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Čestmír Kopecký CV 
 
7 Českých lvů za nejlepší český film za snímky: Díky za každé nové ráno /k/, 
Záhrada /k/, Knoflíkáři /s/, Rok ďábla /k/, Návrat idiota /k/, Nuda v Brně /s/, 
Karamazovi /s/. 
/k/ =koprodukce, /s/ samostatně 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. 11. 1952 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otec spisovatel a pak topič, posléze emigroval do NSR, matka redaktorka 
Československého rozhlasu, posléze myčka laboratorního skla 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mistr ČR 14letých v šachu  

Jazykové gymnázium Sladkovského, Praha 3 (1968–1972)  

Pomocný dělník (1972–1973) 

FAMU, Katedra organizace a řízení (1973–1978) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produkční v Československé televizi (1978–1990) – poezie, divadlo, hraná 
tvorba, výběrově: Šašek a královna, Moskevská divadla, Někdo to rád horror, 
Naši furianti, Faust, Romeo a Julie, Skupova Plzeň, Divadlo Drak, film Psí kůže 

Vedoucí tvůrčí skupiny (1991–1999) 
Souběžně: Umělecký šéf Divadla Minor a ředitel kina Ilusion   

Producent pořadů v ČT: Česká soda; Čtvrtníček, Šteindler, Vávra uvádějí; Bigbít 
(46 dílů), AVU AVU na Chmelnici a dalších 63 pořadů odtud; Šumná města; 
Chcete mě; Studio Kroměříž; Nesmrtelný život a smrt Mikiho Volka 

Producent filmů v ČT: Krvavý román (1992), Žiletky (1994), Díky za každé nové 
ráno (1993; Český lev), Indiánské léto (1995), Visací zámek (1993), Mňága –
Happy End (1996), Mladí muži poznávají svět (1997), Akáty bílé (1997), Marian 
(1996; cena Locarno), Knoflíkáři (1997; cena Rotterdam, Český lev), Velmi 
uvěřitelné příběhy (1994) 

Založení společnosti První veřejnoprávní s.r.o. (2000) 



Producent pořadů v První veřejnoprávní: 5 inscenací Petra Lébla, 4 inscenace 
Vladimíra Morávka, 12 dílů Dějin samizdatu, 13 záznamů představení Divadla 
Komedie (Pařízek, Jařab) 

Producent filmů v První veřejnoprávní: Klíč k určování trpaslíků (2002), Nuda 
v Brně (2003), Sluneční stát (2005), … a bude hůř (2007), Karamazovi (2008), 
Pod dlažbou je pláž (2014), Všechno bude fajn (2017), Hastrman (2018) 

Ředitel Městského divadla v Karlových Varech (1999–2002)   

Ředitel Divadla Husa na provázku (2005–2007).  

Ředitel projektu Ostrava Evropské město kultury (2015)  

Pedagog na FAMU a DAMU v Praze  

Člen prezidia České filmové a televizní akademie  

Člen Slovenské filmové a televizní akademie  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Osobní ocenění: 

Cena Tý Tý za nejlepší televizní počin: Bigbít  

2× nejlepší producent roku – cena Kristián 

Cena Vladislava Vančury za celoživotní dílo FITES 2018 (za dlouhodobou 
umanutou produkci originálních televizních a filmových děl)  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

První veřejnoprávní s.r.o. 

Společnost První veřejnoprávní s.r.o. založil Čestmír Kopecký v roce 2000. Od 
tohoto roku uvádí každoročně 1 až 3 celovečerní audiovizuální tituly všech 
druhů i žánrů, od celovečerních filmů po televizní dokumentární pořady. 
Společnost se zaměřuje především na realizaci autorských filmů a pořadů. Mezi 
režisérské osobnosti spolupracující pravidelně se společností První 
veřejnoprávní patří mj. autoři Martin Šulík, Petr Zelenka, Vladimír Morávek či 
Andrej Krob. Z realizovaných filmů a televizních cyklů jmenujeme například: 



Dějiny Samizdatu (2002) 
cyklus 12 dílů à 60 minut, r. Andrej Krob  

Klíč k určování trpaslíků (2002) 
film podle deníků Pavla Juráčka, r. Martin Šulík 
Berlinale Forum 2003 – Oficiální výběr 
MFF Wiesbaden goEast 2003 – Zlatá lilie (hlavní cena za dokument i hraný film)   

Nuda v Brně (2003) 
hraný, r. Vladimír Morávek 
MFF Bratislava 2003 – Velká cena (za originalitu a krásu) 
Český lev 2003 – Nejlepší film 

Sluneční stát aneb Hrdinové dělnické třídy (2005) 
hraný, r. Martin Šulík 
MFF Karlovy Vary 2006 – Oficiální výběr – Soutěž MFF Chotěbuz 2006 

... a bude hůř (2007) 
hraný, r. Petr Nikolaev 
Berlinale Forum – Oficiální výběr 2008 
Projekce jen ze 16 mm filmu po hospodách a klubech, 75 000 diváků 

Karamazovi (2008) 
hraný, r. Petr Zelenka 
Český lev 2008 – nejlepší film  

Zlatá šedesátá (2009)  
dokumentární TV cyklus (48 dílů), r. Martin Šulík 
Cena ČFTA Elsa za nejlepší český dokumentární cyklus roku 2009 

Odpad město smrt (2012) 
R. W. Fassbinder – zpracované D. Pařízek; film, r. Jan Hřebejk 

Pod dlažbou je pláž (2012) 
dokument o smyslu a budoucnosti televize veřejné služby; r. Radim Špaček 
Trilobit 2012 
 
Všechno bude fajn (2017) 
laskavě anarchistický film, r. Robin Kvapil 
Trilobit 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 



Poslední a současná tvorba:  
 

Menšiny baví většinu (2016) 
televizní přenos kabaretu 

Smrt v Rusku (v přípravách) 
16mm inverze; jediná kopie, až se ohraje, film zmizí; místo natáčení 
Praha/Perm; scénář Jan Pelc 

 
 
 


