


Krátkometrážní animovaná groteska ve stylu vesmírné odyssey o záměně proporcí, která může 
vést k fatálnímu omylu v diváckých sympatiích

HRDINA

Co je Jáma?

...looser největší



SYNOPSE

PŘEDÁKSBÍJEČKA
mechanická 

krumpáčo-motyka

Pustou krajinou pochoduje průvod podivných bytostí. Jejich předák vybere 

vhodné místo a rozmnožující se kolonie začíná těžit jámu. Opakovaně čelí 

přírodním katastrofám, které jejich úsilí maří, ale kolonizátoři se nevzdávají  

a pokračují dál. Mají za to naše sympatie… až do okamžiku, kdy se vrátíme do 

každodenní lidské reality.

v zadním plánu máme skupinu flákačů



Když se mi krátce po absolvování FAMU, Katedry animované tvorby, narodila dcera, 
spokojila jsem se na dlouhý čas s rolí animátorky. I z toho důvodu, že animovat mě 
opravdu hodně baví. Ale posledních pár let ve mně čím dál více rostla touha vyprávět 
i své příběhy, svým způsobem, svým výtvarným pojetím, ne pouze sloužit představám 
jiných režisérů. Začala jsem spolupracovat s producentem Martinem Vandasem 
z MAUR filmu a krátký film Jáma je naším prvním dokončeným projektem.

Základ příběhu tvoří neustálá snaha skupiny bytostí získat dostatek potravin a zajistit 
tak přežití svého rodu. Situaci jim neustále komplikují různé přírodní katastrofy, ale 
bytosti ve svém úsilí nepolevují a my můžeme jejich vytrvalost jen obdivovat.

Jde vlastně o hru s divákem. O příběh, který se téměř celou dobu tváří nějakým 
způsobem, aby byl pak zakončen překvapující pointou. Mimozemští dobyvatelé jsou 
vylíčeni jako sympatičtí tvorové, kteří se navzájem podporují, spolupracují, jsou vytr-
valí. Chci, aby jim divák fandil, aby si přál, ať se jejich práce i přes nesčetné překážky 
zdaří, a aby si pak na konci filmu řekl: Sakra, a já že jsem jim držel palce?!

Tento krátký snímek je pro mě osobně velice důležitý. Představuje pro mě možnost, 
jak se vymanit z „pouhé“ animátorské škatulky a posunout se dál. Vzhledem k tomu, 
že s MAUR filmem a se scénáristkou Irenou Hejdovou připravujeme scénář k celove-

černímu animovanému filmu, mi přišlo zodpovědné vyzkoušet si režisérský 
post na podstatně menší ploše.

Jde o téma srozumitelné lidem na celém světě. Malé děti v něm naleznou 
ponaučení a dospělí diváci se pobaví při opětovném zjištění, že dát na první 
pohled se nevyplácí, a že situace může být někdy opačná, než jak se jeví 
na začátku. A nakonec je tu ještě poselství, že život je opravdu všude, ať už 
v nejhlubším vesmíru nebo třeba i …kdekoli jinde. Omlouvám se, ale přece 
vám neprozradím pointu :).

Česká republika vždy patřila k předním velmocem animovaného filmu. A já bych se 
velmi ráda přidala k těm, kdo tuto štafetu ponesou dál.

SLOVO REŽISÉRKY 

Markéta Smolíková Kubátová  
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...a další looser. Přezdívka „pětadvacítka“.



...toto není režisérka

...předák obdivuje režisérku

Markéta Kubátová Smolíková se narodila v roce 1977. 
V letech 1995–2000 studovala na pražské FAMU, kterou ukončila magisterským  
2D kresleným filmem Trojská válka. Po skončení školy se jako animátorka  
podílela na mnoha televizních i filmových projektech, nejvíce spolupracovala  
s režisérem Pavlem Koutským. V současnosti animuje na projektu Michaely  
Pavlátové Moje slunce Maad a věnuje se přípravě svých dalších projektů.

Filmografie
  Do pohádky I. a II. – kreslený seriál, animace
  Doktor Animo – kreslený seriál, animace
  Husiti – celovečerní film, animace
  Nezkreslená věda V. – režie. 7. dílů on-line vzdělávacího seriálu  
     ve spolupráci s Akademií věd
  Egypťan – grafický román, Nakladatelství Argo, kresba, příběh



Někdo maká... ...a někdo se rekreuje!

Režisérka Markéta Kubátová Smolíková 
Námět  Edgar Dutka
Scénář    Irena Hejdová
Animátoři  Peter Harakaly, Stanislav Sekela, Jana Satoriová, Martin Pošta
Kamera  Erik Eržin
Střih  Michal Kondrla
CG/VFX  Jan Rybář
Hudba  Martin Hasák
Zvuk  Matej Hlaváč
Producenti Martin Vandas, Alena Vandasová, MAUR film (CZ)
Koproducenti Simona Hrušovská, Veronika Kocourková, Super film (SK), Jiří Mika, PFX (CZ)

Finančně podpořeno Státním fondem kinematografie a slovenským Audiovizuálním fondem

ŠTÁB

...jáma

další skupina looserů



TECHNICKÉ INFORMACE

Český název  Jáma 
Anglický název  The Pit
Rok výroby   2019
Země původu  Česká republika
Délka filmu  6 minut
Jazyk   bez dialogů
Animační technika 3D & 2D animace 
Formát   digitální HD
Promítací formát  DCP
Aspect ratio  2048 x 870 (atypický, téměř 21:9 cinemascope)

...flákač

Trouba. Teda vlastně 
předák s troubou.

náš hrdina 
dostal bagr!



— Marta Jallageas 

E-mail marta.jallageas@gmail.com 

Tel. +420 775 669 222

— Markéta Kubátová Smolíková 

E-mail marketakubatova@seznam.cz

— MAUR film | www.maurfilm.com 

Martin Vandas, Alena Vandasová

E-mail vandasova@maurfilm.com 

Tel. +420 775 117 646

| Tiskový servis| Režisérka | Producent

...Jé, diváci! My vás fakt žerem!
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