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Středočeské osobnosti stříbrného plátna

Milí filmoví nadšenci,

do ruky se vám dostala nová brožura, která prozradí, 
kde se ve středních Čechách natáčel váš oblíbený 
film. A protože střední Čechy svojí krásou lákají filmaře 
již celá desetiletí zahrály si role hlavní i vedlejší. Natá-
čely se zde filmy oscarové i studentské, pohádkové i 
dramatické. Do hledáčku se dostaly také řadě zahra-
ničních produkcí a střední Čechy se tak objevily po 
boku slavných hollywoodských hvězd. 

Je to právě rozmanitost, která filmaře do středních 
Čech tolik přitahuje. Starobylé hrady, zámky i tvrze, 
historická centra měst či divoká i industrializovaná 
krajina vytvořily kulisy pro více jak dvě stovky filmů 
a seriálů. Jejich zmapování by nestačilo na vydání 
jedné knihy, a tak vám tato brožura přináší alespoň 
zlomek těch nejzajímavějších titulů, po jejichž stopách 
se můžete vydat.

S touto brožurkou odhalíte tajemství filmových triků 
a nahlédnete pod pokličku střihačského umění. 
Vydejte se s námi a poznejte místa, která – tak jako 
herci – přejímají roli jiných míst a často jsou přeměněna 
k nepoznání.
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Co v okolí neminout: Sázava, rozhledna Špulka,
zámek Rataje nad Sázavou

Co v okolí neminout: Elektroskanzen Čechův mlýn, 
přírodní park Jesenicko, rozhledna Senecká hora

ANDĚL PÁNĚ AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Česko, 2005, režie: Jiří Strach

V HLAVNÍ ROLI: hrad Český Šternberk

V DALŠÍCH ROLÍCH: hrad Křivoklát

Úspěšnou vánoční pohádku o schopnosti odpouštět
a o umění nezištně se obětovat pro druhé natočil režisér 
Jiří Strach jako svůj první celovečerní film. Hradní interiéry
Českého Šternberku učarovaly režisérovi natolik, že dostaly
jednu z hlavních rolí jako hrad knížete Maxmiliána 
(David Švehlík). V pohádce tak můžeme vidět hradní 
kuchyni, pavlače i komůrku služebné Dorotky (Zuzana 
Kajnarová), která si tajně myslí na knížete. Napříč 
celým příběhem se objevuje i další středočeský hrad, 
Křivoklát, jenž své nádvoří proměnil
v tržiště a vstup do sklepení v šatlavu, 
ve kterém  se ocitne Dorotka i kníže 
sám. V pohádce nechybí ani oblíbené 
postavy čerta Uriáše (Jiří Dvořák)
a anděla Petronela (Ivan Trojan),
kteří celý děj ještě více zamotají.

Československo, 1977, režie: Oldřich Lipský

V HLAVNÍ ROLI: hrad Krakovec

V DALŠÍCH ROLÍCH: Mníšek pod Brdy, Nový Knín, 
Malý Chlumec, Průhonický park

Hlavní hvězdou oblíbené dětské 
hudební komedie se stal hrad 
Krakovec, ve kterém žijí strašidla 
rytíře Viléma Brtníka z Brtníku 
(Jiří Sovák) a jeho dcery Leontýnky (Dana Vávrová).  
S těmi se rychle skamarádí místní děti, které z hradu 
chtějí vytvořit svou klubovnu. V cestě jim však stojí 
majitel samoobsluhy Jouza (Lubomír Lipský), který má 
v plánu na hradě pěstovat žampióny. Vydáme-li se po 
stopách pohádky, navštívíme další místa ve středních 
Čechách – Nový Knín, kde před budovou Muzea zlata 
Zrzek spadl ze stromu, hájovnu v Malém Chlumci, 
Jouzovu samoobsluhu umístili filmaři do Mníšku  
pod Brdy, a nakonec Průhonický park, kde Leontýnka 
od Jendy přijala kopretinu a stala se tak smrtelnou. 

1 2
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LOTRANDO A ZUBEJDA NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

Co v okolí neminout: ves a vrch Mužský,
zámek Mnichovo Hradiště, zřícenina hradu Hynšta

Co v okolí neminout: Čáslav, obora Žleby,
Tisá skála u Čáslavi

Česko/Bulharsko/Francie, 1997, režie: Karel Smyczek

V HLAVNÍ ROLI: hrad Valečov

V DALŠÍCH ROLÍCH: lesy u obce Voznice, lom Alkazar
u Srbska, vrch Třemšín

Ve výpravné pohádce na motivy knihy Karla Čapka 
se na hradě Valečov ukrývá banda loupežníků v čele 
se starým Lotrandem (Jiří Pecha), který si pro samou 
nepoctivost ani nevšiml, že mu jeho synek vyrostl
(Jiří Strach) do krásného, ale nevzdělaného mladíka.
Rozhodne se proto poslat synka do klášterního učení. 
Při studiu botaniky v okolních lesích, zachrání
mladý Lotrando prodejce bižutérie Lustiga
(Arnošt Goldfram), kterého odřízne ze stromu
stojícího v blízkosti kapličky na vrchu Třemšín
v Brdech. Po smrti otce se Lotrando vydá
do světa, kde se seznámí s drvoštěpem 
Drncem (Pavel Zedníček) a pozná,
co je tvrdá, ale poctivá práce.

Česko, 2008, režie: Zdeněk Troška

V HLAVNÍ ROLI: zámek Žleby

V DALŠÍCH ROLÍCH: Cífkův statek v Třebízi

V pohádce Zdeňka Trošky se do barev nachu převlékl 
zámek Žleby, který filmaře očaroval svým arkádovým 
nádvořím i honosnými interiéry. V pohádce tak můžeme 
vidět zámek napříč celým příběhem o chytrém a odvážném
Matěji (Jan Dolanský) a vrtošivé princezně Rozmarýně
(Veronika Kubařová), která si vezme za muže jen toho, 
kdo uhodne její tři hádanky. Matěj je sice chytrá hlava 
a hádanky má rád, jeho srdce však patří sedlákově dceři
Majdalence. Na začátku i na konci pohádky se objevuje
statek, ze kterého musel Matěj utéct do světa. Ten si 
zahrál Cífkův statek v Třebízi, kde dnes sídlí Národopisné 
muzeum Slánska.
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PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU S ČERTY NEJSOU ŽERTY

Co v okolí neminout: Aquapalace Praha Čestlice, 
zámek Berchtold, zřícenina hradu Říčany

Co v okolí neminout: přírodní rezervace Údolí
Plakánek, skalní byt Barušky, rozhledna Čížovka

Československo, 1959, režie: Martin Frič

V HLAVNÍ ROLI: zámek Průhonice

V DALŠÍCH ROLÍCH: hrad Kokořín

Ačkoliv většina scén byla natočena ve filmových ateliérech, 
pro venkovní záběry si filmaři vybrali střední Čechy. Nádvoří 
zámku Průhonice tvůrci přeměnili na zámek starého krále 
Hostivíta (František Smolík), na který přijíždí zlý, ale velmi 
bohatý král Kazisvět VI. (Martin Růžek). Krásná princezna 
Lada (Marie Kyselková) se za Kazisvěta nechce provdat 
a raději, na radu chůvy, uprchne. Převlečená v myším 
kožíšku se vydá na zámek prince Radovana (Josef Zíma), 
který v pohádce ztvárnil hrad Kokořín. Obě památky 
najednou se objevují například ve scéně, kdy volají kuchaře, 
což však ve filmu budí dojem jednoho sídla.

Československo, 1984, režie: Hynek Bočan

V HLAVNÍ ROLI: vodní mlýn Střehom

V DALŠÍCH ROLÍCH: zámek a park v Průhonicích

Při návštěvě Českého ráje bychom neměli vynechat pro-
cházku údolím Plakánek, které končí u bývalého vodního 
mlýna v obci Střehom. Chalupa Petra Máchala (Vladimír 
Dlouhý), ze které je Petr kvůli své lakotné maceše Dorotě 
(Jaroslava Kretschmerová) nucen uprchnout, neztratila na 
svém půvabu. Za pomoci náhody se Petr seznámí
s čertem Vraníkem (Ondřej Vetchý), který si přišel pro Pet-
rovu hříšnou macechu. Osud je však zavane i na nedaleký 
zámek, kde spíše než stárnoucí kníže (Josef 
Kemr), vládne jeho vychytralý správce 
(Viktor Preiss). Jako kulisa pro zámecký 
park i pro místo svatby Petra s princeznou 
Adélkou posloužil areál zámku
v Průhonicích.
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Co v okolí neminout: skalní byt Lhotka, skalní reliéfy
v Želízech, zámek Liblice

Co v okolí neminout: Muzeum lidových staveb
v Kouřimi, Vlčí důl u obce Toušice, zámek Radim

BÁSNICKÁ HEXALOGIE BYLO NÁS PĚT

Česko, 1982–2016, režie: Dušan Klein

V HLAVNÍ ROLI: Mělník

V DALŠÍCH ROLÍCH: Chloumek u Mělníka, Kladno, 
LiběchovPříbram, Jevany, Hlásná Třebáň, Hořín-Vrbno, 
Loděnice, Škvorec, zámek Suchomasty

Mělnické náměstí nás provede všemi díly romantické 
komedie o nerozlučných kamarádech, Štěpánovi 
(Pavel Kříž) a Kendym (David Matásek), kteří spolu 
prožívají útrapy dospívání i strasti všedního života. 
Filmaři na náměstí a v přilehlých ulicích umístili
Štěpánův dům, Hanouskovu hospodu i lékárnu,
kde pracovala Veverka (Michaela Badinková).
V Mělníku také nalezneme divadlo, kde se Štěpán 
seznámil s Borůvkou (Miroslava Šafránková), kostel, 
kde se Kendy oženil, či hudební školu v budově
mělnické fary, kam docházela Píšťalka (Eva Vejmělková). 
Středočeská vesnice Škvorec se ve třetím díle přeměnila
ve filmový Bezdíkov, kde Štěpán provozoval svoji první 
lékařskou praxi.

Česko, 1994, režie: Karel Smyczek

V HLAVNÍ ROLI: Kouřim

Při natáčení šestidílného dětského 
seriálu Bylo nás pět se město Kouřim 
přeneslo v čase do období 30. let 
20. století. Seriál, natočený na 
motiv stejnojmenné knihy Karla Poláčka, vypráví 
neuvěřitelná klukovská dobrodružství a fantazie. Pro 
koloniál, který provozuje tatínek Petra Bajzy (Oldřich 
Navrátil), zvolili f ilmaři dům čp. 117 na Mírovém 
náměstí. Za návštěvu stojí také kostel sv. Štěpána, 
ve kterém se konala půlnoční mše a kde ministroval 
Čeněk Jirsák. Další místa bychom nalezli v ulicích 
Pražská, Československé armády či na Ptačím rynečku. 
Hlavní postavu a zároveň vypravěče příběhů ztvárnil 
herec Adam Novák.

7 8
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Co v okolí neminout: Centrum řemesel a bylinné 
zahrady Botanicus (Ostrá), Kersko, Zoo Chleby

Co v okolí neminout: Příbram, zámek Dlouhá Lhota, 
zřícenina zámku Dubenec

HODINOVÝ MANŽEL CHALUPÁŘI

Česko, 2014, režie: Tomáš Svoboda

V HLAVNÍ ROLI: Nymburk

V DALŠÍCH ROLÍCH: Poděbrady, Čestlice

V komediálním filmu, který vypráví příběh čtyř kama-
rádů – vášnivých hráčů vodního póla – si královské 
město Nymburk zahrálo samo sebe. Kvůli Honzovým 
(David Novotný) finančním problémům, se parta pólistů 
sejde v Restauraci U Gregorů, kde dostanou spásný 
nápad. Začít podnikat v oboru hodinových manželů. A 
zatím co Honza se svého nového povolání chopí spíše 
hříšným způsobem, jeho kolegové (David Matásek, 
Bolek Polívka a Lukáš Latinák) se do nové profese pustí 
ve všech jejích formách. Hodinoví manželé nás tak 
provedou ulicemi Nymburka, ukážou nám romantické 
hradby, navnadí na kávu v Hotelu Ostrov i rozesmutní 
na pohřbu paní Junkové v nymburském krematoriu.

Československo, 1975, režie: František Filip

V HLAVNÍ ROLI: Višňová

V DALŠÍCH ROLÍCH: Dobříš a Příbram, Jelence, Skalka

K nejúspěšnějším českým seriálům se řadí i jedenácti-
dílná komediální série Chalupáři. Hlavní děj se odehrává
ve filmové vsi Třešňová, kterou bychom ale na mapách 
hledali marně. Namísto toho se vydáme do obce Višňová
na Příbramsku, kde se natáčela většina exteriérových 
záběrů. Orientaci v obci nám usnadní informační 
tabule, které se nacházejí třeba u chalupy Evžena Humla 
(Jiří Sovák) nebo u pomníku, kde diskutoval předseda 
(Josef Větrovec) s Makovcem (Josef Hlinomaz) o novém 
kupci Bohoušovy (Josef Kemr) chalupy.

9 10
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Co v okolí neminout: Hořovice, hrady Točník a Žebrák, 
vrch Plešivec

Co v okolí neminout: Naučná stezka Svatojánské 
proudy, vyhlídky Bednář, Máj a Šemíkův skok

OKRESNÍ PŘEBOR TEORIE TYGRA

Česko, 2010, režie: Jan Prušinovský, Petr Kolečko

V HLAVNÍ ROLI: Lochovice 

V DALŠÍCH ROLÍCH: Zdice, Komárov,
Kozolupy, Málkov, Praskolesy, Tlustice

Oblíbený seriál z prostředí fotbalového 
mužstva TJ Slavoj Houslice nás přenese 
do středočeské obce Lochovice. Filmaři využili každý 
kout obce a neomezovali se pouze na fotbalové 
hřiště. Prostřednictvím kamery se tak můžeme podívat
i do kabin mužstva, kanceláře předsedy klubu, na zahrady 
rodinných domů či do hospody u Koníčků, kde se hlavní 
představitelé dohadovali o plánu, jak zvítězit a dostat 
se tak konečně do vytoužené krajské ligy. Na úspěch 
navázal i celovečerní film, kdy se filmaři opět vrátili
do středočeské obce. V hlavních rolích se nesmazatelně
zapsali Ondřej Vetchý, David Novotný, Luděk Sobota, 
Leoš Noha a Pavel Kikinčuk.

Česko, 2016, režie: Radek Bajgar

V HLAVNÍ ROLI: Vysoký Újezd (okr. Benešov) 

V DALŠÍCH ROLÍCH: Černošice, Dobříš, Jílové
u Prahy, Milovice, Mníšek pod Brdy, Davle, Krhanice, 
Krňany, Rabyně, Pikovice, přehrada Slapy

Krásy středních Čech zachytil režisér Radek Bajgar 
v hořké komedii o mužích toužících po svobodě 
a ženách vyznávajících metodu krátkých otěží. 
Z velkého množství záběrů, zmiňme jen několik 
úsměvných příhod. Podplacení hrobníka u kostela 
Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdě, kde se 
konal pohřeb tchána veterináře Jana (Jiří Bartoška). 
Pokažený Janův cyklovýlet na Skalku v Mníšku pod 
Brdy, kam se mu vetřela jeho žena Olga (Eliška
Balzerová). Nezřízené přejídání Erika (Jiří Havelka),
který si užívá nově nabyté svobody, na vyhlídce
v Rabyni či osvobozování krav jediným svobodným 
mužem příběhu Pepíkem (Jakub Kohák) v obci Krhanice. 
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Co v okolí neminout: Harasov, Městské lázně Mšeno, 
Muzeum Staré krásnosti (Velký Újezd)

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ HASTRMAN

Československo, 1985, režie: Jiří Menzel

V HLAVNÍ ROLI: Křečovice

V DALŠÍCH ROLÍCH: Osečany

Křečovice jsou další středočeskou vsí,
která se celá proměnila ve f ilmové místo
a naštěstí pro nás se filmová vesnička
středisková téměř nezměnila. Dodnes
zřetelně poznáme statek, kde žil prostoduchý 
Otík (János Bán), pomník, u kterého se umělec 
(Zdeněk Svěrák) dotazoval na bydlení nebo 
třeba domek manželů Turkovic (Petr Čepek a
Libuše Šafránková). Kromě obce samotné se nezapomeňme 
zastavit u křížku na cestě do Strážkovic, kde se pan 
doktor (Rudolf Hrušínský) kochal výhledem do krajiny, než 
ho srazilo špatně zabrzděné auto. Roku 1986 film získal 
zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Montrealu
a o rok později byl nominován na Oscara v kategorii 
cizojazyčný film.

Česko, 2018, režie: Ondřej Havelka

V HLAVNÍ ROLI: bývalý mlýn Štampach 

V DALŠÍCH ROLÍCH: Vidim, skanzen Kouřim

K napsání knihy inspirovalo  
Miloše Urbana především
kouzlo divoké krajiny, jakou
je i Kokořínsko. Máchův kraj,
ve filmu o lásce, vášni a přírodě,
zastal roli centra panství barona de Caus 
alias hastrmana (Karel Dobrý), který, po letech na 
cestách, přijíždí i s věrným sluhou (Jiří Lábus) zpět do 
svého značně zchátralého mlýna. Kromě okolních 
rybníků a skalních masivů učaruje baronovi místní 
dívka Katynka (Simona Zmrzlá), se kterou se poprvé 
setká před barokním zámkem ve Vidimi. Celý příběh je 
protkán tradičním českým folklórem i pohanskými zvyky, 
které naši předci v průběhu roku ctili. Chceme-li se s nimi 
seznámit, musíme se vydat do kouřimského skanzenu, 
který ve filmu představoval domov krásné Katynky i jejích 
nápadníků.
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Co v okolí neminout: Památník Josefa Suka
v Křečovicích, zámek Radíč, zřícenina hradu Kozí Hřbet
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Co v okolí neminout: Chrustenická šachta, sklárna 
Glasstar v Nenačovicích, Svatý Jan pod Skalou

Co v okolí neminout: Pamětní síň Jaroslava Fraňka
v Nezabudicích, Pamětní síň Oty Pavla v Branově, 
zřícenina hradu Týřov

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ / ZLATÍ ÚHOŘI

Československo, 1966, režie: Jiří Menzel

V HLAVNÍ ROLI: nádraží Loděnice u Berouna

Najít vhodnou lokaci pro filmový debut 
režiséra Jiřího Menzela nebylo jednoduché. 

Z desítek nádražních budov, které architekti 
objeli, si nakonec Menzel zvolil nádraží v Loděnici 

u Berouna, kde jako by se zastavil čas. Oscarový film 
natočený na motiv stejnojmenné novely Bohumila 
Hrabala vypráví osud železničního eléva Miloše Hrmy 
(Václav Neckář). Příběh nám přináší obraz nelehkého 
dospívání Miloše, zasazený do období druhé světové 
války, který se nakonec rozhodne stát hrdinou a odpálí 
muniční vlak Wermachtu. Až na pár ateliérových 
záběrů, byl celý film natočen v prostorách nádražní 
budovy, a to včetně slavné scény, kdy výpravčí Hubička 
(Josef Somr) razítkuje pozadí mladičké Zdeničky (Jitka 
Zelenohorská).

Československo, 1986/1979, režie: Karel Kachyňa

V HLAVNÍ ROLI: Kouřimecká rybárna 

V DALŠÍCH ROLÍCH: chatová osada Višňová u Roztok, 
dolní Berounka, Křivoklát, Jeneč, Koleč, Tuchlovice, Vlkonice

Oba filmy, natočené jako adaptace autobiografických 
povídek Oty Pavla, spojuje postava převozníka Karla 
Proška (Rudolf Hrušínský), který žije v Branovském 
luhu – ve filmu stavení Kouřimecké rybárny.  
Oba příběhy vyprávějí vzpomínky českého spisovatele 
na tatínka Lea Poppera i Otovo dětství v okupovaném 
Česku, kteréžto díky židovskému původu nebylo 
jednoduché. I přesto jsou povídky naplněné 
láskou, rybařením a pochopením pro jakékoliv 
lidské trápení. Ve filmech se objevují záběry
na poklidnou řeku Berounku kontrastující s nejistou 
dobou, i na středočeské obce, které ztvárnily 
domov Oty a jeho rodiny.
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Co v okolí neminout: Jindřichova (Vísecká) skála,
vrch Houpák, zřícenina hradu Valdek

Co v okolí neminout: Památník Bedřicha Smetany
v Obříství, zdymadlo Hořín, Zoopark Zelčín

ANTHROPOID BÍDNÍCI

Francie/UK/Česko, 2016, režie: Sean Ellis

V HLAVNÍ ROLI: CHKO Brdy 

V DALŠÍCH ROLÍCH: starý most ve Veltrusech

Film Anthropoid je dalším, tentokrát zahraničním, 
zpracováním významného milníku českých dějin. 
Přenášíme se do roku 1942, kdy dva českoslovenští 
parašutisté spolu s dalšími odbojáři připravili atentát 
na třetího nejmocnějšího muže nacistické říše, Reinharda 
Heydricha. Film začíná seskokem Jana Kubiše (Jamie 
Dornan) a Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) na území 
Protektorátu. Akční scéna se natáčela ve Vojenském 
újezdu v Brdech. Ačkoliv se jedná o zimní scénu, záběry 
byly natáčeny v parném červenci, kdy krajina musela 
být uměle zasněžována. V záběru, kdy oba hrdinové 
míří do Prahy, vidíme starý silniční most přes řeku 
Vltavu, mezi Veltrusami a Miřejovicemi, který dnes 
slouží pro pěší a cyklisty.

UK/Německo/USA/Česko, 1998, režie: Bille August

V HLAVNÍ ROLI: Hořín-Vrbno 

V DALŠÍCH ROLÍCH: Kutná Hora

Ve filmové městečko Vigau se převlékla 
středočeská ves Vrbno u Mělníka, jehož 
starostou je podmíněně propuštěný 
trestanec Jean Valjean (Liam Nielson). 
Ten se stal spořádaným občanem a velmi 
obětavě se stará o místní nemocnou ženu Fantinu 
(Uma Thurman). Naneštěstí je na místo velitele 
místní policie jmenován inspektor Javert (Geoffrey 
Rush), který zná Valjeana z vězení a rozhodne se 
za každou cenu odkrýt jeho pravou totožnost. Film 
režiséra Billa Augusta je již 11. zpracováním románu 
Victora Huga, který se dočkal celkem 13 filmových
verzí a řady divadelních zpracování po celém světě.
Ve filmu můžeme vidět také mokřady vytvořené 
řekou Vltavou v okolí Vrbna či Barborskou ulici
v Kutné Hoře, která si zahrála pařížskou ulici.

17 18



2322

Co v okolí neminout: hradiště Libušín, Naučná stezka
Vojtěšskou hutí, Vojenský skanzen Smečno

Co v okolí neminout: Benešov, hradiště Chvojen,
zřícenina hradu Kožlí

FRANKENSTEINOVA ARMÁDA ILUZIONISTA

Nizozemsko/USA, 2013, režie: Richard Raaphorst

V HLAVNÍ ROLI: Hornický skanzen Mayrau 

Jedinou lokací ve filmu Richarda Raaphorsta se stal
Hornický důl Mayrau, ale nikoliv u Karlových Varů, 
jak je uvedeno ve filmu, nýbrž ve Vinařicích u Kladna. 
Právě Mayrau se stal dějištěm hrůzostrašných nápadů 
šíleného vědce Viktora (Karel Roden), který zkoumá 
mozky komunistických a nacistických vojáků, aby našel 
nejrůznější řešení druhé světové války. Dalším Vikto-
rovým koníčkem je vytvoření nezastavitelné armády 
nemrtvých vojáků, a tak můžeme být svědky tvorby 
nevšedních monster. Pokud budeme věnovat pozor-
nost hornickým kulisám, uvidíme řetízkovou šatnu, 
bývalou ošetřovnu nebo důlní šachty.

USA/Česko, 2006, režie: Neil Burger

V HLAVNÍ ROLI: zámek Konopiště

V DALŠÍCH ROLÍCH: Soutice, zámek Dobříš

Zámek Konopiště se v mysteriózním 
filmu o nadaném iluzionistovi 
Eisenheimovi (Edward Norton) 
objevil jako císařský lovecký zámeček 
korunního prince Leopolda (Rufus 
Sewell), který je zasnouben s krásnou 
vévodkyní Sofií von Teschen (Jessica Biel).
Z vyprávění šéfinspektora Uhla (Paul Giamatti)
v konopišťské knihovně se dozvídáme, že Sofie
je dávnou láskou kouzelníka a chystali se spolu utéct, 
když byla nalezena mrtvá. Eisenheim tak rozehrává 
největší iluzi svého života, aby odhalil pravého vraha.
V další roli se objevil například i Zrcadlový sál na zámku 
Dobříš, který se představil v roli vídeňského Hofburgu. 
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Co v okolí neminout: Hamousův statek ve Zbečně,
přírodní rezervace Brdatka, zřícenina hradu Jenčov

FOTO

Co v okolí neminout: Loreta Kosmonosy,
zámek Stránov, zámek Vinařice

KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL

USA/Česko/UK, 2005, režie: Terry Gilliam

V HLAVNÍ ROLI: hrad Křivoklát 

V DALŠÍCH ROLÍCH: kaple Božího těla v Kutné Hoře, 
zámek Kačina

Pro poněkud hororové zpracování života německých 
autorů pohádek, bratří Grimmů, si tvůrci zvolili několik 
lokalit ve středních Čechách. Tím nejvýraznějším
se stal hrad Křivoklát, kde jsou bratři Will (Matt Damon) 
a Jacob (Heath Ledger) předvedeni před generála 
Delatombe (Jonathan Pryce). Ve Velkém rytířském 
sále postavili filmaři mučící nástroj i naaranžovali
komnatu generála, horní nádvoří využili pro záběry 
z vesnice a v kapli proběhla svatba královny (Monica 
Bellucci), která využívá mládí dívek, aby zůstala krásná. 
Pro další záběry odjeli tvůrci na zámek Kačina i do Kutné 
Hory. Nedostavěná zámecká kaple posloužila jako 
místo falešného vymítání čarodějnice, v kapli Božího 
těla v Kutné Hoře uspořádal generál hostinu se zrcadly.

USA/Spojené Arabské Emiráty, 2011, režie: Brad Bird

V HLAVNÍ ROLI: věznice Mladá Boleslav

Za moskevské vězení se převlékla bývala věznice v Mladé 
Boleslavi v úvodu dalšího akčního filmu s agentem
Ethanem Huntem (Tom Cruise). Aby tvůrci věznici 
co nejvíce oživili a přidali jí na autenticitě, ozdobili ji 
ruskými nápisy a plot obehnali ostnatým drátem.
Pro natočení scény bylo zapotřebí 150 kaskadérů.
A zatímco Ethan provádí tajnou misi v Rusku, někdo 
zaútočil na Kreml a vše naaranžuje tak, aby za původce 
bomby byla označena špionážní agentura IMF. Jen 
tým, který Ethana osvobodil z věznice, je jeho jediným 
spojencem v bitvě s nepřítelem, jehož cílem je rozpoutání 
jaderné války.
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Co v okolí neminout: Muzeum zlata Nový Knín, Památník
Karla Čapka ve Staré Huti, přírodní park Hřebeny

Co v okolí neminout: Dům zaniklých řemesel Vidim, 
hrad Kokořín, skalní město Kokořínsko 

POSLEDNÍ RYTÍŘI SPIDERMAN: DALEKO OD DOMOVA

USA, 2015, režie: Kazuaki Kirija

V HLAVNÍ ROLI: zámek Dobříš 

V DALŠÍCH ROLÍCH: hrad Křivoklát, zámek Kačina

Poslední rytíři je drsný akční film, který se odehrává
ve středověku. Bojovník Raiden (Clive Owen) stojí
v čele skupiny rytířů, která kvůli zradě přijde o svého 
učitele Bartóka (Morgan Freeman), jehož sídlem se stal 
filmaři oblíbený hrad Křivoklát. Raiden si slíbí pomstu
za Bartókovu smrt, za níž stojí zkorumpovaný vládce
a jeho rádce Geza Mott (Aksel Hennie). Právě ve scénách, 
kdy Geza rozmlouvá se svým králem vidíme interiér
kruhové zámecké knihovny na Kačině. Kolem dobříšského 
zámku vystavili trikoví experti celý hrad, kde se Geza 
ukrýval ze strachu z pomsty. Vidíme tak jeho typickou 

červenou fasádu obklopenou středověkým hradem. 
Záběr na zámek nechybí ani v závěrečné noční bitvě, 

kdy se rytíři v čele s Reidenem vydávají skrze keřové 
bludiště pomstít svého mistra.

USA, 2019, režie: Jon Watts

V HLAVNÍ ROLI: Dobřeň

V DALŠÍCH ROLÍCH: pivovar Kostelec nad Černými lesy

V zatím posledním filmovém zpracování slavného 
komiksového hrdiny zamířili tvůrci do Evropy. Peter 
Parker (Tom Holland) se se svými spolužáky vydává 
na prázdniny do Evropy, kde si chce od role superhr-
diny odpočinout a užít si běžného života. To však 
vezme za své, když na starý kontinent zaútočí obří 
elementálové. Ve filmu můžeme vidět středočeskou 
vesnici Dobřeň, kterou filmaři vydávají za Rakousko.
V místní hospodě se Peter setkává s agentkou 
vyslanou Nickem Furym (Samuel L. Jackson), která 
mu ušila nový kostým. Dalším místem ve středních 
Čechách, které filmaře zaujalo, bylo nádvoří černo-
kosteleckého pivovaru, které přeměnili v holandské 
náměstíčko s trhovci, kde se Peter probudí po souboji
s Mysteriem (Jake Gyllenhall).
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Jan Prušinovský, filmový režisér a
scénárista, hořovický rodák, byl za svůj 
film Kobry a Užovky oceněn Zlatým 
lvem. Jeho doménou jsou komediální
filmy a seriály, ke kterým se řadí například
film Rafťáci, František je děvkař, Okresní 

přebor, internetový seriál Autobazar Monte Karlo nebo 
komediální seriál Most!, který pobláznil celou republiku.

V královském městě Slaný se narodil český režisér,
scénárista a herec Karel Smyczek – syn slánského
lékárníka. Po studiu místního gymnázia absolvoval
na FAMU, kdy již sbíral zkušenosti ve Filmových studiích 
na Barrandově. K jeho nejznámějším filmům se řadí 
komedie Sněženky a machři, pohádka Lotrando
a Zubejda nebo dětský seriál Bylo nás pět.

Ve středních Čechách se narodila 
i řada známých hereček a herců, 
jedním z nich je i bývalý člen souboru 
Dejvického divadla David Novotný, 
který se narodil v Brandýse nad Labem-
-Stará Boleslav. Snad proto, že jeho 

rodiče byli učitelé tělocviku, se již od mládí věnoval
fotbalu. Svoji vášeň uplatnil při ztvárnění role Jardy 
Kužela v seriálu Okresní přebor. Znát ho ale můžeme
i z filmů Tmavomodrý svět, Hodinový manžel, Jedna 
ruka netleská nebo Vlastníci.

Z Mělníka pochází herečka, moderátorka a filantropka 
Jitka Čvančarová, která po studiích na Střední stavební 
škole v Mělníku a studiu na JAMU získala angažmá
v Městském divadle v Brně. Jedná se o jednu z nejob-
sazovanějších hereček současnosti. Vidět jsme ji mohli 
ve filmech Muži v naději, Bestiář, Hodinový manžel, 
Nabarvené ptáče nebo v seriálech Doktor Martin
či v seriálu Most!

Snad světově nejznámějším českým 
režisérem byl čáslavský rodák 
Miloš Forman. Po smrti obou rodičů
v koncentračním táboře Auschwitz-
-Birkenau studoval poděbradskou 
internátní školu, kde jeho spolužáky 
byli Václav Havel či bratři Mašínové. Legální odchod
do USA v době normalizace mu umožnil i nadále natáčet 
v Československu. Dalo by se říci, že co formanovský 
film, to oscarové ocenění či nominace. Jeho Přelet
nad kukaččím hnízdem proměnil z 9 nominací 5 cen,
v Česku natáčený Amadeus pak získal hned 8 Oscarů
ze 13 nominací. Sám Forman získal 2 Oscary, 3 Zlaté 
glóby a cenu BAFTA.

Mladoboleslavský rodák, Vladimír Michálek, se jako 
režisér prosadil až po Sametové revoluci. O jeho umu 
svědčí 21 Českých lvů, které nasbírala jeho tvorba za 
posledních 20 let. K nejvíce oceňovaným dílům patří 
filmy Je třeba zabít Sekala, oceněný 10 Českými lvy, 
Babí léto, Zapomenuté světlo, Anděl Exit, seriál Mamon 
natočený pro HBO nebo jeho filmový debut Amerika 
oceněný jedním Českým lvem.

Své dětství ve Staré Huti u Dobříše 
prožil další člen souboru Dejvického 
divadla, Martin Myšička, který po 
ukončení gymnázia zamířil na MATFYZ  
studovat subnukleární fyziku. Současně 
vystudoval i DAMU, což mu otevřelo 
dveře do Národního divadla, kde po studiích získal stálé 
angažmá. Stejně jako David Novotný obdržel za své 
herecké výkony Cenu Alfréda Radoka.

Z umělecké rodiny pochází rakovnická rodačka
Veronika Khek Kubařová. Své první herecké krůčky 
směřovala na prkna amatérského divadla Tyl v Rakovníku. 
Po studiích na Pražské konzervatoři vystupovala
v Semaforu nebo v Městském divadle v Mladé Boleslavi. 
Dnes je stálou členkou souboru Dejvického divadla. 
Vidět jsme ji mohli ve filmu Ženy v pokušení, Lidice, 
Ženy v běhu či v pohádce Nejkrásnější hádanka.

STŘEDOČESKÉ OSOBNOSTI
STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
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