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Uspějí koprodukční filmy ČT v nominacích na Českého lva 2011?  

Dvojka České televize v sobotu 4. 2. od 20:00 zprostředkuje přímým přenosem nominační večer na ceny 
Český lev 2011. Česká televize se za loňský rok podílela na 25 filmech, což byl nejvyšší počet 
koprodukčních distribučních titulů od roku 1992. 

Česká televize coby největší koproducent českých filmů očekává vyhlášení nominací na výroční filmové 
ceny Český lev 2011. Vysoké šance na nominování mají snímky, jež ČT koprodukovala. Uvidíme v sobotu 
4. února 2012 od 20:00 hodin, kdy ČT2 odvysílá živě nominační večer. Moderovat jej budou Ester 
Kočičková a Jakub Žáček. 

Česká televize se za devatenáct let své existence stala trvalým partnerem české filmové tvorby. Od roku 
1992 se podílela na vzniku více než 235 snímků. V loňském roce spolupracovala dokonce na 25 filmech, což 
byl nejvyšší počet koprodukčních distribučních titulů od roku 1992. Kvalitu těchto filmů mimo jiné potvrdily i 
nominace Cen české filmové kritiky, kde nejvíce nominací – osm – získaly koprodukční snímky Rodina je 
základ státu režiséra Roberta Sedláčka a Poupata debutujícího Zdeňka Jiráského. Pět nominací dostala 
další filmová koprodukce ČT Alois Nebel režiséra Tomáše Luňáka (čeští filmoví akademici tento film 
nominovali do soutěžního klání o amerického Oscara). Dvě nominace na Ceny českých filmových kritiků má 
drama Dům. 

Z loňských úspěšných filmů připomeňme i mezinárodně oceňovaný snímek režiséra Mateje Mináče 
Nickyho rodina. Snímek vznikl ve spolupráci se slovenskou produkční firmou Trigon s.r.o. a režisér se 
v něm vrátil k historii záchrany šesti set českých židovských dětí Sirem Nicolasem Wintonem. Film byl 
slovenskými akademiky nominován do prestižní filmové soutěže Oscar. V únoru se vydal do kin animovaný 
snímek Fimfárum do třetice všeho dobrého. Česká televize na tomto prvním českém 3D animovaném 
filmu spolupracovala se společností MAUR film. Závěrečná část fimfárovské loutkové trilogie opět vznikla 
na základě zvukové nahrávky Werichova vyprávění. Fimfárum v únoru 2012 vstupuje do francouzské filmové 
distribuce. 

Velkou pozornost vzbuzují i koprodukční dokumenty ČT. Z loňských jmenujme dokumentární film 
Vše pro dobro světa a Nošovic. Časosběrný dokument (2007–2009) o změnách v obci Nošovice, u níž 
vyrostla obrovská továrna na výrobu automobilů Hyunday, natočil Vít Klusák. Česká televize na dokumentu 
spolupracovala se společností Hypermarket s. r. o. 

V dalším dokumentu Po dlouhé noci den věnoval režisér Tomáš Kudrna pozornost trojici nuceně 
nasazených v Německu, jichž bylo během války v Německu téměř 13 milionů. Na dokumentu spolupracovala 
Česká televize se společností Negativ. 

Málokterý koprodukční film na sebe už během příprav poutal tolik pozornosti jako snímek Odcházení. 
Filmovou podobu divadelní hry podle vlastního scénáře režíroval osobně Václav Havel. Premiéra 
koprodukčního filmu ČT a Buc-filmu byla 24. března 2011. Film patřil k nejcitovanějším dílům Václava Havla 
při loučení s tímto politikem po jeho úmrtí. Vystoupení Václava Havla v tomto filmu obletělo celý svět. 

Další koprodukční film Lidice, který ČT připravila ve spolupráci se společností Bioscop, půl roku vedl 
žebříčky návštěvnosti. Režisér Petr Nikolaev při natáčení Lidic vycházel ze scénáře Zdeňka Mahlera 
a do hlavních rolí obsadil K. Rodena, Z. Fialovou, Z. Bydžovskou, R. Luknára, J. Budaře aj. Do konce roku 
2011 film vidělo rekordních 490 500 diváků. 

Poslední loňskou dokumentární koprodukcí byl snímek Trafačka – chrám svobody. Do kin vstoupil 
dokument Saši Dlouhého a Romana Vávry 11. listopadu 2011. Film o vzniku a postupném zániku 
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alternativního kulturního centra sdružujícího umělce jako Point, Nepraš, Cimala nebo Roman Týc byl 
realizován společností freeSaM v koprodukci s Českou televizí. 

Po první hrané premiéře 2012 – snímku Milana Cieslara Láska je láska (premiéra 19. 1. 2012) vstoupil 
v lednu do kin i celovečerní dokument Heleny Třeštíkové Soukromý vesmír zachycující klíčové okamžiky 
jednoho manželského páru a posléze jejich rodiny po dobu 37 let. 

V těchto dnech se dokončuje další koprodukce – snímek Sedm dní, líčící dramatický osud smíšeného 
manželství na pozadí největšího etnického konfliktu dvacátého století na severu našeho severního 
pohraničí. Snímek Sedm dní (původní pracovní název Sudetenland) natáčí režisér Jiří Chlumský podle 
scénáře Josefa Urbana s O. Vetchým, M. Hádkem, E. Kerekešovou, J. Schmitzrem, A. Šiškovou aj. Snímek 
vzniká v koprodukci České televize s DP filmem. 

V únoru 2012 vstoupí do kin filmový debut Petra Oukropce Modrý tygr, který ČT připravila se společností 
Negativ. Modrý tygr je film pro děti a vypráví o tajuplné zahradě uvnitř města, která má být zrušena kvůli 
plánované výstavbě zábavního centra. Distribuční premiéra je 23. února 2012. 

Příběh rodiny z menšího českého města a jejich přátel, kteří se smiřují s realitou nesplněných snů a zároveň 
ještě mají touhu proměnit svůj život k lepšímu, zachycuje další film renomovaného režiséra Bohdana Slámy 
Čtyři slunce, který má distribuční premiéru 7. března 2012. 

Z dalších připravovaných filmových koprodukcí letošního prvního pololetí ještě zmiňme úsměvný rodinný film 
Tady hlídám já (režie Juraj Šajmovič), film Jiřího Stracha s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým 
Vrásky z lásky a animovanou pohádku Jana Tománka Kozí příběh se sýrem. Z připravovaných 
dokumentů se ČT podílí také na snímku Olgy Sommerové Věra Čáslavská – Vzlety a pády, který bude mít 
premiéru na přelomu dubna a května u příležitosti životního jubilea této slavné gymnastky. 

Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT 
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