
  
  

 
 

Atlas vtákov 
(Atlas ptáků) 
Premiéra: 14. 4. 2022  

 
endorfilm, ČR, Slovinsko, Slovensko, 2021 
Réžia: Olmo Omerzu  
Producent: Jiří Konečný 
Scenár: Petr Pýcha, Olmo Omerzu 
Kamera: Lukáš Milota 
Hudba: Monika Omerzu Midriaková 
Hrajú: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch Kotek, 
Pavla Beretová 
 
 
Nový film režiséra Olma Omerzu prepletá komplikované rodinné vzťahy so svetom 
moderných komunikačných technológií, ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. 

Keď sa v starej rodinnej firme ukáže, že z nej niekto vo veľkom odlieva peniaze, nastáva 
konfrontácia s novou realitou, na ktorú nebol nikto pripravení. Ivo Róna (Miroslav Donutil), 
dlhoročný šéf prosperujúcej firmy Aron, sa snaží zorientovať v nečakanej situácii, ktorú mu 
jeho deti ani okolie veľmi neuľahčujú, ale za ktorú si môže viac menej aj sám. Nový film 
režiséra Olma Omerzu prepletá komplikované rodinné vzťahy so svetom moderných 
komunikačných technológií, ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. Vo vojne, ktorá sa vo 
filme pomaly rozpúta, nie je vôbec jasné, kto stojí proti komu, a kto z nej vyjde nakoniec 
ako víťaz. 

„Film je vystavaný na princípe postupného odhaľovania kostlivcov v rodinnej skrini. 
Udalosti, ktoré na prvý pohľad nemajú spoločného menovateľa, postupne vstupujú do 
súvislostí. Celá rada malých rozhodnutí vyvolá náhody, ktoré vedú ku komplikovanejšej 
zápletke a nakoniec spôsobí kolaps sveta hlavného hrdinu Iva Róny,“ prezrádza k príbehu 
filmu režisér Olmo Omerzu a ešte pripojuje pohľad na jednu z tém filmu: „Vo filme sa 
zaoberáme fenoménom, ktorý súvisí s dnešným virtuálne prepojeným svetom. Príbehy 
o osamelosti ľudí, ktorí útechu hľadajú na sieti, kde často niekomu naletia, je okolo nás 
veľmi veľa. Chceli sme priblížiť dnešný život, zmeny, ktoré v súčasnosti prebiehajú, 
rozdiely medzi generáciami a realitu globalizácia, kedy je často ťažké nájsť vinníka za 
veci, ktoré sa okolo dejú.“ 
 

 

Prístupnosť:  nevhodné pre vekovú kategóriu maloletých do 12 rokov 
Žáner: dráma 
Verzia:  česká 
Stopáž: 90 min 
Formát: 2D DCP, zvuk 5.1, Dolby Atmos  
Monopol do: 2. 9. 2031 
 


