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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
 

Založení  
 
Nadační fond Praha ve filmu byl založen dne 16. prosince 2016. Jeho vznik schválilo 
zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 15. září 2016.  
 
Zakladatelem nadačního fondu je Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Mariánské 
náměstí 2, IČO: 000 64 581. 
 
Hlavním cílem nadačního fondu je podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí 
prostřednictvím filmové a televizní tvorby, přilákání filmových a televizních projektů s 
marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy a také profilování města jako 
„film-friendly“ destinace, která si uvědomuje přínosy a přesahy audiovizuální produkce. 
 
 

Orgány nadačního fondu 
 
V čele nadačního fondu stojí správní rada. Správní rada má 9 členů a v roce 2018 jednala 
v tomto složení: 
Ludmila Claussová (předsedkyně správní rady) 
MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová (místopředsedkyně správní rady) 
Mgr. Helena Bezděk Fraňková 
doc. Mgr. Aleš Danielis 
PhDr. Nora Dolanská 
MBA Petr Erben 
Karel Grabein Procházka 
Rick McCallum 
Tomas Schollaert 
 
Doc. Mgr. Aleš Danielis dne 9. dubna 2018 na své členství ve správní radě rezignoval. 
Důvodem byl střet zájmu u projektů, jejichž distributorem byla společnost, ve které pan 
Danielis působí, a to mu opakovaně bránilo podílet se na posuzování žádostí o nadační 
příspěvek. O rezignaci byla informována Rada hl. města, devátý člen nebyl do konce roku 
jmenován a správní rada fungovala v osmi lidech.  
 
Na chod nadačního fondu dohlíží tříčlenná dozorčí rada.  
V roce 2018 působila v tomto složení: 
Jan Wolf (předseda dozorčí rady) 
Ing. Zdena Javornická 
Richard Bureš 
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Majetek 
 
Majetkový vklad zakladatele do nadačního fondu při jeho založení tvořil peněžitý vklad ve 
výši deset milionů korun českých. Na rok 2017 nadační fond od zakladatele obdržel dar ve 
výši dalších deseti milionů korun a pro rok 2018 schválilo zastupitelstvo svým usnesením č. 
35/38 ze dne 22. března 2018 dar pro nadační fond ve výši 30 milionů korun. Nadační fond 
nepřijal v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 žádné další dary. 
 
Účetní závěrka nadačního fondu je součástí výroční zprávy. 
Nadační fond nemá dle zákona povinnost zpracovávat audit, avšak i tento je přílohou výroční 
zprávy. 
 
 

Dokumenty 
 
Nadační fond se řídí Zakládací listinou schválenou zastupitelstvem hlavního města Prahy na 
jednání zastupitelstva dne 15. září 2016 a upravenou usnesením zastupitelstva č. 31/75 dne 
30. listopadu 2017. 
 
Nadační fond dále pro úpravu vnitřních poměrů přijal dne 28. dubna 2017 Statut nadačního 
fondu. Tento Statut byl s ohledem na změny zakládací listiny provedené v listopadu 2017 
upraven a správní radou schválen dne 21. prosince 2017. 
 
Pro účely grantového řízení přijala správní rada pro jednotlivé výzvy roku 2018 také 
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, které upravují pravidla přijímání a 
posuzování žádostí a podmínky smluv uzavíraných s příjemci nadačního příspěvku. 
Podmínky pro první výzvu roku 2018 byly přijaty dne 21. prosince 2017, Podmínky pro 
druhou výzvu byly přijaty dne 21. května 2018 a pro výzvu číslo tři dne 10. října 2018. 
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VÝZVY 
 
V průběhu roku 2018 vyhlásil nadační fond tři výzvy pro předkládání žádostí o nadační 
příspěvek.  
 
 

Výzva 2018/1 
 
Lhůta pro podávání žádostí do výzvy 2018/1 byla od 1. ledna do 15. února 2018. Správní 
rada alokovala do výzvy 15 mil. Kč. Do výzvy bylo podáno celkem 20 žádostí, dvě byly z 
posuzování vyloučeny, neboť nesplnily formální náležitosti.  
 
Z 18 žádostí, které byly správní radou posouzeny, byl udělen nadační příspěvek v celkové 
výši 9 milionů korun těmto devíti projektům (uvedeny jsou zde názvy projektů dle 
předložených žádostí): 

• Jan Palach, film režiséra Roberta Sedláčka, koprodukce ČR a Slovenska  
• Helen Dorn – Prager Botschaft, televizní film pro německou stanici ZDF 
• Pražské orgie, film režisérky Ireny Pavláskové v koprodukci ČR, Kanady a Německa 
• Jan Žižka – Warrior of God, historický film režiséra Petra Jákla, koprodukce USA a 

ČR 
• Far From You, italsko-španělský televizní seriál režiséra Ivana Silvestriniho 
• Krimi Praha: Utopenec, televizní film pro německou stanici ARD, režie: Nicolai 

Rohde 
• Kriminálka Praha: Chladná smrt, televizní film pro německou stanici ARD, režie: 

Nicolai Rohde 
• Na střeše, film režiséra Jiřího Mádla, koprodukce ČR a Slovenska  
• Princip slasti / The Pleasure Principle, polsko-česko-ukrajinská detektivní série 

polského režiséra Dariusze Jabłonského 
 
 
Seznam přijatých žádostí ve Výzvě 2018/1 a rozhodnutí správní rady 
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Podpořené projekty 2018/1 

Jan Palach 
Celovečerní film, ČR/SR 
Režie: Robert Sedláček 
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristina Kanátová, Karel Jirák, 
Jan Vondráček, Marie Krušinová 
Žadatel: Cineart TV Prague s.r.o 
Nadační příspěvek: 1 500 000 Kč 
 

 
Foto: CineArt TV Prague, Karel Cudlín 

 
Režisér Robert Sedláček sleduje ve filmu několik posledních měsíců života Jana Palacha. 
Film podle scénáře Evy Kantůrkové staví na dramatickém příběhu mladého člověka, který se 
rozhodne ukončit svůj život ve jménu něčeho většího, něčeho, za co stojí zemřít.  
Téma filmu, ač historicky ukotvené, je všeobecně známé nejen doma, ale i v zahraničí, a 
nese v sobě univerzální platnost a srozumitelnost i mimo hranice českého prostředí. 
Především tento prvek tak umožňuje využít film pro propagaci města, jakkoli se jedná o 
snímek dobový, kde je často složité nalézt klíč pro uchopení tématu a jeho využití 
k současným marketingovým účelům. Praha tu je představena jako dějiště dramatických 
historických událostí. 
 
Film Jan Palach se natáčel v druhé polovině roku 2017 celkem 35 natáčecích dní, z toho 25 
v Praze (náměstí Jana Palacha, Opletalova, Václavské náměstí, Podolí, Kino u Hradeb, 
Masarykovo nádraží a další lokace). Film měl premiéru symbolicky 21. srpna 2019.  
 
Snímek získal osm nominací na ocenění Český lev včetně kategorie Nejlepší film a šest 
nominací na Ceny české filmové kritiky, z nichž proměnil tu hlavní – za Nejlepší film. Účastnil 
se řady zahraničních festivalů: Denver Film Festival, Festa del Cinema di Roma, Tiburon 
International Film Festivalu, Taiwan European Film Festival a jiných. Na italském festivalu 
Terni Film Festival získal film dvě ceny: Cenu za Nejlepší ženský herecký výkon (Denisa 
Barešová) a Cenu za Nejlepší speciální efekty. 
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Helen Dorn – Prager Botschaft 
Televizní film, Německo 
Režie: Alexander Dierbach 
Hrají: Anna Loos, Ernst Stötzner, Daniel Friedrich, Karel Dobrý 
Žadatel: Wilma Film s.r.o. 
Nadační příspěvek: 750 000 Kč 
 

 
Foto: ZDF, Jindřich Mynařík  

 
Prager Botschaft (v češtině Vzkaz z Prahy) je desátou epizodou německého kriminální řady 
Helen Dorn vysílané na veřejnoprávní televizi ZDF od roku 2014. Nejedná se o typický seriál, 
každý díl má rozsah televizního filmu se stopáží 100 minut. Jednotlivé díly jsou provázány 
postavami hlavních vyšetřovatelů, zejména titulní postavou Helen Dornové.  
 
Doposud se děj filmů odehrával jen na území Německa, pražský díl je první odehrávající se 
v zahraniční destinaci. Praha, ačkoli se jedná o kriminální zápletku a vyšetřování zločinu, je v 
díle vykreslena jako moderní bezpečné západoevropské město.  
 
Německé kriminální seriály se v zemi svého původu těší velké oblibě a stejně tak Praha jako 
turistický cíl statisíců německých občanů.  
 
Film se v Praze natáčel na konci roku 2017, měl zde 12 natáčecích dní (mimo jiné Žofín, 
Kampa, Lucerna, Palackého most, okolí Karlova mostu). Premiérově byl uveden na 
programu ZDF 1. prosince 2018, kdy ho sledovalo 4,95 milionů diváků, a jen za následující 
měsíc přibylo dalších 450 tisíc zhlédnutí v online archivu stanice. 
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Pražské orgie 
Celovečerní film, ČR/Kanada/Německo 
Režie: Irena Pavlásková 
Hrají: Sasha Roiz, Kseniya Rappoport, Pavel Kříž, Igor Orozovič, Antonia Lišková, Miroslav 
Táborský, Robert Jaškow 
Žadatel: Prague Movie Company, s.r.o. 
Nadační příspěvek: 750 000 Kč 
 

 
Foto: Alexander Šurkala 

 
Nový film české režisérky Ireny Pavláskové Pražské orgie vychází z knihy známého 
amerického autora Philipa Rotha. Nositel Pulitzerovy ceny a řady dalších literárních ocenění 
ve svém díle vychází ze svých zážitků z návštěv Prahy v 70. letech 20. století. Jeho tehdejší 
setkání s českými zakázanými autory jako byli Ludvík Vaculík, Milan Uhde, Ivan Klíma a řada 
dalších jej inspirovalo ke vzniku románu, jehož hlavní hrdina Nathan Zuckerman přijíždí do 
Prahy, aby pátral po rukopisu umučeného židovského autora.  
 
Zpracování díla Philipa Rotha dává filmu Ireny Pavláskové silný potenciál pro zahraniční 
distribuci. Film se natáčel v anglickém jazyce (a v koprodukci s Kanadou a Německem), 
překonává tak jazykovou bariéru a dá se tudíž předpokládat i širší zájem mezinárodního 
publika. Časový rámec 70. let minulého století je díky silné literární tradici možné propojit se 
současností a využít jej k propagaci hlavního města jako místa se zajímavou literární tradicí 
a kulturou. 
 
Film se v Praze natáčel od srpna do října 2018, mimo jiné na těchto místech: Hotel 
Esplanade, Národní divadlo, Wilsonovo nádraží, Restaurace U Fleků, Kongresové centrum, 
Hradčanské náměstí, ulice Jánská, Anenská, Šporkova, Anežská, Černínská, Husova, 
Maiselova. Datum premiéry je stanoven na 10. října 2019.  
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Jan Žižka – Warrior of God 
Celovečerní film, USA/ČR 
Režie: Petr Jákl 
Hrají: Ben Foster, Sophie Lowe, Michael Caine, Karel Roden, Til Schweiger, Ondřej Vetchý, 
Jan Budař, Marek Vašut 
Žadatel: WOG FILM s.r.o. 
Nadační příspěvek: 1 500 000Kč 
 

 
Foto: Stanislav Honzík 

 
Historické akční drama Jan Žižka (anglický titul byl z původního Warrior of God změněn na 
Medieval) režiséra Petr Jákla vypráví příběh Jana Žižky a především jeho zrod jako velkého 
bojovníka a válečného vůdce. Obecně srozumitelný příběh bude univerzálně přístupný i bez 
znalosti detailů české historie. Praha v něm hraje roli rodící se metropole, politického a 
kulturního centra střední Evropy.  
 
Jáklův poslední film Ghoul dosáhl na distribuci ve 25 zemích světa, a nejen díky tomuto 
úspěchu se podařilo ke spolupráci na filmu Jan Žižka získat silné americké partnery.  
Očekávaný rozsah distribuce v ČR se pohybuje v řádech milionů diváků a uvedení na 
americký distribuční trh do široké distribuce je jen malou součástí rozsáhlých distribučních 
cílů, které si film klade. Díky zapojení amerických producentů a mezinárodně známých herců 
nejsou tyto cíle nesplnitelné a Praze se zde tak nabízí potenciál pro spolupráci.  
 
V Praze se film natáčel v červnu a červenci 2018 (Karlův most, skanzen Řepora) a do 
distribuce zamíří v roce 2020.  
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Far From You 
Televizní seriál, Itálie/Španělsko 
Režisér: Ivan Silvestrini 
Hrají: Megan Montaner, Alessandro Tiberi, Ivan Franěk, Valerio Bilello, Rosario Pardo, 
Roberto Campillo, TecoCelio, Carlos Libardo  
Žadatel: Dramedy Productions s.r.o. 
Nadační příspěvek: 1 000 000 Kč 
 

 
Foto: Cross Productions 

 
Sedmidílný italsko-španělský televizní seriál Lontano da te (italský distribuční titul; český 
překlad Daleko od tebe) se v prvním a posledním díle odehrává v Praze, která rámuje a 
dokresluje romantický příběh dvou hlavních hrdinů, Španělky Candely a Itala Massima, jejich 
první pražské setkání, zamilování se a konečný happy end, který se v posledním díle 
odehrává taktéž v Praze. Zdůrazněna jsou krásná romantická zákoutí, tajemná atmosféra, 
historické památky i pražské výhledy.  
 
Distribuce díla byla zajištěna primárně na dvou významných komerčních televizních 
kanálech v Itálii (Canale 5) a Španělsku (pod titulem Lejos de ti), celosvětově práva prodává 
renomovaná mnichovská společnost Beta Film. Premiérové vysílání se uskuteční na italské 
televizní stanici 9. června 2019, očekávaná sledovanost je zhruba 4-5 milionů v prime time 
pro každou z obou zmíněných zemí.  
 
Distribuce naplňuje kritéria širokého dosahu, a to zároveň i v zajímavých destinacích jako je 
Itálie a Španělsko. Navíc představitelé hlavních hrdinů, Alessandro Tibery a Megan 
Montaner, jsou ve svých zemích hereckými hvězdami a dá se tedy předpokládat, že i tento 
fakt přispěje k diváckému ohlasu. 
 
Film se na lokacích v Praze (Letiště Václava Havla, Karlův most, Kampa, metro 
Malostranská) natáčel v květnu 2018. 
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Krimi Praha: Utopenec 
Televizní film, Německo/ČR 
Režisér: Nicolai Rohde 
Hrají: Roeland Wiesnekker, Gabriela Maria Schmeide, Lukáš Melník, Andreas Schröders, 
Marion Mitterhammer, Radomír Švec, Hendrik Heutmann, Dirk Borchardt 
Žadatel: Schiwago Film Praha s.r.o. 
Nadační příspěvek: 1 000 000 Kč 
 

 
Foto: Schiwago Film 

 
Kriminálka Praha: Chladná smrt 
Televizní film, Německo/ČR 
Režisér: Nicolai Rohde 
Hrají: Roeland Wiesnekker, Gabriela Maria Schmeide, Lukáš Melník, Andreas Schröders, 
Marion Mitterhammer, Karel Polišenský, JochenStriebeck, Barbara Schöne, Albert Kitzl 
Žadatel: Schiwago Film Praha s.r.o. 
Nadační příspěvek: 750 000 Kč 
 

 
Foto: Schiwago Film 
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U projektů Der Prag-Krimi: Wasserleiche (Utopenec) a Der Prag-Krimi: Der kalte Tod 
(Chladná smrt) se jedná o dvě epizody nové řady kriminálních filmů z prostředí Prahy pro 
televizní stanici ARD. Tyto kriminálky z různých evropských měst se těší u německých 
diváků velké oblibě a sledují je v prime time miliony diváků. V případě „Kriminálky Praha“ 
vyšetřuje německý komisař českého původu Jan Koller v našem hlavním městě případy 
vražd, sekunduje mu místní policistka Klára Majerová.  
 
Díky tomu, že se jméno hlavního města Prahy objevuje v samotném názvu řady, byla Praha 
automaticky propagována již v rámci PR kampaně před premiérovým uvedením filmu a také 
ve všech – mimochodem pozitivních – recenzích. Nejzajímavější záběry známých pražských 
míst se tak nezobrazují pouze ve filmu, ale byly součástí všech upoutávek (foto i video 
verze). Fotografie hlavních hrdinů u Vltavy s Karlovým mostem v pozadí jsou úvodním a 
typickým motivem celé řady Der Prag-Krimi. 
 
Natáčení proběhlo v Praze na konci roku 2017, mimo jiné na těchto místech: Kampa, most 
Legií, Václavské náměstí, Galerie Lucerna, Duplex, AVU Praha Holešovice, Hlavní nádraží, 
Metro Háje a Letňany, nám. Bratří Synků, zimní stadion Nikolajka, náměstí Míru, Střešovická 
vozovna. Na scénáři se podílel český spisovatel Jaroslav Rudiš. 
 
Sledovanost prvního dílu v premiérovém uvedení (6. prosince 2018) byla 4,85 milionu 
diváků, druhý díl zhlédlo 3,5 milionu diváků. Před uvedením na ARD se v Berlíně uskutečnilo 
předpremiérové promítání filmů ve spolupráci s tamním Českým centrem.  
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Na střeše 
Celovečerní film, ČR/SR 
Režisér: Jiří Mádl 
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Mária Havranová, Adrian Jastraban, David 
Švehlík, Miroslav Táborský 
Žadatel: Dawson Films s.r.o. 
Nadační příspěvek: 1 000 000 Kč 
 

 
Foto: Dawson Films 

 
Na střeše je druhým režisérským počinem Jiřího Mádla, který již svým debutem Pojedeme k 
moři vyšel ze stínu své úspěšné herecké kariéry, a představuje komediálně laděný příběh 
střetnutí mladého cizince a starého muže. Jejich setkání, které se odehrává na střeše 
pražského domu, vnese do jejich životů překvapivé změny. Střecha není jen místem, kde se 
setkávají, je synonymem toho podívat se na svůj život znovu, shora, z nadhledu. 
 
Tvůrcům filmu se povedlo v dobře připravené marketingové strategii vztáhnout téma a název 
filmu k současné Praze a k potenciálu města umístěného mezi kopci s řadou krásných 
výhledů na historické centrum, řeku a záplavu střech domů, kostelů a památek. Strategie a 
vstřícná marketingová nabídka žadatele akcentuje různá pražská místa, která umožňují nový 
pohled na Prahu, ze střech, ale i parků, a přitahují tak pozornost k „jiné“ Praze, často mimo 
největší turistická centra.  
 
Film se na lokacích v Praze (Bělehradská, Bubeneč, Dlouhá, Folimanka, Náměstí bratří 
Synků, Nuselský most, Sapa, Sokolská, Olšanská) natáčel v srpnu a září 2018 a vznikal v 
česko-slovenské koprodukci, jeho další zahraniční distribuce je v jednání (Švédsko, 
Německo, Rakousko). Premiéru měl snímek 7. února 2019 a očekáváno je jeho uvedení na 
zahraničních festivalech.  
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Princip slasti / The Pleasure Principle 
Televizní série, Polsko/ČR/Ukrajina 
Režisér: Dariusz Jabłonski 
Hrají: Malgorzata Buczkowska, Karel Roden, Sergej Strelnikov, Stipe Erceg, Kryštof Hádek, 
Anna Geislerová 
Žadatel: moloko film s.r.o. 
Nadační příspěvek: 750 000 Kč 
 

 
Foto: moloko film 

 
Princip slasti (v polském originálu Zasada Przyjemnosċi) je název pro krimi sérii 
připravovanou v polsko-česko-ukrajinské koprodukci pro televizní vysílání. Vyšetřování smrti 
mladé dívky se postupně rozšiřuje právě do těchto zemí a příběh odhaluje pozadí 
organizovaného zločinu. Děj se odehrává především v Praze, Varšavě a Oděse.  
 
Seriál je postaven na známých hercích ze všech tří koprodukčních zemí a jejich účast na 
projektu zaručuje divácký zájem. Stejně tak štáb je tvořen tvůrci, kteří ve svých zemích patří 
k nejrespektovanějším. I to zvyšuje potenciál díla získat pozornost i na mezinárodních trzích 
mimo tři zmíněné koprodukční státy.  
 
Projekt Princip slasti je první takto rozsáhlá mezinárodní koprodukce tří východoevropských, 
resp. středoevropských zemí. Následuje trend tzv. high-end television (kvalitní, filmově 
natáčené seriály s hvězdným obsazením i režiséry), což jistě potvrzuje i vstup mezinárodní 
společnosti Beta Film, která je významným distributorem a celosvětově obchoduje právy 
zejména na televizní obsah. Díky tomu je možné očekávat prodej po celém světě. 
 
Televizní série se na lokacích v Praze (ulice Sokolovská, Králodvorská, Seifertova, Radlická 
a další) natáčela v lednu, únoru a březnu 2018 po 42 natáčecích dnů. Původně byl 
plánovaný formát čtyřdílné minisérie o 110 minutách na díl, nyní je projekt prezentován jako 
desetidílný seriál s epizodami o 60 minutách. V Polsku na stanici Canal+ seriál běží od 9. 
června, na podzim 2019 se chystá vysílání také v České televizi.  
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Výzva 2018/2 
 
Do výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v období 1. června – 16. července 2018 
bylo v řádném termínu podáno šest žádostí, které prošly posouzením správní rady. Přihlásily 
se opět jak české projekty, tak zahraniční filmy a seriály.  
 
Podpořeny byly čtyři projekty v celkové výši 7,8 milionů korun. 

• Diplomatka: Pražské noci, německý televizní film pro stanici ARD, režie Roland 
Suso Richter 

• Modelář, film režiséra a scénáristy Petra Zelenky, koprodukce ČR, Slovenska a 
Slovinska 

• Spider-Man: Far From Home, film, USA, režie John Watts 
• Tím to nekončí, film, Itálie, režie Fabio Resinaro 

 
Seznam přijatých žádostí ve Výzvě 2018/2 a rozhodnutí správní rady 
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Podpořené projekty 2018/2 
 
Diplomatka: Pražské noci 
Televizní film, SRN/ČR 
Režie: Roland Suso Richter 
Hrají: Natalia Wörner, Alexander Beyer, Johannes Meister,  Jannik Schümann, François 
Goeske, Jean-Yves Berteloot 
Žadatel: MIA FILM s.r.o. 
Nadační příspěvek: 800 000 Kč 
 

 
Foto: UFA Fiction 

 
Volná série kriminálních filmů Diplomatka (Die Diplomatin) je spojená postavou hlavní 
hrdinky, diplomatky Karly Lorenz. Díl pod pracovním názvem Pražské noci (Prager Nächte) a 
distribučním názvem Die Diplomatin – Böses Spiel je čtvrtým filmem této série a druhým, 
jehož děj se odehrává v Praze, kde se Karla stala německou velvyslankyní. Stejně jako v 
předchozích epizodách ji její zaměstnání přivede k vyšetřování zločinu.  
 
Více než 90 % děje snímku se odehrává v Praze, která je představena jako atraktivní a 
moderní metropole. Umístění již druhého dílu do Prahy ukazuje, že se naše hlavní město 
těší u německých diváků i filmařů velké oblibě a pozornosti. Natáčelo se od srpna do září 
2018 například na těchto místech: Karlův most, Mánesův most, Florenc, Vyšehrad, Letenské 
sady a další.  
 
Distribuce na veřejnoprávní stanici ARD v sobotním hlavním vysílacím čase zajistila 
dostatečný divácký zájem, premiérové vysílání se konalo 4. května 2019 a sledovanost byla 
vysoká: 6,41 milionu diváků.  

https://www.imdb.com/name/nm0079890/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm9827304/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.moviepilot.de/people/franois-goeske
https://www.moviepilot.de/people/franois-goeske
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Modelář 
Celovečerní film, ČR/SR/SLO 
Režie: Petr Zelenka 
Hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Veronika Khek Kubařová, Richard Stanke, Zuzana Fialová, 
Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková  
Žadatel: 0,7km films s.r.o. 
Nadační příspěvek: 750 000 Kč 

 
Foto: Michaela Hermína 

Nový film scenáristy a režiséra Petra Zelenky Modelář rozehrává pozvolna příběh 
znovunalezeného přátelství dvou spolužáků ze školy, které po letech dohromady svede 
práce a společná vášeň pro drony a létání. Příběh se však postupně vlivem politického 
aktivismu jednoho z nich zvrtne v psychologický thriller, který donutí každého účastníka 
přehodnotit své zájmy a počínání. 

Námět díla rozvíjí témata, která překračují české prostředí, jsou všeobecné srozumitelná, a 
proto dávají dobrý předpoklad pro zahraniční distribuci. Děj filmu se odehrává z větší části 
v Praze, a protože jeden z hlavních hrdinů ve filmu provozuje v Praze půjčovnu dronů, slibuje 
film i řadu záběrů z netradičního a atraktivního pohledu z výšky, a tedy i marketingový 
potenciál pro prezentaci hlavního města.  

Petr Zelenka patří mezi oceňované české filmové tvůrce, za své filmy získal několik českých 
lvů a jeho díla se těší divácké pozornosti nejen v České republice, ale i v zahraničí. Film se 
v Praze natáčí v červnu 2019, a to například MeetFactory, na Trojském mostu, v Malešicích 
či na Petříně. Premiéra je naplánovaná na 6. února 2020.   



18 
 

Spider-Man: Far From Home 
Celovečerní film, USA 
Režie: Jon Watts 
Hrají: Zendaya, Tom Holland, JakeGyllenhaal, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Marisa 
Tomei, CobieSmulders 
Žadatel: Stillking Films spol. s r.o. 
Nadační příspěvek: 5 mil. Kč 
 

 
Foto: Courtesy of Sony Pictures 

Blockbuster Spider-Man: Far From Home (v češtině Daleko od domova) je snímek z 
úspěšné „speidermanovské“ filmové série amerických studií Sony a Marvel, jejíž tvůrci 
umístili nový příběh pavoučího muže i do pražských kulis. V historickém centru města se 
odehrává několik klíčových scén filmu, který sleduje hrdiny na jejich prázdninové cestě – 
daleko od domova. V Praze se koná velká slavnost světla, která je ohrožena temnými silami 
a vyžádá si zásah Spider-Mana. Diváci po celém světě uvidí mimo jiné ikonické pražské 
lokace jako je Karlův most či Zámecké schody. 

Spider-Man je celosvětově oblíbeným komiksovým a filmovým hrdinou, široká mezinárodní 
distribuce a očekávaná divácká návštěvnost nového dílu slibují prezentaci Prahy v té největší 
představitelné míře. Zatím poslední díl Spider-Man: Homecoming (2017) zaujímal po svém 
uvedení v řadě zemí po celém světě první příčku žebříčků návštěvnosti a celosvětově utržil 
téměř 900 milionů dolarů. Aktuální díl Spider-Man: Far From Home bude jen v USA uveden 
ve více než 3 000 kinosálech a zamíří do kin nejméně v padesátce zemích světa. 

Film se v Praze natáčel v září 2018 a mezi lokace natáčení kromě již zmíněného Karlova 
mostu a Zámeckých schodů, patřilo také Rudolfinum, Hlavní nádraží, Kampa, Vinohradské 
divadlo nebo Betlémské náměstí. Celosvětová premiéra je plánována na začátek července 
2019. 
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Tím to nekončí 
Celovečerní film, IT 
Režie: Fabio Resinaro 
Hrají: Luca Barabareschi, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellé, Claudia Gerini, Francesco 
Montanari, Iaia Forte, Luca Vecchi 
Žadatel: Milk and Honey Pictures s.r.o. 
Nadační příspěvek: 1 250 000 Kč 

 
Foto: Casanova Multimedia 

Film natáčený pod názvem Tím to nekončí (Dormiremo da vecchi) režiséra Fabia Resinara 
se vrací k oblíbenému žánru italské komedie, která si stále dokáže získat pozornost diváků. 
Příběh se točí kolem chystané premiéry nového filmu hlavního hrdiny Oscara, který chce ke 
svému dílu přitáhnout co největší pozornost a nebojí se využít jakýchkoli prostředků. Ve stínu 
tohoto příběhu se však také odehrává romantická linie, která si své místo našla právě i v 
pražských kulisách.  

V Praze se natáčela téměř třetina filmu a Praha je v díle představena jako romantické místo, 
jako stvořené pro zamilovaný pár, plné krásných památek a příležitostí k zábavě. Natáčení 
probíhalo v květnu a červnu 2018, například na Smetanově nábřeží, Národní třídě, 
Václavském náměstí, Palackého mostu či na Křižovnickém náměstí.  

Italská premiéra byla 4. dubna 2019, distribuční titul filmu je Dolceroma. Do českých kin se 
distribuce zatím neplánuje.  



20 
 

Výzva 2018/3 

Do výzvy k předkládání žádostí o nadační příspěvek v termínu 15. října – 15. listopadu 
2018 bylo v řádném termínu podáno pět žádostí, k jejichž projednání správní radou 
nadačního fondu došlo až v lednu 2019.  

Podpořeny byly tři projekty v celkové výši 2,5 milionů korun: 

• Ztraceni v ráji – celovečerní film ve švýcarsko-české koprodukci, režie: Fiona Ziegler 
• Ulice domů 2 – italský seriál televizní stanice RAI, režie: Riccardo Donna 
• Poloviny / Halves – celovečerní film režiséra Aliho Mosaffy, koprodukce ČR, Íránu, 

Slovenska a Francie 
 
 

Seznam přijatých žádostí ve Výzvě 2018/3 a rozhodnutí správní rady 
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SHRNUTÍ 
 

Do výzev se v roce 2018 přihlásily jak zahraniční filmové a seriálové projekty natáčené v 
České republice, tak i majoritně české koprodukce. Na rozdíl od první výzvy v roce 2017, kdy 
správní rada nadační příspěvky rozdělila pouze mezi zahraniční filmy, se v roce 2018 
objevily i takové české projekty, u kterých správní rada shledala naplnění cílů nadačního 
fondu, a které nabídly zajímavé možnosti pro marketing hlavního města směrem do 
zahraničí. Správní rada tento fakt odůvodňuje vyšší obeznámenosti českého filmového 
prostředí s podmínkami a cíli nadačního fondu a lepším porozuměním smyslu nadačního 
fondu jako nástroje pro propagaci Prahy. 
 
České koprodukční projekty podpořené nadačním fondem představují Prahu z neobvyklých 
úhlů – myšleno jak místně: pohledy ze střech ve filmu Na střeše, pohledy z dronů ve filmu 
Modelář, tak i v přeneseném smyslu: například projekt Pražské orgie se věnuje české, resp. 
československé intelektuální elitě v 70. letech prizmatem pohledu zvenčí (předlohou je kniha 
amerického autora Philipa Rotha) a je přímo určený i zahraničnímu divákovi (natáčení filmu 
v angličtině).  
 
Pestré bylo zastoupení nejen žánrů (komedie, krimi, thriller, historický, akční), ale i typů 
produkce – od blockbusteru (Spider-Man) přes výpravné velkofilmy (Jan Žižka) až po 
skromnější příběhy ze současnosti (Na střeše). 
 
Specifickou podskupinu zahraničních projektů tvoří televizní projekty, například a zejména 
německých televizních stanic. Ty jsou Praze blízké z několika důvodů: němečtí turisté 
přijíždějí do Prahy v hojném počtu a z hlediska exportu i importu je Německo jedním z našich 
nejdůležitějších partnerů, to vše podporuje vzájemnou spolupráci i na poli filmové produkce. 
Cílem podpory takovýchto projektů je tedy jednak získat širokou pozornost u německých 
diváků a zároveň profilovat Prahu jako „film-friendly“ destinaci pro silné kinematografie jakou 
je právě ta německá a přitáhnout další takové projekty do pražských ulic. 
 
Aktuální celosvětový trend produkce a sledovanosti seriálů se projevil obecně také ve 
zvýšeném počtu žádostí na seriálové projekty (Princip slasti, Far From You aj.), naopak je 
zajímavým faktem, že dokumentárních filmů se hlásí velmi málo.  
 
Pro nadační fond je ve spolupráci s Prague City Tourism důležité představovat nejen 
nejznámější pražská místa (typicky Staré Město, Malá Strana), ale i ty méně známé (ať už 
v širším centru – Letenské sady, Vyšehrad, Florenc), či naopak na okrajích Prahy (Malešice, 
skanzen Řepora), dále pak ukazovat Prahu jako město kultury a umění (lokace jako Venuše 
ve Švehlovce, MeetFactory, Národní galerie). Tento záměr se právě díky pestrosti ve 
skladbě podpořených projektů jeví jako realizovatelný a v roce 2019 chystá správní rada 
nadačního fondu ještě užší spolupráci s Prague City Tourism a oddělením komunikace 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
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KONTAKT 

 
Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund 
Mariánské náměstí 2/2 
110 00 Praha 1 
 
Datová schránka: r46dfkb 
 
 
IČO: 05634288 
 
 
Ludmila Claussová 
předsedkyně správní rady 
tel. +420 728 132 026 
board-director@praguefilmfund.eu 
 
Tereza Moravcová 
tajemnice nadačního fondu 
tel. +420 608 212 548 
info@praguefilmfund.eu 
 
 
Nadační fond spravuje webovou stránku www.praguefilmfund.eu a facebookovou stránku 
https://www.facebook.com/praguefilmfund/.  
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY 
 

Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2018 
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