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Fond podpořil nový film Agnieszky Holland, animák 
z Černobylu nebo dokumenty z krizových míst světa 
  
  
Rada Státního fondu kinematografie podpořila ve výzvě na minoritní koprodukce deset projektů. Pět celovečerních 

hraných filmů, čtyři dokumenty mapující současné dění a jeden krátký animovaný film. Radní rozdělili mezi 10 

projektů celkem 20 mil. Kč. 

 

„Obecně byla ve výzvě silná tendence filmařů reagovat na palčivé problémy současnosti a mezi podpořené 

projekty se dostaly filmy vesměs s aktuálními, společensky podstatnými tématy a příběhy. U projektů jsme 

hodnotili také přínos s ohledem na navazování dlouhodobých koprodukčních vztahů a rozvoj know-how českých 

profesionálů zapojených tvůrčím způsobem do vzniku daného filmu,“ řekla Helena Bendová, předsedkyně Rady 

Státního fondu kinematografie. 

 

Nejvyšší podporu, celkem 4 mil. Kč, získal film Hranice oscarové režisérky Agnieszky Holland. Polská režisérka, 

absolventka pražské FAMU, sleduje v celovečerním hraném filmu paralelně osudy migrantů ze Sýrie a 

Afghánistánu, polského pohraničníka i obyvatelky polsko-běloruského pohraničí, které se změnilo v poslední době 

na militarizovanou zónu. Na koprodukci Polska, Francie, Belgie a ČR se za českou stranu podílí společnost 

Marlene Film Production.  

 

Druhým nejvýše podpořeným projektem je 33 kroků režiséra Šimona Domčeka. Koprodukce Slovenska a ČR 

dostala podporu 2,7 mil. Kč. Mladý muž je napaden neonacisty a v nemocnici, ve stavu klinické smrti, se mu 

zjevuje ďábel i Ježíš Kristus. Po probuzení z kómatu změní svůj život a 20 let žije harmonický rodinný život. Vše 

se změní, když je z vězení na podmínku propuštěn jeden z pachatelů, kteří ho před lety málem zabili. Českým 

koproducentem celovečerního dramatu kombinujícího prvky hraného a dokumentárního filmu je endorfilm.  

 

Rakousko-český projekt Dům v lukách režisérky Terezy Kotyk podpořil Fond částkou 2,5 mil. Kč. Velký dům 

v jihomoravském pohraničí zvaný Dům v Lukách symbolicky propojuje tři generace žen z jedné rodiny, návrat 

nejmladší z nich, která už vyrostla ve Vídni, spouští vzpomínky na ztrátu domu a vysídlení, jež nastaly po druhé 

světové válce. Českým koproducentem je společnost Axman Production.  

 

Příběh z iránsko-afghánské hranice, kde náboženské a kmenové předsudky vedou často k násilí nebo válkám, 

iránského režiséra Abbase Aminiho podpořil Fond částkou 2,3 mil. Kč. Německo-český celovečerní hraný film je 

nazvaný Angels of the Dark Borders a českým koproducentem je společnost Europe Media Nest.  

 

Známý dokumentarista Vitalij Mansky spojil tentokrát svoje síly s Yevhenem Titarenkem a spolurežírují projekt 

nazvaný Kod Paljanycja. Druhý jmenovaný je zároveň hlavní postavou. V roce 2014 narukoval při první válce mezi 

Ukrajinou a Ruskem jako dobrovolník mezi zdravotníky. A na frontu se vrátil i v roce 2022. Dokumentární film o 



 

obyčejných lidech z Ukrajiny, do jejichž životů vstoupila již podruhé válka, je koprodukcí Lotyšska a ČR. Fond 

projekt podpořil částkou 2,3 mil. Kč a za českou stranu se na něm podílí Hypermarket Film.  

 

Radní ve výzvě podpořili také jeden animovaný film: francouzsko-českou koprodukci Atomic Tour režiséra Bruno 

Colleta, a to částkou 2 mil. Kč. Hlavní postava Hugo nevnímá návštěvu černobylské zakázané zóny jako pietní 

cestu. Potulování se v radioaktivních troskách představuje pro mladého turistu jen příležitost, jak „nakrmit“ svůj 

instagramový účet. Při téhle absurdní honbě ale objeví populaci, o jejíž existenci neměl ani tušení. Českým 

koproducentem je Maur Film. 

 

Částkou 1,5 mil. Kč Rada podpořila dle jejího názoru společensky důležitý dokument Oběti, který je za českou 

stranu koprodukovaný společností Pandistan. Projekt zevnitř sleduje korupční kauzu v Kyrgyzstánu.  

 

Padlé ovoce je debutový film barmského režiséra Aung Phyoe. Fond podpořil koprodukci Myanmaru, ČR a 

Francie částkou 1 mil. Kč. Vztahové drama vypráví příběh dívky jménem San, která překonává sociální bariéry i 

sexuální tabu v tradiční myanmarské společnosti. Za českou stranu koprodukuje projekt společnost D1 film.  

 

Film Vtáčnik režisérky Evy Križkové využívá svébytným způsobem poznatky o světě ptáků v kontrastu 

s pozorováním života obytné čtvrti v Bratislavě, taktéž pojmenované Vtáčnik. Slovensko-českou koprodukci 

podpořil Fond částkou 900 tis. Kč. Dokumentární film koprodukuje společnost Film a Sociologie.  

 

Posledním podpořeným projektem je dokument Letopis režiséra, kameramana a fotografa Martina Kollára. 

Střihový dokument se pokouší přinést záznam života obyčejných lidí ve střední Evropě na pozadí globálních 

světových událostí. Radní Fondu podpořili slovensko-českou koprodukci částkou 800 tis. Kč. Českým 

koproducentem je Somatic Films.  

 

 

 

 

 


