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Uplynulo již pár let, co americká stanice NBC uvedla v hlavním vysílacím čase jako první na světě 
filmový dokument, kdy se člověk setkal s Velkým Bílým žralokem tváří v tvář, jen tak bez ochranné 
klece.

Sledovanost 450 milionů diváků potvrdila neotřesitelnou pozici kreativního tématu “The Sharks”!

Steve L. Lichtag 
Producent, režisér 
 
 V roce 1988 produkoval v Jihovýchodní Asii  třídílný 
dokument Quo vadis Cambodia a v letech 1989-
1991 v tehdejším SSSR šestidílný dokumentární seriál  
o gulazích, Sibiř-země žalu, země naděje.
 
Od roku 1995 průběžně realizoval šestidílné témati-
cké dílo Hledání křišťálového světa a poté slavný do-
kument Carcharias – Velký Bílý, jenž měl premiéru v 
roce 2001 na americké televizi NBC.Poté následovaly 
další dva úspěšné filmy s tématikou Velryb  
a lovcích Vorvaňů.
 
Současná filmová tvorba Steva  Lichtaga je od-
borníky pokládána za světovou, což dokazuje více 
jak 70 cen z prestižních mezinárodních filmových 
festivalů. 

Michael Rutzen 
(Jihoafrická republika)

Světoznámý “sharkmen“ změnil potápění v opravdu 
extrémní sport.  Od neméně slavného Andreho Hart-
mana  se naučil s Velkými Bílými žraloky“ bez jakékoli 
ochrany potápět a číst jejich chování. 
 
Rutzenova „Shark Diving Unlimited“ plní sny tisíce 
adrenalinuchtivých lidí z celého světa, toužících po 
„svém“ momentu setkání  s Velkým Bílým z ochranné 
klece. 

Jako kameraman a odborný poradce spolupracuje  
na projektech TV stanic BBC, National Geographic 
a Blue Planet. Vystupuje také ve své vlastní televizní 
show Sharkman na kanálu Discovery. Poté co ve 
volné vodě obrátil 6metrového žraloka na záda se 
stal okamžitě světovou špičkou v oblasti filmování  
s těmito obávanými predátory moří .  
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Filmový příběh nás zavede do čtyř lokací několika světadílů. V Karibiku v bahamském 
souostroví budeme točit smečky žraloků bělavých, na Galapágách u ostrova Darwin 
& Wolf budeme pracovat s Kladivouny a v j ižní Africe v Durbanu zaznamenáme strhu-
jící rodeo se žraloky Tygřími. 

V j ižní Africe nás hlavní protagonista Michael Rutzen zavede bez jakékoli ochrany 
do hlubin Indického Oceánu kde se za dramatických okolností setká s neomezeným 
králem moří a oceánů – žralokem Velkým Bílým. Ti budou patřit k vrcholu a dominantě 
celého fi lmu.

Díky zkušenostem všech členů realizačního týmu a nejnovější technice 3D HD si 
troufáme tvrdit, že fi lm „The Great White Odyssey“ bude unikátním a strhujícím fi lmem 
z hlubin oceánů.
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Tato světová „žraločí sestava“ již dává tušit jaký připravovaný 3D fi lm bude. Cílem 
mezinárodního fi lmového štábu bude co nejdokonaleji a nejvíc autenticky natočit 
tyto obávané predátory v jejich přirozeném prostředí – při lovu v jejich teritori ích, ale 
také při zápase o přežití s jejich největším rivalem – člověkem. 

Přestože jsou dnes ve většině 
zemí žraloci chráněni, l idský 
strach z jejich čelistí setrvává.

Film The Shark Odyssey 
představí Michael Rutzen 
žraloky tak, jací ve své 
podstatě jsou. Ukáže je jako 
velké predátory. Ukáže je jako 
tajemné a námi dosud nepo-
chopené živočichy, kterým jsou 
hlubiny oceánů právoplatným 
domovem stejně tak, jako nám 
lidem je souš.
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Rozpočet:

Celkový předběžný rozpočet filmu  - The Great White Odyssey 3D  je 40 mil Kč.

Harmonogram projektu:

Léto - Podzim 2011 Příprava, zajištění techniky, štábu, povolení k natáčení, 3D testy
Jaro  2011 První fáze “ “Velký Bílý”, jižní pobřeží 
Jaro - Léto 2011 Druhá fáze žraloci “Tygří”, Durban, JAR
Léto 2011 Třetí fáze žraloci “Bělaví”, Karibik 
Podzim 2011 Čtvrtá fáze JAR Kladivouni”, Galapágy
Podzim 2011 - JARO 2012 pobřeží JAR  „Velký Bílý“
Střihové a dokončovací práce 10 měsíců
Jaro 2013 PREMIÉRA, uvedení do kin
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Co-Producent - Twin Star Film CZ
Co-Producent - Blue Africa Film JAR

 
Kontakty:
Jindřich Soukal
Výkonný producent ČR

Soukal@twinstarfilm.com
+420 608 925 000

Lucie Výborná
PR projekt manager ČR 

lucie@vyborna.cz

Steve Lichtag
Director

Steve@lichtag.com
www.twinstarfilm.com
+420 602 373 175

www.thegreathwhiteodyssey.com
www.sharkodyssey.com
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