
  



 
Lidi krve 
 

Délka filmu: 85 min, Rok: 2021 

Režie: Miroslav Bambušek 

Producent: Saša Dlouhý – FREESAM 

Koproducent: Česká televize, atelier.doc 

Premiéra: 4. listopad 2021 

www.lidikrve.cz  | www.bloodkin.tv 

 

Logline 
 

„Poušť roste: běda tomu, kdo v sobě skrývá poušť.“ (Friedrich Nietzsche) 

 

Synopse 
 

Filmové drama o naší současnosti. Otto Hille, hlavní hrdina příběhu, je najat, aby zavedl 

starého Švarce do krajiny svých předků. Stařec by rád prošel bolestným očistcem ke smíření s 

tím, co celý život skrýval. Otto se díky této pouti navrací do rozpadlé německé vesnice Vitín. 

Místa, které je středobodem celého příběhu. Zde se také setkává s přízrakem svého děda 

Otfrieda. Propadá do roku 1945 a stává se  svědkem událostí, které jsou příčinou jeho 

nočních můr a děsů. Minulost je klíčem k přítomnosti. 

http://www.lidikrve.cz/
http://www.bloodkin.tv/


 

 

O filmu 
 

Film Lidi krve vznikal šest let. Dokončen byl v  květnu 2021. Točil se v Severních a v Západních 

Čechách, v Jihomoravském kraji, na Severní Moravě, v Polsku a na Azorských ostrovech. 

Digitální záznam doplňovala ruční kliková kamera 35 mm. Produkci snímku zajistil Saša 

Dlouhý se svojí společností FREESAM v koprodukci České televize a slovenské atelier.doc. 

Film byl mimo prostředků producenta a koproducentů finančně podpořen Státním fondem 

kinematografie, Jihomoravským filmovým nadačním fondem, Česko-německým fondem 

budoucnosti a Audiovizuálním fondem. Distribuci snímků zajištuje společnost Aerofilms. 

 

 

 

O producentovi 
 

Produkční společnost FREESAM byla založena Sašou Dlouhým v roce 2007. Mimo vlastních 

autorských filmů produkuje či koprodukuje celou řadu dalších snímků, pro jejichž výrobu i 

postprodukci disponuje postprodukčním studiem Khapka v centru Prahy. 

 



 
 

Životopis režiséra 
 

Miroslav Bambušek (1975) 

Dramatik, divadelní a filmový režisér. 

Napsal přes čtyřicet divadelních her, dvě operní libreta a filmové scénáře. Dlouhodobě se 

věnuje projektům, které vnímají kulturu jako platformu pro politické a sociální reflexe.  

V tomto smyslu v minulosti působil např. v Národním divadle, v Divadle Na zábradlí, 

v HaDivadle či Studiu Hrdinů. Zaměřuje se ale i na realizace svých projektů v nedivadelní, 

především industriálních prostorech spojených s pamětí konkrétních událostí (sem patří 

např. dlouhodobé projekty Perzekuce. cz či Cesty energie). Za své projekty získal mnohá 

tuzemská ocenění: ceny Alfréda Radoka, ceny Divadelních novin atd. Jeho poslední film Jan 

Hus - mše za tři mrtvé muže získal cenu Andreje Stankoviče. 

 

 
 

 



 
 

Tvůrci a štáb 
 

Scénář a režie - Miroslav Bambušek 

Producent - Saša Dlouhý 

Kamera - Jakub Halousek 

Střih - Jan Daňhel 

Dramaturgie - Kristián Suda 

Hudba - Tomáš Vtípil 

Koncepce masek a kostýmů - Zuzana Bambušek Krejzková 

Zvuk - Václav Flegl 

Výtvarník - Josef Bolf 

Výkonný producent - Pavel Vácha 

Vedoucí natáčení - Eva Pavlíčková 

Architekt - Daniel Tůma 

Kreativní producent ČT - Josef Viewegh 

Vedoucí Filmového centra ČT - Helena Uldrichová 

 

  



 
 

Hlavní herecké obsazení 
 

Otto Hille - Miloslav König 

Ottfried Hille - Karel Dobrý 

Leopold Schwarz - Miloslav Mejzlík 

Leopold Schwarz za mlada - Juraj Bača 

Anna Hille - Tereza Hofová 

Henry - Jakub Gottwald 

Mišel - Jiří Černý 

Lékař - Jakub Folvarčný 

Pečovatel - Tomáš Bambušek 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Producent: 

 
 

 

Koproducenti: 

        

Distribuce: 

 

Film podpořili: 

              
 

    
 

Mediální partneři: 
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Kontakt pro média 
Eliška Míkovcová 

t: +420 606 77 44 35 

e: eliska.mikovcova@kulturnipr.cz  

 

Kontakt ČR 
Magda Juránková 

e: magda@freesam.org  

 

Kontakt zahraničí 
Sofia Sousa 

e: sofia@freesam.org  

 

 

 

 

mailto:eliska.mikovcova@kulturnipr.cz
mailto:magda@freesam.org
mailto:sofia@freesam.org

