedoucí realizační dílny 1. roční-
ku a  zástupkyně vedoucího Katedry dokumen-
tární tvorby. Od roku 2003 pracuje jako prodě-
kanka pro studijní záležitosti FAMU. Od  října 
2010 nastupuje na mateřskou dovolenou, odkud 
se po roce opět vrací pracovat na FAMU jako ve-
doucí dílny 2-5. ročníku KDT. V současnosti pra-
cuje v České televizi jako dramaturgyně i jako 
režisérka. Od roku 2018 vede Katedru dokumen-
tární tvorby FAMU.

 – Průvan (měsíčník od roku 2015 á 121́  – režie 
Zuzana Piussi, Vít Janeček)

 – Bratříček Karel  
(2016, 79´ – režie Krystyna Krauze)

 – České stopy: Muž z obrazu  
(2016, 52´ – režie Vladimír Šimek)

 – V Masarykových rukou  
(2016, 52´ – režie Jan Rousek)

 – FAMU 70  
(2016, 248´ – režie Johana Švarcová)

 – Národní očista  
(2017, 53´ – režie Jaroslav Kratochvíl)

 – Jan Patočka: darovat smrt  
(2017, 52´ – režie Boris Jankovec)

 – Krajinou domova II  
(2017, série 10x 26́  – režie Petr Krejčí)

 – Svět podle termitů  
(2017, 52´ – režie Jan Hošek)

 – Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové 
(2018, 67´ – režie Josef Císařovský)

 – Kibera: Příběh slumu  
(2018, 86́  – režie Martin Páv)

 – Kolem Mileny Jesenské  
(2018, 52´ – režie Natálie Císařovská)

 – Lístek na Měsíc  
(2019, 53´ – režie Veronika Janatková)

 – Barokní srdce Evropy  
(2019, série 11x 26́  – režie Petr Krejčí)

 – Papua Nová Guinea: Dva světy  
(2019, série 6x 26́  – režie Kateřina Mikulcová)

 – GurmetLab  
(2019, série 6x 26́  – režie Josef Heřmánek, 
Ondřej Herskovič)

 – Až do konce  
(2020, 52´ – režie Petr Slavík)

 – Jan Jedlička: barevné stopy  
(2020, 52´ – režie Petr Záruba)

 – Vilém Heckel  
(2020, 52´ – režie Jan Kadeřábek)

Dramaturgická spolupráce



Ekonomická expertní analýza

Název projektu BlixMusica o muerte: Odsouzeni ke svobodě 
Evidenční číslo projektu 3413-2019
Název žadatele Cinepoint s.r.o.
Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
Název výzvy Kompletní vývoj (doplňte)
Číslo výzvy 2020-1-2-6 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 01.01.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zkušená producentka Alice Tabery nabízí Radě Fondu možnost podpořit vývoj projekt fotografky a 
příležitostné dokumentaristky Hany Jakrlové o rebelech, pankáčích a disidentech současné Kuby.

Hlavní silnou stránkou je autorčin víceletý vhled do situace i místní specifické komunity a ochota natáčet v 
poněkud nehostinných podmínkách policejního státu.

Hlavními negativy jsou jednak riziko policejního zásahu během natáčení, nespolehlivost protagonistů 
včetně rizika uvěznění či smrti a přeci jen poněkud známé téma.

Celkově je žádost po ekonomické stránce v podstatě standardní, bohužel ale míra veřejné podpory je vyšší
než je zákonem stanovená mez. Z toho důvodu si dovoluji projekt doporučit s výhradou, aby při případném 
udělení dotace byla požadovaná částka ponížena.

Udělení podpory S výhradou Doporučuji / Nedoporučuji (Nehodící se smažte)
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
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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 obsáhlá a je z ní poměrně jasný jak umělecký záměr, tak jednotlivé strategie. Nechybí  
     ukázka, která na jedné straně dokládá již odvedenou práci, na druhé straně vzbuzuje pocit, že tato část
     na projektu již proběhla. Také je zvláštní, že na konci ukázky je standardní poděkování několika
     nadacím, ale o žádné podpoře se žádost nezmiňuje. Doporučuji vysvětlit na požadovaném slyšení. 

    Autorská smlouva na scénář je standardní. Má účinnost 10 let a cena 50 000 Kč včetně licence dává
    tušit, že producentka má skutečný zájem projekt realizovat.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Rozpočet vývoje filmu je spíše skromný (750 000 Kč). Celá výroba ukázky bez dopravy a ubytování 
stojí 154 500 Kč. Ostatní položky jsou taktéž na spodní úrovní běžného standardu, nebo nižší 
(vedoucí vývoje 10 000 Kč). Nicméně položky jsou v relativním poměru a sympaticky skromné.

      Finanční plán je opravdu jednoduchý. Žadatelka deklaruje celkový vklad 190 000 Kč a autorčin vklad 
60 000 Kč. Zbytek má být hrazen z dotace Fondu tj. 500 000 Kč. Bohužel to znamená 67% veřejné 
podpory, která je dle mého i u zvlášť náročných a uměleckých projektu zvýšena na 60%.

a) Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Na realizačních strategiích je vidět značná žadatelčina zkušenost s mezinárodními workshopy pro 
vývoj dokumentárních filmů i festivalovým okruhem. Bohužel je také cítit nevelké sebevědomí, pokud 
jde o případný prodej filmu do západních televizí, které téma disidentů na Kubě již dávno vytěžili.
Přesto nelze upřít snaha o komplexní přípravu na marketing filmu.

2. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přestože je autorka především fotograf, není žádný důvod se domnívat, že by ona nebo kdokoli z 
uváděných spolupracovníků uvedený vývoj nezvládl.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Musica o muerte: Odsouzeni ke svobodě 

Evidenční číslo projektu 3413-2019 

Název žadatele Cinepoint s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 3.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Hana Jakrlová zažila pád československého totalitního režimu jako dvacetiletá a jistě i pro tento iniciační 

zážitek ji zajímá situace uvnitř podobných politických systémů. V autorské explikaci zdůrazňuje rozporuplné 

dojmy už své matky z vědeckého pobytu na Kubě počátkem 80. let. Nyní však k nim přidává vlastní poznatky 

z posledních roků, kdy se sama na Kubu opakovaně vrací a srovnává své vzpomínky na fyzické i mentální 

chátrání husákovského Československa s dnešním stavem na „ostrově svobody“. 

 

Nejde ale jen vnější dojmy a emoce, autorka v treatmentu nastiňuje také výstižně dnešní geopolitický a 

sociální kontext dění na Kubě, jehož jsou její poznatky nepochybným odrazem. Castrovský režim ztratil 

rozpadem SSSR svou politickou a hospodářskou oporu a od té doby beze snahy cokoli na své podstatě 

změnit vede navenek líbivou strategii střídavého uvolňování a utahování šroubů. Ta přivedla už kdysi 

západní levicové intelektuály ke vzývání revolucionářů typu Che Guevary, a dnes zase v leckom vzbuzuje 

stejné iluze, a to i šikovnou propagandou ostrova jako turistického ráje a nezkrotného karibského 

muzikantství. 

 

Musica o muerte ukazuje jinou nezkrotnost a jiné muzikantství. Muzikantství trochu už unavené, stále 

osamělejší a kladoucí si nutkavě otázky po smyslu svého odporu, po jeho výsledcích, když je režim dokáže 

tak dokonale ututlat. A také po tom, zda raději neodejít navždy, když člověk vlastně neví, neslouží-li ještě 

navíc sám jako obmyslný argument systému: Podívejte se, jak jsme velkorysí, když tolerujeme i své kritiky. 

 

Projekt má svou nespornou váhu apelu na lidská práva a demokracii, a to na základě zkušeností, které 

značné části západního publika zcela schází. Je však také nezávislým pohledem do kubánského 

undergroundového uměleckého světa a života na hraně, jehož pochopení se pod vlivem dobrého bydla 

začalo i u nás vytrácet. Je to sázka na nejistotu, ale podporu si zaslouží. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Autorka se jako uznávaná fotografka věnuje už léta problematice lidských práv v zemích s autoritářskými 

režimy a zároveň sleduje, jaký dopad má život v totalitě na lidské soukromí, na prožívání sebe sama. 

Protože má zkušenost z dospívání v normalizačním Československu, je imunní vůči iluzím, které každý 

podobný režim dokáže o sobě navenek vytvářet a skrývat tak za jejich fasádu skutečný stav. Odraz těchto 

iluzí a nadějí lze nalézt ve vzdáleném českém prostředí ve výrocích na síti o „étericky krásné Kubě“ a 

„báječné destinaci“, ale, jak svědčí autorka, i v blízkém New Yorku, kde zase soudí, že Kubánci jsou „chudí, 

ale šťastní“. 

 

Po létech ideolgické indoktrinace a existence v pomalu zmírajícím prostředí je jistě pocit štěstí velmi relativní 

věc. Nicméně autorka ukazuje, že stále ještě existují na Kubě individuality, které ze svých představ o 

svobodě neslevily, jakkoli je to za dané vnitřní i vnější situace vhání do stálé bezvýchodnější situace. Jedním 

z nich je hlavní postava filmu, punker Gorki, který ale na své bilanční cestě před rozhodnutím o emigraci 

zavede diváka za tragickým zbytkem kapely Los Frikis. Jejich dožívání po dobrovolné infikaci virem HIV v 

90. letech se jeví jako neopochopitelný akt sebedestrukce, možná bychom jej ale mohli srovnávat s 

protestními zápalnými oběťmi vietnamských mnichů v 60. letech nebo s činem Jana Palacha. 

 

To je úplně jiná tvář Kuby, tvář společenského odumírání, rozkladu a rezignace, o níž uvažuje i Gorki, i když 

stále s rysy provokace a odporu. Autorka nastínila jeho rozhodování v treatmentu překvapivě důsledně a  

podrobně, skoro jako by mu už dopředu předepisovala, jak má dopadnout. To ale, doufám, neví ani ona a 

její film bude „jen“ pozorovat, nikoli navádět a inscenovat, mluvit obrazem, časem a hudbou, nikoli tezemi. 

Pokud se bude práce na projektu vyvíjet tímto směrem, naplní přesně cíle výzvy. 

 

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

 

Hana Jakrlová zpracovala téma připravovaného filmu do stejnojmenné knihy, která čeká na vydání, podle 

jiné její fotografické knihy vznikl už film, na druhém spolupracovala. Dramaturgická explikace zdůrazňuje na 

předtáčce její bytostně filmové vidění a myšlení, v popisu není kameraman uveden, spolu se zvukařem bude 

vyhledán až pro realizaci projektu přímo na místě, stejně jako produkční. To jistě umožní větší mobilitu i 

nenápadnost štábu, přece jen je to ale jistá sázka na nejistotu. Na druhé straně čím méně rušivých 

elementů, tím lépe. Vznikne undergroundový film, jehož poetika  může být hekticky vymknutá a jindy zase 

výtvarně působivá. O to důležitější bude dramaturgický dohled z pozice zkušené Lucie Králové i pozdější 

střih. 
 

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

 

Téma svobody a lidských práv je téma globální, navíc s přesahem viditelné solidarity pro ty, kteří o svá 

práva a svobodu teprve zápasí. I u nás ale evidujeme, jak třicet let po pádu komunismu po něm někteří stále 

ještě stůňou a jiní po něm už zase znova stůňou. Moc propagandy je ohromná a dnes už neomezená a 

mámivost nostalgie po ztracených iluzích nevyvratitelná. Proto by se měl film ubránit jakékoli heroizaci a 

ukázat také onu režimem zdůrazňovanou „happy“ Kubu, či spíše Kubu smířenou, rezignovanou a 

kolaborující. Pak by možná smysl a tragika usilování protagonistů filmu vynikla ještě důsledněji a 

bezvýchodněji a měla šanci oslovit přemýšlivějšího diváka jak u nás, tak ve světě. 

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

znaků) 

 

Producentka firmy Cinepoint Alice Taberyová má za sebou studijní i pracovní zkušenost jak českou, tak 

zahraniční, navíc se narodila v rodině historika filmu a fotografie Karla Taberyho, a to ještě za jeho 

pařížského exilu v roce 1985. Nese si tedy v genech předpoklady k produkci právě takového filmu, jaký 

představuje Musica o muerte. Zapadá dobře do profilu společnosti, která klade důraz na tvorbu občansky 

angažovanou, polemickou, a zároveň osobně intimní, s výrazným etickým podtextem. Žádost, kterou 

předložila, je zpracována přesvědčivě a zároveň ideově nedogmaticky, otevírá na téma pohled z více úhlů a 

dokládá dlouhodobý interes provázený i mnoha konkrétními kontakty. Realizace projektu nemusí být za 

současného stavu na Kubě vůbec jednoduchá, proto jsou i náklady na vývoj a požadovaná částka vyšší, 

věřím ale, že morální váha tohoto vkladu přinese později rozhodně svůj solidární profit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Musica o muerte: Odsouzeni ke svobodě 

Evidenční číslo projektu 3413-2019 

Název žadatele Cinepoint s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 30. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Frontman Gorki z populární kubánské punkové kapely Porno para Ricardo uvažuje o emigraci do USA: 

jeho kapela nesmí na Kubě už léta veřejně vystupovat. Členové kapely Los Frikis zvolili ještě 

radikálnější řešení: aby jim dal režim pokoj, nakazili se dobrovolně virem HIV a většina z nich je už 

mrtvá. Dokument Musica o Muerte / Odsouzeni ke svobodě na těchto dvou příbězích perzekuovaných 

hudebníků přináší pohled pod povrch současné kubánské reality a svědectví o pravé tváři režimu, který 

se navenek tváří jako demokratický. Jedná se o výjimečný, velmi dobře připravený a po všech 

stránkách přesvědčivý projekt. Silný příběh se snoubí se společensky závažnou výpovědí a s osobitým 

vizuálním stylem. Projekt má silný mezinárodní potenciál a je schopen oslovit publikum na celém světě 

– jak to, které má zkušenost s totalitními režimy, tak i to, které tuto zkušenost postrádá.     

Režisérka Hana Jakrlová je původně fotografka, která se narodila v socialistickém Československu a 

žije v New Yorku a v Praze. Kubě se věnuje dlouhodobě. Z předloženého materiálu je patrná její 

hluboká znalost zvoleného tématu i silný osobní vztah k němu. 

Žadatelem je produkční společnost Cinepoint a producentka Alice Tabery, která má široké mezinárodní 

zkušenosti. Předložená strategie jasně definuje potřeby dalšího vývoje. Žadatel chce společně 

s režisérkou oslovit mezinárodní fondy a instituce a dostat projekt do širšího povědomí. Plánovaná je i 

crowdfundingová kampaň. Důkladnější marketingová distribuční strategie bude vznikat v součinnosti 

s budoucími partnery. Představa o cílovém divákovi je už ale nastíněna, stejně jako základní prvky 

marketingu. Distribuce v ČR počítá s uvedením na festivalu Jeden svět, což je vhodná volba, a s 

dalším šířením filmu i v alternativních prostorech a spojení s hudebními akcemi, což je také správné 

uvažování. Ve finanční strategii je zahrnutý i vklad samotné režisérky v podobě jejího honoráře za 

dosud vykonané rešerše a vlastní vklad žadatele, podpora SFK tvoří 66,6 % rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Autorka přistupuje ke zvolenému materiálu s pokorou a bez snahy o povrchní senzačnost. Jejím 

záměrem je na konkrétních lidských příbězích přinést svědectví o skutečné realitě dnešní Kuby a 

odhalit pravdu o pokryteckém režimu, který se navenek tváří jako demokratický. Většina rešerší už 

proběhla a projekt charakterizuje hluboká znalost prostředí i hlavního protagonisty, vynikající sběr 

materiálu, díky kterému má autorka možnost poukázat na komplexnost a paradoxnost situace umělců 

v totalitním režimu. Už ze skvěle připraveného předloženého materiálu se člověk dozví víc detailních a 

konkrétních informací o současné Kubě, které mu otevřou oči, než z jakýchkoliv televizních 

zpravodajství nebo tisku. Přitom se projekt naprosto vyhýbá jakékoliv tezovitosti nebo zjednodušování. 

Hlavní protagonista – Gorki – je velmi dobře zvolený a bude evidentně „tahounem“ celého filmu. 

Myšlenka pojmout snímek jako jeho „loučení“ s Kubou, bez ohledu na to, zda se nakonec rozhodne ji 

opustit, nebo nikoliv, je dramaticky velmi nosná. Zajímavé je také propojení příběhu hlavního 

protagonisty s příběhem zbylých členů jiné kapely, kteří zvolili ještě radikálnější řešení než emigraci a 

které Gorki osobně zná. Ze žádosti je zřejmá jasná představa o struktuře – vyprávění v jednotlivých 

tematizovaných kapitolách se zdá být šťastným řešením - a o vizuálním stylu celého filmu. Zajímavou 

myšlenkou je i snaha zapojit do natáčení samotné protagonisty, kteří by přispěli vlastními filmovými 

materiály natáčenými formou deníků na malé kamery. Najít způsob, jak to udělat, patří k podstatním 

aspektům vývoje.   
 

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

Autorka / režisérka Hana Jakrlová je původně fotografka, která se narodila v socialistickém 

Československu a žije v New Yorku a v Praze. Kubě se věnuje dlouhodobě, nejdřív jako fotografka, 

pak ale také jako organizátorka řady aktivit, především na podporu kubánských umělců. 

Z předloženého materiálu je patrná její hluboká znalost zvoleného tématu i silný osobní vztah k němu, 

a díky tomu je pro projekt ideální osobou. Dramaturgyně Lucie Králová je také úspěšnou 

dokumentaristkou a z přiložené dramaturgické explikace je zřejmé, že může být režisérce významnou 

oporou. Střihačka Kateřina Vrbová má zkušenosti s řadou dokumentů na podobně závažná témata. 

Sympatická je snaha zapojit do natáčení místní, kubánské filmové profesionály v osobě kameramana 

a zvukaře. 

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

Autorka narozená v socialistickém Československu a žijící v New Yorku má zkušenost z obou „světů“,  

a díky tomu nevidí věci jednostranně. Právě díky jejímu přístupu je projekt schopen oslovit jak 

publikum, které má zkušenost s totalitními režimy, tak i to, které tuto zkušenost postrádá.  Projekt má 

už díky svému tématu velký zahraniční přesah. Látka se ale vymyká lokálnosti i svým neobvykle 

komplexním zpracováním, nadhledem, a poctivým přístupem – autorka plánuje dlouhodobé natáčení 

hlavního hrdiny, které by mělo trvat téměř jeden a půl roku. Téma je inovativní a velmi potřebné nejen 

v domácím, ale i v celosvětovém rámci. Projekt má velmi silný mezinárodní potenciál. I když bude 

zřejmě zajímavý zřejmě především pro festivaly a diváky, které se zajímají o lidská práva, jeho 

univerzálně lidský charakter á emoční síla může oslovit i mnohem širší publikum. 

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

znaků) 
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Žadatelem je produkční společnost Cinepoint, založena už v roce 1990. V roce 2011 do ní vstoupila 

producentka Alice Tabery s ambicí zužitkovat své mezinárodní zkušenosti a produkovat kreativní 

dokumenty a autorské hrané filmy s mezinárodní účastí. Na svém kontě má řadu úspěšných snímků i 

jako minoritní producent. Předložená strategie jasně definuje a jmenuje potřeby dalšího vývoje. Patří 

mezi ně schůzky s mezinárodními partnery a formování mezinárodního tvůrčího týmu, obhlídky a 

navázání hlubšího vztahu s protagonisty, práce na finálním scénáři s dobře zvolenou dramaturgyní a 

příprava financování samotné produkce. Zde chce žadatel společně s režisérkou oslovit mezinárodní 

fondy a instituce a zároveň už v této fázi dostat projekt do širšího povědomí. Mezinárodní koprodukční 

fóra jsou dobře zvolena. Plánovaná je i crowdfundingová kampaň, která chce oslovit zájemce v ČR i 

v USA, kde je téma Kuby velmi aktuální. Důkladnější marketingová distribuční strategie bude vznikat 

v součinnosti s budoucími partnery. Představa o cílovém divákovi je už ale nastíněna, stejně jako 

základní prvky marketingu: cílení na hudební svět, neziskové organizace a fóra věnována lidským 

právům. Distribuce v ČR počítá s uvedením na festivalu Jeden svět, což je vhodná volba, a s dalším 

šířením filmu i v alternativních prostorech a spojení s hudebními akcemi, což je také správné 

uvažování. Klíčová pro další zahraniční aktivity je premiéra na festivalu IDFA v Holandsku, což je 

ideální místo. Rozpočet 750 000 Kč je transparentní. Ve finanční strategii je zahrnutý i vklad samotné 

režisérky v podobě jejího honoráře za dosud vykonané rešerše a vlastní vklad žadatele, podpora SFK 

ve výši 500 000 Kč tvoří 66,6 % rozpočtu. Harmonogram počítá s vývoje až do dubna 2021, což je pro 

projekt tohoto typu adekvátní.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Alibi 

Evidenční číslo projektu 3414-2019 

Název žadatele Perfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 19.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 
Předmětem žádosti je podpora celovečerního (85 min.) dokumentárního – ale zřejmě i 
částečně inscenovaného – filmového debutu absolventky bakalářského studijního programu 
Katedry dokumentární tvorby FAMU. 
 
Součástí kompletní žádosti je mezi povinnými přílohami i rozpočet fáze vývoje v objemu 
650 000 Kč. Celkové náklady na projekt jsou odhadovány na 1 900 000 Kč. 
 
Pro fázi vývoje je požadována podpora Fondu ve výši 380 000 Kč. 
 
Projekt začal vznikat jako bakalářský film posluchačky Katedry dokumentární tvorby FAMU, 
který bude ve filmu Alibi částečně použit (detaily viz níže). Nabízí se otázka, zda existující 
stejnojmenný film (na stejné téma) v délce 26:15 min. není dostatečným materiálem pro 
trailer, který tvoří suverénně nejvyšší část rozpočtu vývoje (detaily opět níže). 
 
Realizace projektu proběhne shodně dle Žádosti i podle Realizačního harmonogramu 
v intervalu 26.11.2019 až 30.11.2021. 
 

Udělení podpory doporučuji v omezené výši 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Podle dramaturgyně projektu Terezy Reichové je existence zmíněného materiálu 
(bakalářského filmu), v němž jsou „zaznamenány zásadní okamžiky jako rozhodnutí se k 
činu, svatba či návštěva rodiny“, velmi důležitá i pro budoucí stejnojmenný film. 
 
Ostatně hodnota podlicence na bakalářský film Alibi je finančně vyjádřená částkou 245 000 
Kč (viz Podlicenční smlouva mezi AMU/FAMU a Perfilm s.r.o.) a týká se právě filmu 
vytvořeného autorkou Lenkou Karaka roz. Benešovou v rámci jejích studijních povinností na 
Katedře dokumentárním tvorby FAMU v roce 2019. 
 

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

 
Producent/žadatel rozpočet komentuje slovy „do rozpočtu jsem započítal všechny náklady 
spojené s vývojem projektu. To znamená i výdaje spojené s první fází natáčení na FAMU“. 
Není jasné, myslí-li tím i náklady FAMU spojené s výrobou bakalářského filmu. 
 
Nejvyšší položkou resp. položkami jsou náklady pokrývající výroby traileru a činí závratných 
286 000 Kč (součet rozpočtových položek 02-11, 02-12, 02-13) plus odměny štábu. Tato část 
rozpočtu rozhodně úsporná není. 
 
Finanční plán uvádí kromě požadované podpory Fondu (pol. 1.4) i výše zmíněných 245 000 
Kč (pol.3.1 Studio FAMU – finanční vklad). Ve skutečnosti se jedná o účetní hodnotu 
bezúplatně převedené podlicence. Avšak i fakt takto formulovaného znění smlouvy (a ač se 
netýká cash-flow) potvrzuje výše zmíněnou úvahu o materiálu, který by mohl sloužit pro střih 
krátkého traileru. 
 
Ostatní zdroje financování projektu žadatel prezentuje nyní pouze jako úvahu. 
 

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

 
Žadatel plánuje účast hned na několika zahraničních i domácích akcích (workshopech, 
koprodukčních fórech), čemuž odpovídá i rozpočtové krytí (pol. 02-21 až 02-23) a uvažuje 
tudíž i o zahraniční koprodukci. 
 
Světovou premiéru chystá na jednom ze skutečně nejprestižnějších světových festivalů 
(MFFKV neopomíjí). 
 
Cílovou diváckou skupinu žadatel nijak nespecifikuje, neboť v Popisu projektu konstatuje, „že 
se jedná o dokumentární film, který má vysoké umělecké ambice a může být pro leckterého 
diváka obtížně uchopitelný. S tím souvisí problematika komerčního úspěchu filmu, který 
bohužel není zaručený“. 
  

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

 
Tomáš Pertold je studentem 3. ročníku bakalářského studijního programu produkce na 
FAMU s velkou ambicí, svou firmu Perfilm s.r.o. založil již 31.10.2018, ale zatím pochopitelně 
zůstává bez výraznějších zkušeností. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Alibi 

Evidenční číslo projektu 3414/2019 

Název žadatele Perfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Mahdal 

Datum vyhotovení 29.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Námět uvažovaného a rozpracovaného projektu „Alibi“ pojednává o nesnadné cestě protagonistky k poznání 
světa. Autorka námětu a zároveň hlavní hrdinka si k onomu hledání našla cestu, o které bychom mohli říci, 
že rozhodně není snadná. Rozhodla se, že nabídne manželství svému kamarádovi z Běloruska, aby mohl 
zůstat v Čechách. Její manželství má podle zákona všechny znaky fingovaného manželství a tak se její 
vztah musí proplétat bahnem imigračních zákonů. Tam ale cesta ke hledání nekončí. Její chápání skutku, 
který uskutečnila, se střetává i s tradičními hodnotami okolí a její rodiny. Naráží na různé překážky, které se 
snaží zcela bezelstně překonat tím, že hledá a říká pravdu.   
Protože autorka je výsostná dokumentaristka, jde do tématu s otevřeným hledím a velkou škálou otázek, 
které se před ní vynořují. Její dominantní role nejen ve vztahu k manželovi, ale i k tématu, které si 
předsevzala rozkrýt, je hnacím motorem všeho, co se dělo, děje a dít bude. V tom je síla tohoto námětu – 
v samé autorce. Vyzkoušela si na ploše absolventského filmu na FAMU, co její téma unese. A protože je 
vnímavá a neustále hledající a pátrající, dostává se s každým krokem dál. A to i do míst, která ji v samém 
základu patrně ani nenapadla, že by se k tématu „fingované manželství“ mohla vztahovat. Síla projektu je 
také v tom, že autorka a protagonistka v jedné osobě, se nebojí odkrýt všechny stránky své osobnosti, které 
ji vedou dál k poznání toho, co hledá. Jasná koncepce zpracování natočeného materiálu je kladem tohoto 
projektu.   
Slabší stránkou projektu je prozatím velká šíře otázek, na které chce autorka hledat odpovědi. Autorka si od 
samého začátku (v námětu i v treatmentu) klade otázky, které by samy o sobě vystačily na jeden 
dokumentární film. Skloubením těchto otázek ve správném pořadí tak, aby působily na diváka jako 
vzestupná tendence od „malého“ k „velkému“ a aby působily na diváka jako terapie ne autorky, ale každého 
diváka, to je úkol velmi náročný.   
 
Projekt je myšlenkově, po filozofické stránce i po stránce jasného pohledu na jinak nejasný svět, velmi dobře 
připraven. Autorčiny úvahy a ukázky z přípravy jsou jasným svědectvím, že ví přesně, co chce.  
Myslím si, že i my bychom to měli chtít, protože to je výpověď mladé ženy, která nehledá temno okolo sebe, 
ale chce se vyznat v tom, do čeho se narodila a co je jí dáno jako neměnná realita. To, že hledá cestu, jak 
některé věci změnit, to je velká deviza tohoto projektu.   
 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria 

 

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

Autorka ve svém úvodu k projektu uvedla, že téma „fingovaného manželství“ už bylo několikrát 

zpracováno. Správně ale odhadla, že její práce jde mnohem dál, nezůstává jen u faktu toho, že se 

muž a žena vezmou proto, aby jeden z nich mohl žít na území toho druhého, čili jakási skrytá 

imigrace. Originální na předloženém projektu je několik prvků, které zatím nejsou v jiných 

dokumentárních filmech obsaženy. Nejedná se jí jen o vztah mezi manžely, byť v jejím případě je 

snaha ženy o bližší soužití a hledání lásky mnohem silnější, než u jejího partnera. Vytváření důvěry a 

sounáležitosti je jen jednou z linií, kterými se příběh proplétá. Je ke cti autorky, že tento vztah nijak 

neromantizuje, i když jej sama iniciovala, nehledá omluvy při nedorozuměních, nesnaží se vštípit 

manželovi svoje zásady. Snaží se dodržet zásadu svobody rozhodování a to i svého, i rozhodování 

manžela. Míra přípravy, co všechno se dá v tomto tématu najít, je na tak vysoké úrovni, že jsem 

přesvědčen o tom, že autorku nezviklá žádná překážka. A že jich nebude málo, to je nabíledni.  

Dovolím si neobvyklou vsuvku: autor této expertní analýzy si také prošel celým tím procesem, který je 

nutno absolvovat při ženitbě s cizincem (u mne s cizinkou). Prošel jsem si všemi těmi nočními 

kontrolami (třeba i v 11 v noci), prošel jsem si i pohovory a také všelijakým vyplňováním dokladů, o 

jejichž množství nemá žádný smrtelník ani páru. Prošel jsem si i zkouškami trpělivosti, když opilá 

majitelka domu, kde jsme bydleli, po jedné takové kontrole ve 22 hodin dorazila za půl hodiny a 

vyžadovala ode mne 10 000,- Kč za to, že potvrdila, že tam žijeme už dva roky. „Byla tady kvůli vám 

efbíáj, tak jsem jim klidně mohla říct, že jste tu nebydleli…tak chci od vás deset tisíc…“ Zklamání mé 

ženy z toho, co se v ČR děje s cizinci bylo velmi silné, na druhou stranu tyhle ústrky posílily naši lásku. 

Tuto informaci dávám jen proto, aby bylo jasno, že naprosto přesně vím, o čem autorka přemýšlí, co si 

zažila a co všechno musí překonávat. Jen technicky: „pohovor“ jsem si chtěl natočit a i když mi to 

zákon povoluje, nedovolili mi to. Proto je dobře, že se autorka neskrývá s tím, že kontakty s úřady 

bude natáčet skrytou kamerou a dalšími prostředky, které dávají možnost natočit věci, které bude 

cizinecká policie vždycky popírat. Obvykle nesouhlasím s používáním skryté kamery (sám bych to 

nikdy nepoužil), ale v tomto případě jiné cesty k pravdivosti výpovědi ani není. Takto pojímané 

zprostředkování je emočně silné a divákovi otvírá obzory, o kterých neměl ani tušení. Totéž dělá 

autorka při setkání s rodinou, hledá kořeny toho, co to je podle tradice – rodina, a jak se občas i ti 

nejbližší obtížně smiřují s tím, že není po jejich. V tomhle je velká deviza projektu: nehledá cestu jak 

někoho donutit myslet si totéž, co si myslím já, ale hledá cestu k toleranci, k možnosti vyjádřit svůj 

názor beze strachu z následků. A to platí nejen u úřadů, ale také doma nebo mezi partnery. Využitím 

mnohých metod nejen snímání, ale i kladením neustále nových a nových otázek, autorka dostává 

projekt do originality, která se vídá málokdy. Velkým autorským vkladem je také skutečnost, že 

protagonistka nenahlíží zkoumanou látku zvenčí jako pozorovatel, ale je přímou účastnicí, takže 

všechno vidí zevnitř, je hybatelkou děje. 

Je třeba si také představit, že martyriem ponižujících „pohovorů“, nočních prohlídek postelí příslušníky 

cizinecké policie, haldou protichůdných dotazníků a formulářů, musí po dobu dvou stresujících let 

projít lidé, kteří se provinili proti establishmentu tím, že se dva lidé z různých zemí či kultur, do sebe 

zamilovali. Tedy láska je ta hodnota, kterou se snaží establishment zadusit. Všichni, kdo se ožení 

nebo vdají za cizince, jsou a priori považováni za zločince.    

S ohledem na tato fakta, je děj srozumitelný. Autorka nás provází svým světem srozumitelně, v ději 

není chaos (který by klidně mohl při nešetrné práci s otázkami vzniknout).  

Autorka tím, že sama iniciovala celou tuto „anabázi“ a že se pustila i do práce na dokumentárním filmu 

s touto tématikou, vzala na sebe odpovědnost nejen za vyznění projektu, ale také za osud svého 

manžela. Vzhledem k invenci, s jakou k projektu přistupuje, věřím tomu, že obé dopadne nadmíru 
dobře. 
Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy.   
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Lenka Karaka je nejen autorkou námětu a režisérkou předloženého projektu, ale je 
také jeho protagonistkou před kamerou. Zápal s jakým svůj projekt prozkoumává, 
jasná koncepce hledat dál, než doposud bylo v tématu „fingované manželství“ 
ztvárněno, je zárukou toho, že projekt bude mít úspěšný vývoj. Znalost tématu do 
hloubky, inteligence autorky, to je skutečnost, která mne opravňuje vyjádřit takového 
tvrzení.  
Dramaturgická explikace Terezy Reichové zmapovala zatím velice jasně obsah 
předloženého námětu, nastínila i několik otázek, které je třeba vyřešit (např.  „široké 
rozkročení v tématu“), ale nic zásadního, co by měnilo současnou strategii 
dramaturgického plánu nepřidala. Znamená to, že s autorkou souzní, což je vždycky 
dobrý začátek toho, co se bude odehrávat v rámci dalšího tvůrčího procesu.  
   

 

 

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

Téma je pro současnou českou kinematografii významné hlavně tím, že se doposud 
nikdo neodvážil vstoupit do žraločí tlamy cizinecké policie. Vzácnější je to i tím, že 
se autorka nerozhodla jen „konstatovat“, ale jde ve svém tvůrčím procesu dál, 
hledá další vztahy, které manželství mezi dvěma cizinci (v geografickém slova 
smyslu) přináší. Pro evropskou kinematografii je dílo významné z téhož důvodu.  

V rámci české a evropské tvorby může film přinést nové prvky, které byly sice občas 
použity, ale nikdy v takové emocionální míře, jako v tomto projektu. 

 
 

 
 
 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou podány úplně a srozumitelně. Žadatel je schopen takovýto 
projekt realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu 1+1+1 

Evidenční číslo projektu 3415-2019 

Název žadatele D1 film 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 6.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Předmětem výzvy je vývoj dokumentárně hraného eseje Ondřeje Vavrečky s názvem 1+1+1. 

Autor spolu s producenty koncipuje filmový esej o třech diametrálně odlišných rovinách: spojuje ruského 

režiséra Artura Aristakisjana, kanadského vědce Trevora Gowarda zabývajícího se lišejníky a mechy a 

dystopickou divadelní hru 2084. 

 

Filmový esej se pohybuje na hranici dokumentu, hraného filmu i experimentu z producentské dílny spřízněné 

krevní skupiny Víta Janečka a Zuzany Piussi. Má mezinárodní festivalové i koprodukční ambice a ve vývoji 

kombinuje další náročné mezinárodní obhlídky se zamýšleným hledáním mezinárodních partnerů, o které si 

svým mezinárodním charakterem od začátku říká. 

 

Formálně i divácky náročný film s vysokým uměleckým potenciálem využívá dosavadních zkušeností a 

kontaktů žadatele i autora a přináší originální i aktuální téma ve velmi neotřelém pohledu i zpracování. 

 

Jediné slabiny projektu spatřuji v absenci nezaujatého kriticko-dramaturgického pohledu, který v tuto chvíli 

supluje sama producentská dvojice, která má k látce jednoznačnou afinitu. Druhým úskalím je v tuto chvíli 

nepředvídatelný potenciál budoucího díla - může jít o festivalově úspěšný projekt s nadějným distribučním 

potenciálem i o velmi vyhraněné artové dílo, které bude mít velmi omezený divácký i distribuční potenciál a 

může mít i náročné okolnosti dalšího financování. 

 

Projekt doporučuji k podpoře, jde o jednu z charakteristických linií stávajícího českého dokumentu, 

navazující mentálně nejen na vachkovské opusy, ale i na část autorské tvorby samotných producentů 

(matně se mi vybavuje například Vítův esej Houba (2000), který patří k respektované části tuzemské i 

mezinárodní dokumentární scény) a bez podpory Fondu nemá šanci na důstojné a smysluplné financování i 

přes apriori minimalisticky nastavený vývojový rozpočet (v rámci zamýšlených aktivit). 

 

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 vypracována srozumitelně a přehledně. 

Nejednoznačně je formulována licenční smlouva - jednak neuvádí rozsah a výhradnost poskytnuté licence, 

jednak částky za vytvoření a za licenci (nejasně formulovaný honorář) neodpovídají částkám uváděným 

v rozpočtu - ve smlouvě je uvedená výše vkladu za vytvoření 60.000,- a v rozpočtu za vytvoření je uvedena 

pouze částka 20.000,-. 

 

Uvítal bych bližší údaje o distribučních výsledcích D1film online platformy i případné vyhodnocení 

předchozích filmu Ondřeje Vavrečky. 

 

  

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

– Rozpočet je nastaven srozumitelně, pracuje vesměs s finančními paušály, které ale odpovídají spíše 

minimalistickým parametrům. Pouze nepřesně uváděné údaje u licenční smlouvy (viz výše) a absence 

některých, dle mého názoru nezbytných položek vývoje v zamýšleném koprodukčním nastavení 

(absence překladatelských i právních služeb). Naopak žadatel srozumitelně a jednoznačně vysvětluje 

absenci nákladů na workshopy i mezinárodní trhy.  

– Ve stávající situaci není dost dobře možné realizovat vícezdrojový vývoj (pokud žadatel nezváží možnost 

podpory MEDIA development, která by mohla projekt posunout na zcela jinou potenciální orbitu a 

poskytnout všem zúčastněným důstojné podmínky pro jinou rovinu vývoje i realizace). 

– Sympatické je i spravedlivé zapojení autora námětu i díla formou věcného vkladu, které bude v budoucnu 

zahrnuto do podílu na vzniklém díle.  

 

–  

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

– Žadatel předkládá ukázku ze vzniklých obhlídek, rozsah stávajícího natočeného materiálu i zamýšlených 

materiálů z vývoje není v tuto chvíli patrný. Uvítal bych bližší informace o možném domácím financování 

budoucí výroby, zda žadatel již jedná s případnými dalšími subjekty v ČR a případně zda má i přesnější 

představu o možných frankofonních partnerech (typově). 

 

V této fázi má žadatel jasnou představu o obsahu vývoje, vědomě rezignuje na klasické dokumentární 

workshopy a vzhledem k předchozím mezinárodním projektům lze předpokládat zapojení dalších 

zahraničních partnerů. 

 

Harmonogram vývoje je naprosto v pořádku a zapadá jak do parametrů výzvy, tak do producentské 

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

D1 film se vypracoval do kategorie zkušených producentů dokumentárních filmů, má za sebou od roku 

2014 slušnou řádku dokumentárních snímků k sledovaným a společensky závažným tématům (Selský 

rozum, Těžká volba nebo Univerzity a svoboda), bohužel z předložené prezentace není patrný 

festivalový ohlas této tvorby, byť každý z realizovaných filmů měl velmi slušné mediální pokrytí a odezvu 

v médiích. 
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Expertní analýza 

 

Název projektu 1 a 1 a 1 

Evidenční číslo projektu 3415-2019 

Název žadatele D1 film s. r. o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy  2020-1-2-6  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 

Datum vyhotovení 1. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Ondřeje Vavrečky považuji za přesvědčivý, a to zejména proto, že se – ač v předložené žádosti 

uvedený a možná i trochu přetížený filosoficko estetickou spekulací – chce opírat o portréty konkrétních, 

nesporně pozoruhodných osob, které mne, na základě toho, co o nich z žádosti i ukázky vím, velmi zaujaly. 

Tyto budoucí hlavní postavy mají podle mého názoru potenciál propůjčit vznikajícímu dílu své myšlení, svou 

fyzickou existenci i své charizma v míře, která je nutná k tomu, aby si film udržel elementární sdělnost a 

výpovědní hodnotu také jako dokument, přese všechno, co by ho žánrově mohlo řadit spíše do kategorie 

filmového experimentu. O výsledném tvaru si i přes podrobný popis volby výrazových prostředků, práce s 

kamerou a charakteru sestřihu přesnou představu udělat neumím, ale jsem přesvědčen, že je to tak v 

pořádku. 1 a 1 a 1 musí nutně vznikat v procesu montáže vlastně znovu, sice na základě v žádosti 

popsaných východisek, ale se zřetelem k reálně existujícímu materiálu a jeho skladebným možnostem, 

které v danou chvíli nelze předpovědět, pouze teoreticky zdůvodnit autorský záměr a formální estetické 

preference. Samotné téma projektu, organicky podle mého názoru provazující tři jinak nezávislé osobnosti, 

pokládám za zajímavé a důležité; volba perzifláže, umožňující prezentovat (ať už ironicky či zcela vážně 

míněné) vyhroceně regresivní postoje těchto postav jako určitý typ soudobého avantgardního myšlení a 

jednání, se mi zdá být ve světě, který už v podstatě nezná jinou budoucnost, než zlou a ohrožující, zcela 

případná. Jde rozhodně o důležité a signifikantní projevy proměny soudobého utopického myšlení, ke 

kterým bychom měli být citliví. To, že se pojednání o nich svou filosofickou povahou a abstraktní koncepcí 

samo o sobě vzpírá přímému, explicitnímu vyjádření, považují za přednost projektu: nepřímé, metaforické 

sdělení, ke kterému zvolené téma autora nutí, umožňuje předpokládat netriviální, strukturně komplikovaný, 

potenciálně mnohoznačný tvar. Téma způsobu orientace soudobého člověka vůči budoucnosti a otázky 

pokroku spojené s kultem inovace a s představami o roli avantgard, které nám odkázala moderní epocha, 

jsou podle mého názoru mimořádně aktuální a naléhavé a v českém filmovém umění pohříchu málo 

reflektované. Film Ondřeje Vavrečky by mohl být v tomto kontextu velice cenný. Doporučuji ho 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) 

Nutnost vymezit žánrovou kategorii je někdy pro potřeby analýzy užitečná, v tomto případě si to však 

nemyslím. Označit projekt Ondřeje Vavrečky za dokument, hraný film, fúzi a experiment je ve stejné míře 

výstižné i nevýstižné, tak se toho zdržím. Podstatné pro mne je, že autor si zachovává zájem o postavy 

blízký dokumentartistickému pojetí a v tomto smyslu se nemíjí se smyslem výzvy. Žádost je zpracována 

podrobně a přehledně v míře, kterou daná fáze vývoje projektu umožňuje. Problém mám jen s tím, že 

občas nevím, co je názor postavy a co názor autora, resp. místy mám pocit přeci jen trochu prvolánového 

názorového splynutí, což by možná stálo za upřesnění. Týká se to zejména druhé části (či druhé věty 

filmové sonáty), nabyl jsem tady dojmu, že (z mého hlediska přehnanou) skepsi vůči vědě a vyhrocený 

ekologický postoj hrdina filmu i autor filmu beze zbytku sdílejí; myslím, že pro film by bylo lépe tyto pozice 

oddělit, a to dokonce i kdyby opravdu byly zcela totožné. Nebo toto ztotožnění nějak zdůvodnit, jinak 

působí jako (asi nezamýšlený?) ideologický postoj, poskytující – na můj vkus předčasně – určitý tezovitý 

klíč k chápání celého díla. Podobně ambivalentní pocit mám i z jednoznačné chvály amatérizmu, který 

přece hraničí i s málo úctyhodným diletantstvím a má tedy také svoje limity. I tady by podle mého názoru 

stálo za to přesněji vymezit názorové pole postav a samotného autora, mohlo by to být užitečné i z 

dramaturgického a skladebného hlediska. 

 

 

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

Ondřej Vavrečka je uznávanou autorskou osobností, za kterou stojí pozoruhodné filmové dílo, i dílo na pomezí 
kinematografie a výtvarného umění. Produkční společnost D 1 Víta Janečka představuje podle mého názoru 
dobré zázemí pro vznik takto náročného filmového díla. 

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

Osobně se domnívám, že důsledná a kontinuální cesta za osobitou autorskou výpovědí je pro každý 
umělecký druh z podstaty přínosná. V případě chystaného filmu Ondřeje Vavrečky se navíc jedná i o velmi 
aktuální téma s globálním významem. 

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

Žádost považuji za dobře a přehledně zpracovanou. Projekt považuji za realizovatelný. 

 



Ekonomická expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

Název projektu Zpracování

Evidenční číslo projektu 3416-2019

Název žadatele D1 film s.r.o.

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Číslo výzvy 2020-1-2-6

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí

Datum vyhotovení 1.1.2020

Hlavní silné stránky 
- velmi pečlivě připravený námět, autorka však stále (a správně) cítí potřebu realizace vývoje projektu 
- vlastní vklad autorky ukazuje na její silnou motivaci pro vznik projektu 
- předpoklad účasti na dokumentaristických workshopech 

Hlavní slabé stránky 
- poměrně nízké finanční zajištění projektu v době podání žádosti (pouze vlastní vklady autorky a žadatele) 
- chybí marketingová strategie 

Zpracovat téma manipulace vycházející z moci skrze životní příběh sochaře Pavla Opočenského je velmi 
provokativní a složitý úkol, ke kterému autorka přistupuje s pokorou a vysokým nasazením. Rozpočet je 
nízký, odpovídá realizaci absolventského filmu. Finanční plán je založen především na dotaci Fondu, což 
ovšem povaze projektu odpovídá. Dokumentární film směřuje k festivalovému a artovému publiku, 
distribuční strategie je adekvátní. Harmonogram projektu je reálný. 

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria  

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.

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

Žádost je srozumitelná. Nejasnosti vidím v podílu FAMU na projektu. K žádosti není přiloženo žádné LOI 
nebo vyjádření FAMU, také finanční plán s žádnou účastí FAMU nepočítá. Prosím osvětlit u ústního 
slyšení. 

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

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

 Celkový rozpočet je nízký, ale realizovatelný. Honoráře odpovídají spíše absolventskému filmu FAMU, tak 
je projekt i prezentován. Požadovaná dotace je adekvátní. 

 Jednotlivé položky jsou obecně nízké. Rozpočet nepočítá s žádnou production fee, režijní náklady jsou 
účtovány také jako velmi nízké. Vysoká je pouze položka poplatků za workshopy a filmové trhy. 

 Kromě zdrojů Fondu bude projekt financován z vlastních zdrojů autorky a žadatele. Poměrně vysoký věcný 
vklad producenta úplně neodpovídá položkám v rozpočtu (100.000,-Kč). 

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

Dokumentární esej o manipulaci zpracovaný skrze konkrétní příběh kontroverzního umělce Pavla 
Opočenského, Zajímavý a zároveň velmi složitý projekt, pro který je kompletní vývoj pro úspěch projektu 
velmi žádoucí. Autorka počítá s účastí na workshopech dokumentárních filmů, což je správná cesta. 

Během vývoje vznikne teaser, který bude využit při prezentaci na workshopech a jednání o financování.  

Projekt je určen především pro festivalové a artové publikum, svou náplní však může zasáhnout i širší 
publikum. Uvedená distribuční strategie projektu odpovídá, marketingová strategie v popisu projektu chybí. 

Harmonogram projektu je pro jeho realizaci dostatečný.  

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

     Zkušenosti autorů i producenta jsou pro realizaci projektu dostatečné. Pro autorku je projekt 
celovečerním debutem, její předchozí díla jsou důkazem, že s tématy pracuje do hloubky, s náležitou 
pečlivostí a suverénním formálním zpracováním, 
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Expertní analýza 
 

Název projektu ZPRACOVÁNÍ 

Evidenční číslo projektu  3416-2019 

Název žadatele D1 film s.r.o 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 27.XII.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Sochař Pavel Opočenský je u české veřejnosti známý především jako člověk odsouzený za sexuální 

styky s nezletilými dívkami. Právě pedofilie je jedním z tematických okruhů, kterými se chce ve svém 

celovečerním dokumentárním debutu zabývat Kateřina Turečková. Dalším společensky závažným 

tématem je manipulace, a to zejména manipulace z pozice moci. Spojení obou témat je zajímavá idea, 

z předloženého materiálu ale není příliš zřejmé, jak ji míní autorka konkrétně naplňovat. Zřejmé není 

ani vyznění celého snímku. Podobné je to i s autorským postojem ke zvolené látce a hlavnímu 

protagonistovi.  Představa o konkrétní podobě, vizuálním pojetí nebo stylistických prostředcích 

zamýšleného filmu je příliš nejasná. Lze pouze zkonstatovat, že se jedná o zajímavou ideu. Základní 

téma je ovšem zajímavé především pro českého diváka. Žadatelem je zkušená společnost Víta 

Janečka a Zuzany Piussi. Ti se vedle produkce vlastních snímků věnují také projektům jiných autorů. 

Producentský záměr je nastíněn jen stručně. Základní potřeby dalšího vývoje jsou identifikovány, 

schází ovšem detailnější distribuční a marketingová strategie. Divácká cílová skupina je 

charakterizována pouze jako artové kinopublikum. Český distributor zatím není potvrzen. Rozpočet má 

být vedle podpory SFK financován vkladem samotné režisérky a producenta, jenž poskytuje technické 

zázemí např. na výrobu pilotu. Projekt by měl být zároveň absolventským filmem a žadatel uvádí, že 

FAMU už potvrdila vklad do výroby. LOI není ale přiloženo, a nic z této sumy není zahrnuto ani do 

financování vývoje.  

 

 

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) 

 

Autorka / režisérka si zvolila pro svůj celovečerní dokumentární debut velice ambiciózní námět, který 

obsahuje řadu společensky závažných témat. Na základě osoby kontroverzního umělce Pavla 

Opočenského a jeho životního příběhu se v něm totiž jedná o pedofilii, ale také – a možná především - 

o manipulaci, a to zejména o manipulaci z pozice moci. Spojení zneužívání fyzického se zneužíváním 

psychickým v podobě manipulace z pozice moci – v tomto konkrétním případě staršího muže a 

autority v podobě významného umělce – je velice zajímavá idea, z předloženého materiálu ale není 

příliš zřejmé, jak konkrétně ji míní autorka naplňovat. Není zřejmé ani vyznění celého snímku. 

Podobné je to i s autorským postojem ke zvolené látce a ke zvolenému hlavnímu protagonistovi. 

Autorka zatím neví ani to, zda bude nebo nebude protagonistkou výsledného filmu, nebo zda použije 

nebo nepoužije výpovědi Opočenského nezletilých obětí. Celá představa o projektu je zatím - co se 

týče jeho konkrétní podoby, vizuálního pojetí nebo stylistických prostředků - příliš nejasná. Lze pouze 

zkonstatovat, že se jedná o zajímavou ideu. Jaký ale může být výsledek, je zatím příliš nejasné na to, 

aby bylo vynaloženo tolik finančních prostředků na jeho hledání a aby byl podpořen Státním fondem 

kinematografie.     

 

 

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

 

Autorka a režisérka projektu Kateřina Turečková se narodila v roce 1993 v Kyjově. Po nedokončení 

studia umění v Olomouci studuje dokument na FAMU. Začala s dokumentárními miniaturami ze svého 

vlastního života. Na svém kontě má několik krátkých filmů, ve kterých se věnuje tabuizovaným 

tématům a experimentuje s formou. Středometrážní film Iluze mapuje život Maďarů v autoritářském 

režimu Viktora Orbána. Předložený projekt bude celovečerním debutem nejen pro ni, ale i pro další 

členy štábu, z nichž někteří s režisérkou už v minulosti spolupracovali, např. kameramana Tomáše 

Šťastného nebo výkonné producentky Kláru Mamojkovou a Wandu Kaprálovou. Celkově se jedná o 

mladý tým, což je na projektu sympatické.  

 

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

  

Základní téma je zajímavé především pro českého diváka a na něj je také cíleno. Samotné téma 

sexuálního zneužívání nezletilých nebo manipulace je sice obecné a má univerzální náboj, jeho 

provázaní s postavou Pavla Opočenského, který je známý hlavně u nás, zahraniční přesah projektu 

ale hodně limituje. Zpracování tématu zatím není z předloženého materiálu zcela zřejmé – autorka se 

sice chce vyhnout bulvarizaci a laciné senzačnosti, její režijní explikace ovšem nenastoluje, jakým 

konkrétním způsobem bude ke zpracování přistupovat a jak bude výsledný tvar vypadat. Zcela jasné 

není ani vyznění celého filmu. 

 

 

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

znaků) 
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Žadatelem je zkušená společnost dokumentaristů a producentů Víta Janečka a Zuzany Piussi. Ti se 

vedle produkce vlastních snímků věnují také projektům jiných tvůrců. Obě oblasti charakterizují 

kontroverzní témata, takže projekt do profilu společnosti dobře zapadá. Producentský záměr je 

nastíněn jen stručně. Základní potřeby dalšího vývoje jsou identifikovány (další sběr materiálu, práce 

na scénáři, rozhovory s protagonisty a další rešerše včetně předtáček, přihlášení projektu na 

workshop Ex Oriente a Berlinale Talent Campus). Schází ovšem detailnější distribuční a marketingová 

strategie. Divácká cílová skupina je charakterizována pouze jako artové kinopublikum, nejsou 

nastíněny žádné strategie, jak diváky tohoto nebo případně i dalších diváckých segmentů oslovit. 

Český distributor zatím není potvrzen, žadatel pouze uvádí několik různých možností.  Jasnější je 

představa o domácích i zahraničních festivalech.  Rozpočet je vyčíslen na 515 000 Kč, vedle podpory 

SFK ve výši 360 000 Kč má být financován vkladem samotné autorky / režisérky, která už absolvovala 

obhlídky a průzkum možností realizace, a vlastním vkladem producenta, jenž poskytuje vlastní 

technické zázemí např. na výrobu pilotu.  Žadatel v žádosti uvádí, že projekt by měl být částečně 

absolventským filmem a že FAMU už potvrdila vklad 800 000 Kč do výroby. LOI není přiloženo, a nic 

z této sumy není zahrnuto ani do financování vývoje. V žádosti je také uvedeno, že Pavel Opočenský 

potvrdil účast na projektu, ničím to ale není potvrzeno. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zpracování 

Evidenční číslo projektu 3416-2019 

Název žadatele D1 film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-1-2-6 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Kateřina Svatoňová 

Datum vyhotovení 24.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný námět je podkladem pro celovečerní dokumentární snímek, jenž je koncipován jako portrét 

umělce, Pavla Opočenského. Tato osobnost je velice kontroverzní: Opočenský je nejen známý sochař, ale i 

velice zdatný manipulátor, který byl obviněn z několika trestných činů. Výsledný film tedy nemá vyprávět 

„příběh“ jeho tvorby, ale má být tvořen několika liniemi, jež představují mnohá problematická témata – bude 

se věnovat otázkám moci a manipulace, upevňování mnoha stereotypů, ztráty hodnot, sexuálního 

zneužívání apod. Režisérka snímku se v průběhu natáčení bude konfrontovat s umělcem, výsledkem by pak 

měl být mnohovrstevnatý dialog, bez jednoznačného vyústění. Cílem je vytvoření sofistikované mozaiky 

nejrůznějších kontroverzních otázek, kterým pak bude odpovídat i stylizovaná forma. 

Snímek je svým obsahem velice aktuální a v naší společnosti potřebný. Mohl by mít dopad jak v zahraničí, 

tak i mimo rámec kinematografie. Jeho hlavním kladem je dobře zvolený tvůrčí tým, osobní vztah k tématu i 

schopnost režisérky rozkrývat nejrůznější kontroverzní témata, aniž by ona sama byla manipulátorkou a 

výpověď směřovala pouze jedním konkrétním směrem. V této fázi není ještě zcela jasná forma snímku, 

přesto tvůrčímu týmu důvěřuji, že v průběhu vývoje najde adekvátní formu. Největší slabinou snímku by 

mohla být právě osobnost Pavla Opočenského – i přesto, že na projektu přislíbil účast, nikde nemůže být 

záruka, že takto problematická osobnost nezmění názor a nezkomplikuje realizaci snímku. Nejen proto chtějí 

autoři téma konzultovat s psychology. Věřím tedy, že se projekt podaří dokončit v očekávané kvalitě a 

mohovrstevnatosti. 

Doporučuji udělit podporu této žádosti. 

 

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) 

Dokumentární snímek je koncipován jako portrét umělce, Pavla Opočenského, který byl obviněn z několika 

trestných činů. Jeho téma je tedy mnohem širší – má pojednávat zejména o otázce moci a manipulace, 

přičemž je koncipován jako mnohovrstevnatý dialog, bez jednoznačného vyústění. Autorce jde zejména o 

vytvoření sofistikované mozaiky nejrůznějších kontroverzních otázek, týkající se společenských stereotypů, 

morálky, ztráty hodnot, sexuálního zneužívání apod.  Forma snímku není příliš jasná, má být stylizovaná a 

skládat se z různých, formálně odlišných rovin. Věřím však, že ve vývoji bude nalezena adekvátní forma. 

Autorka se dlouhodobě věnuje otázkám útlaku, menšinám a mocenské manipulaci – tento snímek tak velice 

dobře zapadá do jejího zájmu. Pavla Opočenského dlouho zná a s jeho manipulativními praktikami má 

osobní zkušenost. Tvůrkyně se pouští do odvážného projektu – během natáčení se stane rovněž jednou z 

„obětí“ hlavního protagonisty. Tento krok by tak mohl posílit účinek a autenticitu výpovědi. Producenti a 

dramaturg se dlouhodobě věnují společenským problémům a kontroverzním tématům, pročež i oni mají 

k předkládanému námětu velice osobní vztah.  

 

 

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

Tvůrčí tým je velice slibný a dominuje mu několik velmi zkušených a oceňovaných tvůrců. Režisérka snímku 

se věnuje kontroverzním tématům – tento ráz má i předkládaný projekt. Kladně hodnotím i to, že jsou již 

zvoleni tvůrci v technických profesích – kameraman a střihačka. Pro kvalitu projektu je zásadní, že 

někteří z tvůrců mají za sebou již společné snímky, jejich spolupráce je tedy již ověřená.  

 

 

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

Mohlo by se zdát, že se jedná o monografický snímek, který bude cílit pouze na místní publikum. Avšak 

jeho téma je mnohem obecnější a univerzálnější – jedná se zejména o otázku moci a jejího zneužívání. 

Velice kontroverzní téma může přispět do mezinárodní debaty o sexuálním nátlaku, boji proti menšinám, 

násilí a manipulaci jako takové. Film je spíše vhodný pro festivalové, televizní či VOD uvádění, avšak 

může velice dobře doplňovat i nejrůznější společenské debaty, mimo čistě filmové události. Je vhodný jak 

pro umělecky orientované publikum, tak pro širší veřejnost. 
 
 
 

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

znaků) 

Informace v žádosti jsou jasné, srozumitelné a smysluplně strukturované, včetně finančního plánu. 

Společnost fungující od roku 2014 se soustřeďuje na česko-slovenskou spolupráci. Za dobu svého 

působení má za sebou několik úspěšně realizovaných celovečerních dokumentů, přičemž jejich témata 

jsou většinou politicky a společensky orientovaná. Zakladatelé společnosti jsou nejen velice zkušenými 

profesionály v tvorbě dokumentárních snímků, ale jsou rovněž zárukou dobré produkce a promyšlené 

organizace (která je patrná už z popisu projektu). Není důvodů pochybovat o tom, že projekt bude 

dokončen v odpovídající kvalitě.   
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Věc: vyjádření k expertním posudkům 

na projekt Kateřiny Turečkové ve vývoji - ZPRACOVÁNÍ

Vážení členové Rady Fondu kinematografie, 

v souladu s procedurou Fondu Vám píši stručné vyjádření k námitkám obsaženým v zamítavém posudku 

Hany Cielové.

Expertka vyslovuje pochybnosti nad třemi aspekty předloženého materiálu,  čímž vlastně zpochybňuje 

celý koncept, včetně smysluplnosti jeho předložení pro vlastní vývoj.  Některé z námitek zde uvedených 

bychom považovali za relevantní v případě, že bychom s touto dokumentací vstupovali do výzvy na 

produkci, ve fázi vývoje si - i vzhledem k dalšímu doporučujícímu komplexnímu posudku i doporučující 

ekonomické analýze - dovolujeme považovat výchozí záměr za přesvědčivě zpřítoměný a věříme v jeho 

obhajobu. 

Z vlastního konceptu vyplýva, že Katerina Turečková bude pracovat situačně s Pavlem Opočenským jako 

s hlavní postavou a to v reflexivním modu, směřujícím k tématům popsaným v treatmentu. Otevřenou 

zůstává i možnost jejího vstupu do jednotlivých situací.

Kateřina Turčeková prokázala ve svých předchozích filmech, které zcela přesahovaly běžnou 

studentskou tvorbu, zejména tím, že se jí dařilo navazovat na podstatná společenská témata a vyvolávat 

debatu,  řada z jejích filmů byla a je uváděna na dokumentárních festivalech.  Středometrážní film Iluze 

(2018) po úspěchu v Ji.hlavě vstoupil rovněž do české kinodistribuce, s velmi dobrými ohlasy, její 

poslední krátký film Proč se cítím jako kluk? (2019) je aktuálně uváděn v alternativní distribuci s 

diskusemi na půdě základních a středních škol.

 

V zásadě ve všech svých dosavadních filmech prokázala Kateřina schopnost originálního stylistického 

uchopení  konkrétní látky.  Svá témata čerpá ze svých uměleckých i mimouměleckých zájmů (Kateřina se 

dlouhodobě angažuje za práva LGBT a ženská práva) a její přístup i v umělecké tvorbě dá se říci 

garantuje možnost vyvolání cenné společenské debaty.

Na toto všechno navazuje i v tomto svém absolventském filmu, který se - logicky a v kontextu své 

dosavadní tvůrčí historie - snaží koncipovat již rovnou s ohledem na přechod do profesionální praxe,  

jako dílo zakotvené v lokálních reláliích, ale se zcela univerzální podtextem.   

K hledání mezinárodního potenciálu filmu, ale i komunikace samotného konceptu v širším měřítku, je 

vývoj v rámci plánovaných workshopů a pitchig fór ideálním způsobem a nelze jej zajistit v rámci běžné 

školní produkce. Ta naopak představuje garantovaný vklad, což vyplývá z povahy kurikula a dokládáme 

to LOI ze Studia FAMU (za jehož nedoložení rovnou k žádosti se omlouvám). FAMU nevstupuje do fáze 

vývoje (jakkoli ten probíhá i jako součást autorčina studia - film je konzultován v dílně na FAMU atp.), 

formálně škola do projektu vstoupí až jako (ko)producent ve fázi realizace. 

Za základě vývoje a testování mezinárodního potenciálu filmu bude stanovena podrobnější marketingová 

strategie. 

Případné další námitky ještě upřesníme na samotném slyšení, díky za zvážení těchto argumentů,

V Praze 20.1.2020

 Vít Janeček
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