
Keď pri jednej zo svojich 
prechádzok na pobreží, 
objaví mladý opičiak Tom 
bezvládneho a zraneného 
starca, netuší, aké veľké 
tajomstvo pred ním leží. 
Muž s dlhými šedinami je 
princom, ktorý pochádza 
z neznámeho kontinentu.

Medzi ním a mladým chlapcom začína vznikať úprim-
né až prekvapivé priateľstvo. V Tomovom svete, z kto-
rého sa vytratila radosť, nadšenie aj zmysel pre dob-
rodružstvo, pôsobí pochabý starý princ ako zjavenie, 
ktoré ale nie všetci vítajú s nadšením. A tak dvoch 
priateľov čaká magická cesta za poznaním, ktorá 
vedie cez podivuhodné veľkomesto až do neprebáda-
ných hlbín lesa. Film Jeana-Françoiasa Laguionieho 
a Xaviera Picarda je očarujúcou poklonou, imagináciou 
a ódou na priateľstvo, ktoré nie je spútané žiadnymi 
konvenciami. 
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Princova cesta
Pôvodný názov:   Le voyage du prince

Réžia:    Jean-François Laguionie, Xavier Picard 

Scenár:   Jean-François Laguionie, Anik Le Ray

Kamera:    Luis Armando Arteaga

Strih:     Patrick Ducruet

Hudba:    Christophe Héral 

Rok výroby:    2019

Krajina:    Francúzsko, Luxembursko

Jazyk:    slovenský dabing, francúzsky s českými titulkami 

Nosiče:    DCP, MP4

Prístupnosť:    prístupné

Minutáž:    77 minút

Žáner:    animovaný

Monopol    9/10/2026 

Ďalšie informácie
Trailer:    www.youtube.com/user/ArtcamDistribuce 

Aktuálne informácie na zdieľanie a voľné použitie nájdete na: 
www.facebook.com/Filmtopia.sk
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JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
Jean-François Laguionie (1939) je významnou osob-
ností francouzské animátorské školy. Spolupracoval 
mj. s Michelem Ocelotem. V 80. letech založil studio 
animace La Fabrique a natočil kritiky vstřícně přijatý 
celovečerní debut Gwen, neboli Kniha písku (1985).  
Svůj druhý film Příběh opičáka zasazený do mytického 
opičího království, natočil až v roce 1999, od té doby 
nicméně režíroval další čtyři snímky. Ten poslední, 
Princova cesta, pod nímž je podepsaný s mladším 
kolegou Xavierem Picardem, volně navazuje na Příběh 
opičáka. Laguionie má na kontě řadu cen včetně Zlaté 
palmy za krátkometrážní snímek La Traversée de l‘At-
lantique à la rame (1978) nebo nominace na Evropskou 
filmovou cenu za film Louisa na pobřeží (2017). 

XAVIER PICARD
Režisér a producent animovaných filmů Xavier 
Picard (1962) má za sebou několik celovečerních filmů 
i TV seriálů, které napsal, režíroval nebo produkoval. 
K nejznámějším patří film Mumínci na Riviéře (2014), 
který spolurežírovala Finka Hanna Hemilä. Dále natočil 
například seriál Podivná rodinka (La famille Ouf, 2005) 
nebo Král Artuš a rytíři spravedlnosti (1992). 

O režisérech

U neznámého pobřeží ve světě, kde opice mluví a žijí 
jako lidé, ztroskotá starý princ. Ujme se ho chlapec Tom 
a jeho rodiče – vědci, kteří byli vyloučeni z Akademie 
věd, protože se odvážili věřit v existenci jiných národů. 
Profesor schová cizince ve své tajné laboratoři ve sta-
rém muzeu a nemůže se dočkat, až ho začne zkoumat. 
Princ ve společnosti nového kamaráda Toma s nadšením 
a okouzlením poznává cizí průmyslovou civilizací, která 
je navzdory své rozvinutosti uzavřená sama do sebe.

„Je to taková bajka nebo povídka, jaké si vždy píšu, než se 
pustím do natáčení. (…) Tato je navíc trochu inspirována 
některými dramaty migrace. Film začíná pohledem na 
nešťastného napůl utopeného prince, který ztroskotal na 
pláži u neznámého pobřeží. “

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

„Ty nejsi zvíře... Ty jsi opice.“ 

PRINC

Příběh
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Jean-François Laguionie (1939) je významnou osob-
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s Michelom Ocelotom. V 80. rokoch založil štúdio 
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ším kolegom Xavierom Picardom, voľne nadväzuje 
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XAVIER PICARD
Režisér a producent animovaných filmov Xavier Picard 
(1962) má za sebou niekoľko celovečerných filmov aj 
TV seriálov, ktoré napísal, režíroval alebo produkoval. 
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natočil napríklad seriál Podivná rodinka (La famille Ouf, 
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JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

„Ty nie si zviera... Ty si opica.“ 

PRINC
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palmy za krátkometrážní snímek La Traversée de l‘At-
lantique à la rame (1978) nebo nominace na Evropskou 
filmovou cenu za film Louisa na pobřeží (2017). 
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LABORANTKA NELLY
Nenápadná asistentka plná obdivu k profesorovi i bio-
ložce Elisabeth cítí náklonnost i k tajemnému princi, 
o kterého s radostí pečuje, navzdory Elisabethině 
zdrženlivosti.

PROFESOR ABERVRACH
Nenadálé zjevení prince představuje pro tohoto nedoce-
něného antropologa nečekanou příležitost, jak prokázat 
existenci dalších národů na zemi a ospravedlnit se před 
všemocnou Akademií věd. Profesor ale zapomíná na to, 
že neznámé stvoření, které zkoumá, není žádný divoch.

BIOLOŽKA ELISABETH
Profesorova partnerka se tajně ve své laboratoři snaží 
zkrotit vegetaci, která nebezpečně zarůstá město. V pří-
rodě je jako doma, ale lidé, a hlavně princ, ji děsí.

CHLAPEC TOM
Tento nezávislý syn dvou vědců a milovník přírody umí 
mluvit se zvířaty. Díky tomu dokáže komunikovat s prin-
cem a stává se jeho ochráncem.

PRINC LAURENT
Skamarádí se s Tomem, který mu přijde na pomoc. Ve 
své zemi má vysoké šlechtické postavení, a proto nepři-
pustí, aby s ním v tomto novém světě prodchnutém stra-
chem zacházeli jako s „divochem“. V Tomově dopro-
vodu poznává civilizaci, která se od té jeho výrazně liší.

Postavy

„Animovaný film 
představuje naprosto 
výjimečný vyjadřovací 

prostředek (...) mezi textem, 
pantomimou, hudbou, 
malbou a filmem, který 

vše spojuje. Děláme hlavně 
film, ale s použitím mnoha 

různých složek.“
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Postavy

„Animovaný film  
predstavuje absolútne  
výnimočný vyjadrovací  

prostriedok (...) medzi textom, 
pantomímou, hudbou,  
maľbou a filmom, ktorý  

všetko spája. Robíme hlavne  
film, ale s použitím mnohých 

rôznych zložiek.“
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Laborantka NELLY
Nenápadná asistentka plná obdivu k profesorovi aj bio-
logičke Elisabeth cíti náklonnosť aj k tajomnému prin-
covi, o ktorého sa s radosťou stará napriek Elisabethinej 
zdržanlivosti.

PROFESOR ABERVRACH
Prekvapivé zjavenie princa predstavuje pre tohto nedo-
ceneného antropológa nečakanú príležitosť, ako pre-
ukázať existenciu ďalších národov na zemi a obhájiť sa 
pred všemocnou Akadémiou vied. Profesor ale zabúda 
na to, že neznáme stvorenie ktoré skúma, nie je žiaden 
divoch.

Biologička ELISABETH
Profesorova partnerka sa vo svojom laboratóriu tajne 
snaží skrotiť vegetáciu, ktorá nebezpečne prerastá ce-
lým mestom. V prírode je ako doma, ale ľudia, a hlavne 
princ, ju desia

CHLAPEC TOM
Tento nezávislý syn dvoch vedcov a milovník prírody 
dokáže nadviazať reč so zvieratami. Vďaka tomu dokáže 
komunikovať s princom a stáva sa jeho ochrancom.

PRINC LAURENT
Skamaráti sa s Tomom, ktorý mu príde na pomoc. 
Vo svojej krajine má vysoké šľachtické postavenie, 
a preto nepripustí, aby s ním v tomto novom svete, ktorý 
je podľa neho presiaknutý strachom, zaobchádzali ako 
s „divochom“. Vďaka Tomovmu sprievodu spoznáva civili-
záciu, ktorá sa od tej jeho výrazne líši.
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Tradičná 
kresba a 3D 
technológie

Storočie vedy 
priemyslu

„Animovaný film  
predstavuje absolútne  
výnimočný vyjadrovací  

prostriedok (...) medzi textom, 
pantomímou, hudbou,  
maľbou a filmom, ktorý  

všetko spája. Robíme hlavne  
film, ale s použitím mnohých 

rôznych zložiek. „
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Jean-François Laguionie kreslí ručne ceruzkou. 
V Princovej ceste zvýrazňuje pozadie a postavy, odtiene 
jednej farby namaľované farebným tušom alebo akva-
relom. Jeho tradičnú techniku potom dokresľujú tímy 
karikaturistov pomocou digitálnej 3D technológie. Tá 
umožňuje zachytiť jemné detaily pohybu, ktoré sa ručne 
kresbou dajú len ťažko vystihnúť. Zároveň to aj šetrí čas 
pri výrobe filmu. Avšak táto technická podpora ostá-
va očiam divákov skrytá a kresba hrá vždy hlavnú rolu. 
No krásne kresby pre natočenie filmu nestačia. Ďalšími 
nevyhnutnými prvkami sú aj text, scenár, hlasy hercov 
alebo hudba. 

„Človek sa nikdy necítil  
toľko nadradený prírode 

a všetkým, ktorí podľa 
neho nedosiahli rovnaký 

stupeň vývoja, ako na konci 
19. storočia. Je to obdobie 

vlády pokroku, priemyselných 
objavov, elektrického osvetlenia 

a koloniálnych výstav,  
na ktorých sa vystavovali  

divosi v klietkach ako v zoo.“
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Jean-François Laguionie svoj príbeh aj mesto opíc vy-
kresľuje ako gigantickú fantastickú metropolu priemy-
selnej éry, ktorá sa bráni náporu rastúcej lesnej vegetá-
cie v období 19. storočia. Inšpirovali ho dvaja francúzski 
umelci tej doby: Gustav Doré a Honoré Daumier. Obaja 
nahliadali na vládnucu spoločnosť aj jej predstaviteľov 
kritickým okom.

PRESS-KIT PRINCOVA CESTA
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Jean-François Laguionie kreslí ručně tužkou. V Princově 
cestě zvýrazňuje pozadí a postavy odstíny jedné barvy 
namalované barevnou tuší nebo akvarelem. Jeho 
tradiční techniku poté dokreslují týmy kreslířů pomocí 
digitální 3D technologie. Ta umožňuje zachytit jemné 
detaily pohybu, které se ruční kresbou dají jen obtížně 
vystihnout. Zároveň i šetří čas při výrobě filmu. Nicméně 
tato technická podpora zůstává očím diváků skryta 
a kresba hraje vždy hlavní roli.

Krásné obrázky ale pro natočení filmu nestačí. 
Dalšími nepostradatelnými prvky jsou i text scénáře, 
hlasy herců nebo hudba.

„Člověk se nikdy necítil tolik 
nadřazený přírodě a všem, 

kdo podle něj nedosáhli 
stejného stupně vývoje, 

jako na konci 19. století. Je 
to období vlády pokroku, 

průmyslových objevů, 
elektrického osvětlení a 
koloniálních výstav, na 

kterých se vystavovali divoši v 
klecích jako v zoo.“

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Tradiční 
kresba a 3D 
technologie

Jean-François Laguionie se rozhodl zasadit svůj pří-
běh i město opic vykreslené jako gigantická fantas-
tická metropole průmyslové éry, která se brání náporu 
bující lesní vegetace, do 19. století.  Inspirovali ho dva 
francouzští umělci té doby: Gustave Doré a Honoré 
Daumier. Oba nahlíželi na vládnoucí společnost i její 
představitele kritickým okem.

Století vědy 
a průmyslu
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„ZAPOMENUTÉ NÁRODY“
I dnes žijí na Zemi doposud nepoznané národy. Občas 
se nám podaří objevit nové skupiny lidí zcela izolované 
od naší tzv. „moderní“ civilizace, které mají výrazně jiný 
způsob života a náhled na svět i přírodu než my. Často 
je objeví těžaři dřeva, ropy nebo nerostů. Jsou to nezra-
nitelnější národy na Zemi.

AWÁ 
Jeden z posledních kočovných kmenů lovců a sběračů 
v Amazonii. Zhruba šedesát z nich nebylo ještě nikdy 
v kontaktu s vnějším světem.

KOROWAJOVÉ
Kočovné kmeny čítající ani ne 5000 členů, které 
žijí v lesích a močálech Papuy Nové Guiney. Žijí na 
ostrůvku o rozloze 72km2 v souostroví Andamany. Už 
několik tisíc let pravděpodobně nepřišli do kontaktu 
s jinými lidmi.

SENTINELCI 
Žijí na ostrůvku o rozloze 72km2 v souostroví 
Andamany. Už několik tisíc let pravděpodobně nepřišli 
do kontaktu s jinými lidmi.

KŘOVÁCI
Domorodí obyvatelé Botswany, jejichž počet dnes 
nepřesahuje 100 000. Většinu z nich obrali bílí kolonisté 
o půdu. 

Pro děti

ARTCAMFILMS.CZ

Rašínovo nábřeží 6, 
128 00 Praha, Czech Republic
IČ 26198096, DIČ CZ26198096
Tel + 420/ 221 411 619

HEDVIKA PETRŽELKOVÁ 
PR manager
hedvika.petrzelkova@artcam.cz
+420 776 167 567

ALENA VOKOUNOVÁ
Programing, kopie
alena.vokounova@artcam.cz
+420 607 194 251
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AWÁ 
Jeden z posledních kočovných kmenů lovců a sběračů 
v Amazonii. Zhruba šedesát z nich nebylo ještě nikdy 
v kontaktu s vnějším světem.

KOROWAJOVÉ
Kočovné kmeny čítající ani ne 5000 členů, které 
žijí v lesích a močálech Papuy Nové Guiney. Žijí na 
ostrůvku o rozloze 72km2 v souostroví Andamany. Už 
několik tisíc let pravděpodobně nepřišli do kontaktu 
s jinými lidmi.

SENTINELCI 
Žijí na ostrůvku o rozloze 72km2 v souostroví 
Andamany. Už několik tisíc let pravděpodobně nepřišli 
do kontaktu s jinými lidmi.

KŘOVÁCI
Domorodí obyvatelé Botswany, jejichž počet dnes 
nepřesahuje 100 000. Většinu z nich obrali bílí kolonisté 
o půdu. 

Pro děti
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TECHNICKÉ ÚDAJE                    FILMTOPIA.SK

„ZABUDNUTÉ NÁRODY“
Aj dnes žijú na Zemi doteraz nepoznané skupiny ná-
rodov. Občas sa nám podarí objaviť nové skupiny ľudí, 
úplne izolované od našej tzv. „modernej“ civilizácie, 
ktoré majú výrazne iný spôsob života aj náhľad na svet 
a prírodu ako my. Často ich objavia ľudia, ktorí ťažia 
drevo, ropu alebo nerasty. Sú to najzraniteľnejšie sku-
piny národov na Zemi.

AWA
Jeden z posledných kočovných kmeňov lovcov a zbe-
račov v Amazónii. Zhruba šesťdesiat z nich nebolo ešte 
nikdy v kontakte s vonkajším svetom.

KOROWAJOVIA
Kočovné kmene, ktoré nemajú viac ako 5 000 členov 
a žijú v lesoch a močiaroch Papuy-Novej Guiney. Žijú 
na ostrovčeku o rozlohe 72 km2 na súostroví Andamany. 
Už niekoľko tisíc rokov pravdepodobne neprišli do kon-
taktu s inými ľuďmi.

SENTINELOVIA
Žijú na ostrovčeku, ktorý má  rozlohu 72 km2, na súostro-
ví Andamany. Už niekoľko tisíc rokov pravdepodobne 
neprišli do kontaktu s inými ľuďmi.

KROVÁCI
Domorodí obyvatelia oblasti Botswana, ktorých počet 
dnes nepresahuje 100 000. Väčšinu z nich obrali bieli 
kolonisti o pôdu.

Pre deti

FILMTOPIA, s.r.o. 
Nadácia Cvernovka 
Račianska 78 
83102 Bratislava

Silvia Učňová 
riaditeľka 
silvia@filmtopia.sk 

PRESS-KIT PRINCOVA CESTA

„ZAPOMENUTÉ NÁRODY“
I dnes žijí na Zemi doposud nepoznané národy. Občas 
se nám podaří objevit nové skupiny lidí zcela izolované 
od naší tzv. „moderní“ civilizace, které mají výrazně jiný 
způsob života a náhled na svět i přírodu než my. Často 
je objeví těžaři dřeva, ropy nebo nerostů. Jsou to nezra-
nitelnější národy na Zemi.

AWÁ 
Jeden z posledních kočovných kmenů lovců a sběračů 
v Amazonii. Zhruba šedesát z nich nebylo ještě nikdy 
v kontaktu s vnějším světem.

KOROWAJOVÉ
Kočovné kmeny čítající ani ne 5000 členů, které 
žijí v lesích a močálech Papuy Nové Guiney. Žijí na 
ostrůvku o rozloze 72km2 v souostroví Andamany. Už 
několik tisíc let pravděpodobně nepřišli do kontaktu 
s jinými lidmi.

SENTINELCI 
Žijí na ostrůvku o rozloze 72km2 v souostroví 
Andamany. Už několik tisíc let pravděpodobně nepřišli 
do kontaktu s jinými lidmi.

KŘOVÁCI
Domorodí obyvatelé Botswany, jejichž počet dnes 
nepřesahuje 100 000. Většinu z nich obrali bílí kolonisté 
o půdu. 
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