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Vyšetřovatel bude soutěžit na francouzském FIPADOCU! 
 

 
Francouzský filmový festival FIPADOC vybral letos do svého programu film 
Vyšetřovatel režiséra Viktora Portela. Snímek, který se vrací k válečným zločinům 
v bývalé Jugoslávii, bude uveden v soutěžní sekci Evropské příběhy. Pátý ročník 
festivalu FIPADOC proběhne 20. až 28. ledna v Biarritzu, do českých kin pak snímek 
vstoupí letos v březnu. 
 
Bývalý vyšetřovatel haagského tribunálu Vladimír Dzuro se vrací na Balkán, do míst, kde byly 
před téměř třiceti lety spáchány jedny z nejbrutálnějších válečných zločinů po druhé světové 
válce. Dzuro se stal prvním českým vyšetřovatelem Mezinárodního trestního tribunálu pro 
bývalou Jugoslávii. Největšími případy, které řešil, byly masakr na Ovčaře, spojený s postavou 
starosty Vukovaru Slavka Dokmanoviće, a etnické čistky páchané Željko Ražnatovićem, 
velitelem gardy srbských dobrovolníků, přezdívaným Arkan. Spolu s Vladimírem Dzuro se 
prostřednictvím filmu vydáváme na metaforickou i reálnou cestu po místech vyšetřování 
v bývalé Jugoslávii a setkáváme se s přeživšími těchto kauz. 
 
„Bylo bolestné uvědomit si, že válka tam má pro lidi stále hmatatelné důsledky,“ říká režisér 
filmu Viktor Portel. „Nejde jen o ztrátu mnoha blízkých, ale také o důsledky politické: natáčeli 
jsme například s ředitelkou chorvatské nemocnice, kterou se Srbové posledních dvacet let 
snažili kriminalizovat, a vydávali na ni mezinárodní zatykače.“ A dodává: „Bylo zajímavé poznat 
Chorvatsko, zemi spojovanou s dovolenými a pohodou, z jiného úhlu pohledu, z nějž je patrné, 
že válka tam má pořád aktivní důsledky – třeba děti různých národností jsou tam od sebe 
oddělované ve škole.“ 
 
„Přestože se film zaměřuje na hrůzy konfliktu na Balkáně, skutečný důraz není kladen na 
historické události, ale na paměť, samotné trauma a na vliv, který to má na současné životy 
lidí," uvádí producentka filmu Hana Blaha Šilarová. 
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Snímek Vyšetřovatel, který měl premiéru na 26. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů 
Ji.hlava loni v říjnu, uvede festival FIPADOC ve dnech 20. až 28. ledna. 9. března se film vydá 
do českých kin. 
 
Vznik filmu byl inspirován bestsellerem Vladimíra Dzuro Vyšetřovatel – Démoni balkánské války 
a světská spravedlnost (Grada Publishing, 2017) vydaným v USA pod názvem The Investigator 
– Demons of the Balkan War (Potomac Books, 2019). 
 
Film byl vyroben v produkci společnosti Frame Films, v koprodukci s Českou televizí, společností 
Restart, Chorvatskou radiotelevizí, Al Jazeera Balkans a ve spolupráci s Post Bellum. Mediálním 
partnerem je Nakladatelský dům GRADA. 
 
Za finanční podpory: Státní fond kinematografie, Croatian Audiovisual Centre, City of Zagreb a 
Vukovar Srijem County. 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Zuzana Kopáčová 
zuzana.kopacova.vysetrovatel@gmail.com 
+420 607 985 380  
 
 
Sledujte nás na sociálních sítích:  

 
 

 

 

 

Trailer najdete ZDE. 
 

Fotografie ke stažení ZDE. 
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