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Modelár 

 
Distribučný názov: Modelár 
Originálny názov: Modelář 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Petr Zelenka 
Scenár Petr Zelenka 
Kamera:  Alexander Šurkala 
Hudba:  Janez Dovč 
Strih: Vladimír Barák 
Hrajú: Kryštof Hádek (Pavel), Jiří Mádl (Plech), Veronika Khek Kubařová 

(Eva), Zuzana Fialová (Jana), Richard Stanke (Zavadil), Helena 
Dvořáková (Petra), Miroslav Hanuš (Kasl), Jiří Svoboda (Norník) a 
ďalší 

Krajina pôvodu: Česko, Slovinsko, Slovensko 
Rok výroby: 2020 
Minutáž: 110 min. 
Jazyková verzia:  česky, anglicky, slovensky, rusky 
Formát: DCP, MP4, 1:1,85 
Žáner: psychologický triler 
Odporúčaná prístupnosť: MP 12 
Premiéra v SR:  5.11.2020 
Koniec monopolu:  30.09.2030 
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Krátky popis: Kryštof Hádek a Jiří Mádl v psychologickom trilery Petra Zelenku o ľuďoch, 
priateľstve, dronoch a politickej angažovanosti, ktorá presahuje hranice Česka. 

Synopsa: 

Príbeh dvoch kamarátov, ktorí prevádzkujú prosperujúcu požičovňu dronov, sa odohráva 
v súčasnej Prahe. Majiteľ firmy prezívaný Plech, vo voľnom čase raper, sníva o veľkých 
peniazoch a neochvejných istotách. Chemik a vynikajúci letecký navigátor Pavel, ktorý sa 
práve vrátil zo zahraničia, sníva o spravodlivosti a osobnom angažmáne v náprave sveta. 
Drony sú pre bývalých spolužiakov zo strednej školy priepustkou do mnohých oblastí 
ľudského konania, kam by sa inak nepozreli. Medzi ich klientami sú prezidentský kandidát i 
výtvarníci organizujúci happeningy. Drony vo filmu monitorujú veterné elektrárne, nosia 
luxusné kabelky na prehliadke namiesto modeliek alebo sprejujú zo vzduchu Petřínsku 
rozhladňu. Keď sa však jeden z hrdinov rozhodne využiť dron na niečo úplne iné, situácia 
vo firme sa začne komplikovať. 
 

Slovo režiséra: 

 „Dnes už není ani tak zajímavé vidět záběr natočený z dronu, jako spíš dron, který 
takový záběr natáčí. To, co se děje za kamerou, je zajímavější. Jasně, je to technická 
hračka, ale je sexy. V Modeláři pracujeme s drony unikátním způsobem, a to nejen na české 
poměry.“ 
 „Není to formálně komplikovaný příběh jako moje předchozí filmy Ztraceni v 
Mnichově nebo Karamazovi. Žánrově psychologický thriller, ale žánr je past,“ uvažuje o 
filme Petr Zelenka. „Bude tu pár hlášek, hlavní hrdiny si určitě zamilujete, bude to dobře 
odsýpat a na pár scén si vzpomenete i druhý den nebo za týden.“ 
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ 

Biografia režiséra:  

Petr Zelenka (21. 8. 1967 Praha, Československo) 

Vyštudoval scenáristku a dramaturgiu na FAMU. Založil rockovú skupinu V noci (1984-87), 
kde spieval a hral na basgitaru. V rokoch 1990 – 1991 pôsobil ako dramaturg vo Filmovom 
štúdiu Barrandov, neskôr písal hry pre Českú televíziu. V roku 1993 debutoval ako režisér 
televíznym filmom Visací zámek 1982-2007. Za film Mňága - Happy End (1996) získal 
Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň 1997, za film Knoflíkáři (1997) hlavnú cenu Tiger na MFF 
Rotterdam, Českých levov za najlepší film, réžiu, scenár a herecký výkon vo vedľajšej úlohe, 
Cenu českej filmovej kritiky Kristián, Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň 1998, Hlavnú cenu 
Zlatú ružu na MFF Bergamo. Jeho divadelná hra Příběhy obyčejného šílenství, ktorú 
režíroval v Dejvickom divadle získala cenu Alfréda Radoka pre najlepšiu inscenáciu roka 
2001, rovnako ako Teremin o štyri roky neskôr. Rok ďábla získal Krištáľový glóbus na MFF 
Karlove Vary 2002 a Českých levov za najlepší film, réžiu, hudbu, strih, zvuk a za 
najnavštevovanejší český film roka 2002. Príbehy obyčajného šialenstva získali Osobitné 
uznanie udelené porotou F.I.C.C. na 18. Finále Plzeň 2005, Cenu poroty ruských filmových 
kritikov pre najlepší film v súťaži na 27. MFF Moskva 2005 (Rusko), Cenu F.I.C.C. na 15. 
festivale východoeurópskeho filmu Cottbus 2005 a Českých levov za najlepší zvuk (Michal 
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Holubec) a vedľajší mužský herecký výkon (Miroslav Krobot). Karamazovi si odniesli 
Zvláštne uznanie a Cenu FIPRESCI z MFF Karlove Vary 2008 a získali Českého leva za 
najlepší film a réžiu, Výročnú cenu AČFK a Kristiána za hranú tvorbu. Stratení v Mníchove 
získali Českého leva za scenár, Ceny českej filmovej kritiky za najlepší film, réžiu a scenár. 

V roku 2018 autorsky a režijne spracoval podľa svojej tretej divadelnej hry pre Dejvické 
divadlo Dabing Street  (2012) rovnomenný televízny seriál. Modelár (2020) je jeho návratom 
k réžii hraného filmu pre kiná po piatich rokoch. 

Filmy (len filmy pre kiná) – 1996: Mňága - Happy End; 1997: Knoflíkáři; 2000: Powers – 
krátky film; Samotáři (r. David Ondříček) – len námet a scenár, 2002: Rok ďábla; 2005: 
Príbehy obyčajného šialenstva (Příběhy obyčejného šílenství); 2008: Karamazovi; 2015: 
Stratení v Mníchove (Ztraceni v Mnichově); 2020: Modelár (Modelář). 
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