
 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                           5. 5. 2020 

 
Online databáze ACTORSMAP otevírá do 31. května 2020 registrace na rok 

zdarma pro herce, studenty hereckých škol a agenty  
 

Koncem letošního ledna byla spuštěna online databáze ACTORSMAP, která usnadňuje 
vyhledávání a kontaktování herců tuzemskými i zahraničními castingovými režiséry, 
producenty, produkcemi, tvůrci divadelních a muzikálových projektů či novináři a zároveň 
nabízí prostor pro prezentaci českých a slovenských herců a hereček. K 5. květnu má na 
profesionální herecké mapě svůj profil 454 herců a registrovalo se 18 hereckých agentů. Za 
nápadem vytvořit online hereckou databázi stojí spolupráce pěti agentur OF AGENCY, LaK 
Produkce, Reset Actors, More Than Stars a Myrnyx Tyrnyx, které chtějí na základě svých 
dlouhodobých zkušeností hercům pomáhat. V době současné koronavirové krize, kdy 
většina umělců přišla o domluvenou práci a hraní v divadlech, ACTORSMAP otevírá 
registrace na rok zdarma. Nabídka platí do 31. května 2020 pro všechny herce, herečky, 
studenty hereckých škol a herecké agentury.  
 
„Vzhledem k nelehké situaci, kterou všem hercům i filmovým a divadelním tvůrcům přinesla 
opatření v boji proti COVID-19, budeme doufat, že náš krok otevřít registrace na rok zdarma 
pomůže jim všem. Věříme, že snad brzy se znovu začne natáčet, zkoušet a tvořit. Nyní je 
vhodný čas pro vytvoření vlastních hereckých profilů a pro přípravu na lepší časy,“ říká za 
iniciátory ACTORSMAP Kateřina Oujezdská z OF AGENCY. „Doufáme také, že se nám naše 
nemalé finanční prostředky investované do fungování ACTORSMAP v dalším roce vrátí, že 
herci a agenti vydrží a podpoří nás. Že budeme moci pokračovat v započaté práci a hereckou 
mapu dále zdokonalovat a rozvíjet. Máme vymyšlenou celou řadu nápadů a možných 
zlepšení, jak projekt ještě dále posunout.“ dodává.  

Tuzemští a zahraniční filmoví profesionálové mohou herce a kontakty na ně či jejich agenty 
vyhledat na volně přístupné stránce www.actorsmap.cz podle kritérií, jako je věk, jazykové 
schopnosti či speciální dovednosti (zpěv, tanec, akrobacie, hra na hudební nástroj, jízda na 
koni a další). Na jednotlivé herecké profily lze nahrát kromě potřebných informací i 
fotografie, showreel či odkaz na vlastní webové stránky, ČSFD, IMDb a I-DIVADLO.  

Reference filmových profesionálů 

Petr Zelenka, režisér: „Pakliže se podaří do databáze dostat skutečně podstatnou část 
českých a slovenských herců a informace o nich pravidelně aktualizovat, bude to sice téměř 
nadlidský výkon, ale pro lidi pohybující se v audiovizi to bude neocenitelný pomocník.“  
 

Kateřina Ondřejková, kreativní producentka České Televize: „Projekt Actorsmap je 
mimořádně užitečný a to nejen pro herce, ale především pro nás profesionály, protože s 

http://www.actorsmap.cz/
https://actorsmap.cz/reference/


 

 

 

 

Actorsmap si toho nejlepšího herce pro námi stvořenou postavu můžeme nalézt výrazně 
jednodušeji.“ 
 
 
 
David Ondříček, producent a režisér: „Actorsmap je skvělý nápad, který tady dlouho chyběl. 
Nepochybně přispěje k originálnímu obsazení nových projektů a díky němu režiséři objeví 
spoustu nových tváří.“ 
 
Aňa Geislerová, herečka: „V naši profesi vám nikdo nikdy nezaručí, že budete pracovat 
znova. Bez ohledu na úspěchy, dobře odvedenou práci a ocenění, vždycky znovu čekáme, až 
si nás někdo vybere. A proto je sjednoducující platforma Actorsmap, takové nabídkové 
meníčko herců a hereček, úžasným nástrojem pro všechny, kdo hledají a nechtějí pátrat 
složitě, nebo být odkázáni na nabídku jedné agentury nebo agenta. A oceňuji všechny, kteří 
pochopili, že ve sjednocení a spolusdílení je budoucnost. Děkuju!!” 
 
 

O Actorsmap 

ACTORSMAP je prvním podobným počinem v České republice.  Profesionální herecká mapa vznikla 
propojením pěti hereckých agentur, které chtějí na základě svých dlouhodobých zkušeností hercům 
pomáhat: OF AGENCY / LAK PRODUKCE / RESET ACTORS  / MORE THAN STARS / MYRNYX TYRNYX. 
ACTORSMAP mediálně spolupracuje s agenturou 2media.cz.  

 
Kontakty 

  
ACTORSMAP: www.actorsmap.cz 
Reference: https://actorsmap.cz/reference/ 
 
Zakládající agentury: 
OF AGENCY: www.ofagency.cz 
LaK produkce: www.lakprodukce.cz 
Reset Actors: www.resetactors.com 
More Than Stars: www.morethanstars.cz 
Myrnyx Tyrnyx: www.myrnyxtyrnyx.cz 
  
Mediální servis: Vladana Drvotová, vladana@2media.cz, 2media.cz, s.r.o., Pařížská 13, 
www.2media.cz; www.instagram.com/2mediacz. 
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