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Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel  
v zmysle § 4 zákona 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zápis za slovenský filmový ústav vykonal: Mgr. art. Lukáš Wűrfl 

Dňa: 14.9.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD01621 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ZÁTOPEK 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ZÁTOPEK 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet: David Ondříček, Jan 

P. Muchov, scenár: AliceNellis, David Ondříček, Jan P. Muchov, réžia: David Ondříček, 

dramaturg: Michal Pusztay (za RTVS)        

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Václav Neužil, Martha Issová, 

James Frecheville, Peter Nádasdi, Milan Mikulčík, Peter Kočiš, Leo Lendvorský        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: AZYL Production, s.r.o.  

identifikačné číslo: 25778447 

sídlo: Panenská 13 Bratislava 811 03 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska    

identifikačné číslo: 35799498 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: Lucky Man Films, s.r.o.    

identifikačné číslo: 25778447 

sídlo:  Perlová 1020/8 Praha 110 00 , Česká republika  

názov:Z Film Productions    
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identifikačné číslo: 03725031 

sídlo: Lazarská 11/6 Praha 140 70, Česká republika      

názov: Barrandov Studio, a.s.    

identifikačné číslo: 28172469 

sídlo: Kříženeckého nám 322/5 Praha 152 00, Česká republika      

názov: Česká televize    

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory 14070 Praha 4, Česká republika   

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika,   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Celovečerný hraný film. Zátopek je koncipovaný ako historická dráma. Príbeh mapuje zásadné 

časti života svetoznámeho Emila Zátopka, ktorého výkon na OH 1952 nebol doteraz nikým 

prekonaný. Našim zámerom je vyprodukovať atraktívny európsky film v réžii skúseného 

režiséra Davida Ondříčka. Nakrúcanie prebehlo sčasti na slovenských lokáciách s participáciou 

slovenských hercov. Hlavným zahraničným elementom je austrálsky herec James Freschville, 

ktorý hrá postavu austrálskeho olympionika Rona Clarka. Projekt má potenciál byť súčasťou 

rodinného striebra spoločnej česko-slovenskej histórie.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, anglický, slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 110 min 
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:1,85,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Dolby Atmos,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, digitálny záznam/arri alexa 

d)druhy distribučných nosičov: DCP                           

10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené: 

11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území 

Slovenskej republiky:  september 2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia,                

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  4 500 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 20% -SK, 80% -

CZ      

Meno a priezvisko žiadateľa: Viliam Štrelinger   

Dňa : 12.7.2021  
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