
 



 

KŘIŽÁČEK 
film Václava Kadrnku 
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DCP, DVD / farebný/ 90 minút / 4:3 / Česká republika – Slovenská republika 

 

ŠTÁB 

Scenár     Vojtěch Mašek, Jiří Soukup, Václav Kadrnka 

     Na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček 

Dramaturgia    Marcela Pittermannová 

Réžia     Václav Kadrnka 

Kamera     Jan Baset Střítežský 

Zvuk     Jan Čeněk 

Střih     Pavel Kolaja 

Kostýmová výtvarníčka   Katarina Štrbová – Bieliková 

Architekt a výtvarník lokalít  Luca Servino 

Výtvarné návrhy priestoru  Dan Pitín 

 

Producent    Václav Kadrnka st. 

Výkonný producent   Jan Macola 

Koproducenti    Marko Škop, Ján Meliš (Artileria SK) 

     Česká televize – Filmové centrum 

Asociovaný producent   Carlo Cresto – Dina (Tempest IT ) 

Exekutívny producent   Daniel Bergmann 

 

 

 

Synposa 

Rytier Bořek sa vydáva po stopách svojho zmiznutého syna. Malý Jeník utiekol z domu, uteká za snom, za ilúziou o svätom 

poslaní detí. Starnúci otec po ňom všemožne pátra, snaží sa syna dobehnúť, prichádza ale všade neskoro, nachádza už len 

svedkov, ktorí tvrdia, že Jeníka videli. Získava od nich aspoň kúsky informácií, z ktorých sa snaží poskladať osud svojho 

chlapca. Strateného syna si projektuje aj do detí, na ktoré cestou narazí. Obraz chlapca sa však postupne rozostruje, Bořekovo 

vedomie sa postupne rozpadáva a krajina, ktorou ďalej putuje, je stále viac krajinou jeho stavu mysli. Jedine hmotné, čo 

nachádza, sú predmety s Jeníkom spojené: detský meč a krstná minca. Získava tak reálnu stopu, ale nedokáže ju správne 

vyhodnotiť. Postupne prestáva rozlišovať medzi skutočnosťou a  tým, čo je len inscenácia mýtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Autorská explikácia 
Křižáček je záznamom vnútorného boja otca, ktorý sa vyrovnáva so zmiznutím (dospievaním) syna. Chlapec uteká za ilúziou, 

ktorá má omnoho viac než reálny základ, podobu mýtu či legendy, rovnako tak aj jeho otec nachádza len stopy, ozveny, 

inscenovanú skutočnosť. 

 

Cieľ chlapcovej cesty film odkrýva postupne. Necháva sa odhaliť otcom na jeho púti, čo je zároveň jeden z prvkov prehlbujúcich 

jeho beznádej. Práca s filmovým znakom a tajomstvom je kľúčová. Doslovnosť a konkretizovanie ide proti poetike filmu. 

 
Zámerom je nepoužívať dejovú retrospektívu, ale nachádzať len stopy a nechať pravdu o chlapcovej ceste zahmlenú. Zmienky 

o nebezpečenstve sú práve tým, čo otca zožiera a jatrí jeho (aj divákovu) predstavivosť. 

 
Čo všetko sa už stalo, čo všetko sa ešte môže stať? 

Film stratí chlapca zo zorného poľa a necháva otca zbierať čriepky z rozprávania neistých svedkov. 
Niekde za básňou tak vzniká zahmlený dej. 

 

 

 

Poznámky režiséra 
vytrácení versus vyjevování 

 

Motiv vstupování a odcházení, překračování a přecházení, protože překročení prahu domu naznačuje opuštění jednoho 

prostoru (svět domova) a vstoupení do prostoru dalšího (svět venku).  

Předpoklad existencí obou světů je vyjádřen pohybem padacího mostu. Propojení domovským prahem. 

Pro diváka jde o práh mezi jeho světem a světem filmu, pro film jde o práh mezi skutečností a mýtem. 

Práh vždy míří dvěma směry, jelikož současně věci propojuje i odděluje. 

Hranice může být překročena, rozdělení prostoru známého a neznámého. 

 

„...obrazy bdí.“ (Gaston Bachelard, Poetika prostoru) 

 

Divák se ocitá mezi dvěma póly - mezi projekcí a identifikací (rozpoznávání). 

 

V dobách laterny magiky v 60. letech 19.století se fantasmagorické projekce promítaly na kouřových  

plátnech. Materializace vzduchu. 

Zástěna skrývá a chrání (draperie, opona, plášť) ale také rozevírá a odráží. 

 

Polopropustná membrána, kterou něco prochází, ale taky zabraňuje vstupu může být sítkem i filtrem. 

Skrze drapérii překračujeme hranici a vstupujeme do jiného světa, do světa mýtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Režisér Václav Kadrnka: otázky a odpovede 
 

Film je voľnou adaptáciou epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. Prečo ste si vybrali túto 

predlohu? 

Má v sobě témata, která mě zajímají. 

Nepřítomnost milovaného člověka, motiv prchavosti a hledání, otcovská láska, rodinné pouto jako projev milosti.  

 

Kniha je romantickou baladou, písanou pre deti, no hlavnou postavou v  nej nie je malý Jenik, ale otec Bořek, ktorý ho 

hľadá. 

Ano, tímto popírá dětský žánr. Pracuje s nepřítomností chlapce, a hlavně s dopady této absence na otce. 

Film se předlohy v mnohých ohledech věrně drží, v dalších ji překonává a dále rozvíjí. 

Vždy je třeba revitalizovat předlohu, když jí dáváte novou formu. Nestačí ji jen okopírovat, ale objevit v ní nové hodnoty, zasadit 

ji do nových kontextů. 

 

Kniha sa dotýka mýtu o detskej križiackej výprave. Ako ste s týmto motívom pracovali? 

Usilovali jsme o to, aby samotný motiv dětské křížové výpravy nebyl v prvním plánu vyprávění a  spíše se s ním pracovalo jako 

s filmovým znakem. Jde o metaforu dětského ideálu. Nebo ještě lépe metaforu čistého ideálu. Je v pozadí, vsáknutý do filmu. 

 

V čom je podľa Vás téma Křižáčka dnes aktuálna?  

Aktuálnost díla přispívá k jeho pomíjivosti. 

Dílo se má vztahovat jen samo k sobě, má být monolitem, nemá usilovat o aktuálnost nebo být nějak společensky, politicky 

nebo ideologicky platné. Má se odvíjet samo od sebe a samo zase do sebe zapadat. Angažovanost díla je něco mně osobně 

velmi odporného. A může pomrkávat jak chce, že stojí na té “správné straně.” 

 

Křižáček podľa Vás nemá byť svedectvom o stredoveku ani sa nemá opierať o  dobový naturalizmus. Čím teda je?  

Filmový naturalismus je vždy přechodný. Lidé měli představu o naturalismu jinou ve 30. letech, jinou v 60. letech minulého 

století a jinou mají i dnes. Jde o prchavou, vnější hodnotu. Naturalismus je pouhý efekt, jeden z dalších filmařských fíglů. 

Pokud se v Křižáčkovi najdou nějaká spojení se současnými společenskými nebo politickými tématy, pak je to proto, že se 

podařilo dotknout se archetypálních a nadčasových témat. Křižáček je především kinematografickým dílem. 

Zvolili ste si obrazový formát 4:3, čo Vás k tomu viedlo? 

Úzkým formátem jsme s kameramanem posílili tunelový efekt, proto jsem se taky v první půlce filmu chtěl vyhýbat nebi. 

Statičnost záběrů, minimální pohyb kamery, zmrazené obrazy, to vše si o úzký formát říkalo. Chtěl jsem vytvořit tunel, který by 

podpořil otcův stav, jeho osamělost a úzkost. Schválně jsem mu nechával více prostoru nad hlavou, jakoby na svých bedrech 

nesl velkou tíhu. 

 

Václav Kadrnka 

Režisér Václav Kadrnka sa narodil v septembri 1973 v Zlíne. V roku 1988 sa s rodinou vysťahoval do Veľkej Británie, kde 

vyštudoval divadelnú vedu. Od roku 1999 do roku 2008 študoval réžiu hraného filmu na Filmovej a  televíznej fakulte Akadémie 

múzických umení (FAMU) v Prahe. V roku 2011 mal premiéru jeho celovečerný debut Osmdesát dopisů na Medzinárodnom 

filmovom festivale Berlinale a zožal značný medzinárodný ohlas. Bol uvedený na mnohých svetových festivaloch a  prehliadkach 

a získal významné ocenenia. V roku 2012 bola Václavovi Kadrnkovi udelená Cena českej filmovej kritiky za Objav roku. Na 

projekte Křižáček pracoval štyri roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsadenie 

Otec .................................................................. Karel Roden 

Mladý rytier..............................................................Aleš Bílík 

Jeník .................................................................Matouš John 

Matka ...................................................... Jana Semerádová 

Pustovník .,,........................................................ Jiří Soukup 

Uhliar................................................................ Michal Legíň 

Syn uhliara ................................................... Šimon Vyskočil 

Hostinská .........................................................Jana Ol'hová 

Hostinský ........................................................... Ivan Krúpa 

Dievča Anjel ............................................... Eliška Křenková 

Chlapec Štěpán................................................. Jan Bednář 

Herec ..................................................... Tomáš Bambušek 

 

  

A duch můj, svět jejž nezkojil, 

u tebe žáčkem je hbitě 

a nyní chápe po letech, 

jak mohlo svět spasit – dítě! 

 

Jaroslav Vrchlický 

MOTÝLI VŠECH BAREV, Intermezzo / Písně o mé dceři 

 

Píseň starých 

 

Zůstaň doma 

Zůstaň a sčítej ovce 

Můj starý otče! 

 

Jsi už starý 

Starý a plný hříchu 

Můj starý otče! 

 

Zůstaň doma 

Můj starý otče! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONTAKT 

Asociácia slovenských filmových klubov 

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na Slovensku je 

zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej kinematografie a  súčasnej 

slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Prináša do kín každý rok takmer 40 celovečerných 

filmov. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných filmových podujatí v SR – Medzinárodný festival 

filmových klubov FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje  vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy 

a Filmový kabinet deťom. Spoločne so SFÚ vydáva jediný filmologický časopis na Slovensku Kino -Ikon a ďalšie 

filmové publikácie. Pravidelne dvakrát do roka organizuje programovacie semináre dramaturgov a zástupcov 

filmových klubov. ASFK je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a národných cien Slnko v sieti. 

 

DISTRIBÚCIA 
Asociácia slovenských filmových klubov 

Brnianska 33 
Bratislava  
811 04 Slovak Republic 

www.asfk.sk 
 asfk@asfk.sk 
 

PR pre film KŘIŽÁČEK 

Martina Pašteková 

Asociácia slovenských filmových klubov  

 +421 (0) 904 573 237 

 pastekova@asfk.sk 

 

TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=8O3d7gF_MfA  

 

DISTRIBUČNÝ LIST 

http://asfk.sk/film/krizacek  

 

 

 

Realizáciu a distribúciu tohto filmu finančne podporil  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8O3d7gF_MfA
http://asfk.sk/film/krizacek

