VYSOČINA

Filmová

VYSOČINA
KOUZLO ČISTÉ VYSOČINY SE PROMÍTLO
I NA FILMOVÉM PLÁTNĚ
Chcete vědět, kde se točila pohádka Jak se budí princezny nebo Anděl Páně? Poznáváte prostředí
z filmu Bídníci s Gérardem Depardieu nebo je vám povědomé pozadí filmu z dílny amerických producentů xXx s Vinem Dieslem? Zajímá vás, po jaké řece se proháněli tatínkové s dětmi z komedie
Špunti na vodě? Rádi byste na vlastní oči viděli místa, kde se na kole projížděla Maryška z filmu
Postřižiny? Pak se s námi vydejte po stopách filmových míst Vysočiny a nechte se vtáhnout do děje
každého z nich.
Všem těmto snímkům a mnoha dalším, které vám v této brožuře představíme, totiž scenerie Vysočiny poskytly skvělou příležitost pro jejich natáčení, a mohly tak vzniknout filmy, ve kterých se objeví
krásy tohoto kraje.
Veškeré tipy na zajímavá místa Vysočiny najdete na turistickém portále

www.vysocina.eu

Role Vysočiny
Vysočina byla hlavní aktérkou hned při několika natáčeních. Jednalo se o pohádkové záběry,
dramatické snímky, krimi příběhy, dobrodružná vyprávění nebo historické kousky.
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Pohádky

Pohádky

Čertí brko

Obušku, z pytle ven!

(Česko/Slovensko, 2018)

(Československo, 1955)

Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Ledeč nad Sázavou

1

Za Vysočinu v hlavní roli: Žďárské vrchy, Sněžné, Krátká, Samotín

2

Pohádkový příběh vypráví o kouzelném Čertím brku,

Malebná krajina Žďárských vrchů si zahrála význam-

které ve městečku Pytlov zapisovalo hříchy a nepra-

nou roli v pohádce Obušku, z pytle ven! Jako hlavní

vosti místních usedlíků, aniž by o tom věděli. Najed-

postavu si jistě vybavíte muzikanta s oslem Ladislava

nou se stalo, že Čertí brko přestalo fungovat. Lucifer

Peška. Všem známá scéna, kde hlavní hrdina zpívá

alias Ondřej Vetchý vyslal do světa s novým čertím

písničku „Já s písničkou jdu jako ptáček…“ se na-

brkem mladého čerta Bonifáce, do jehož role se vžil

táčela v okolí Sněžného a Samotína. Panoramata,

Jan Cina. Hrad Ledeč nad Sázavou se proměnil v prá-

která jsou ve filmu k vidění, byla natočena na Buch-

vě zmiňované městečko Pytlov. V pohádce se obje-

tově kopci, stejně jako domov chudého muzikanta.

ví nejen obě nádvoří, ale také hradní most a hradní

Filmový štáb režiséra Jaromíra Pleskota strávil tehdy

brána. Na dřevěných hradebních schodech posedá-

na Vysočině tři měsíce.

vali čerti v huňatých kožiších. Nechte se vtáhnout do
děje pohádky, kterou podpořil Kraj Vysočina.

„Víš, co budeš mít k večeři?” „Vzduch omaštěný větrem!”

„Nesahej na mě, ty potvoro!“

Co navštívit v okolí:
Co navštívit v okolí:

Zámek Světlá nad Sázavou
6

Křižánky – vesnice roku 2012 Kraje Vysočina
Vrch Melechov

Stvořidla

Nejkrásnější skály na Vysočině, jako je Devět skal, Čtyři palice, Malinská skála a jiné
7

Pohádky

Pohádky

Lotrando a Zubejda

Z pekla štěstí 1, 2

(Česko/Bulharsko, 1996)

Za Vysočinu v hlavní roli: Městské muzeum Polná

(Česko, 1999/2001)
3

Za Vysočinu v hlavní roli: město Telč, hrad Roštejn

4

5

Děj krásné filmové pohádky Lotrando a Zubejda je

Příběh dvoudílné pohádky Zdeňka Trošky se

založen na motivech z knihy Devatero pohádek Kar-

odehrával ve městě Telč, zámku v Telči i na

la Čapka. Dva hlavní hrdinové Jiří Strach alias Lotran-

hradě Roštejn. Nebojácný Honza byl věz-

do a Barbora Seidlová v roli Zubejdy usedli v Polné

něn v útrobách telčského zámku a bojoval

do lavic třídy z roku 1866, kterou můžete navštívit

s drakem Bucifalem na telčském náměstí.

v Městském muzeu Polná, a jež je součástí prohlíd-

V zámeckém parku se ukrývala před vojáky

kové trasy Stará škola. Záběry z těchto prostor jsou

Markýtka a sídlem zlého krále Brambase se

k vidění v závěru pohádky, kde Lotrando a Zubejda

stal hrad Roštejn.

zpívají písničku „Nám se stalo něco překrásného“.

„To je smrad, ta člověčina!”

„Sultán sulejmán, vládce náš, slunce naše jasné.“

Co navštívit v okolí:

Zámek Polná
8

Rozhledna Rosička

Co navštívit v okolí:

Kamenný most u Lutriána

Město Jihlava

Jihlavské podzemí

Nejvyšší vrch Javořice
9

Pohádky

Pohádky

Pyšná princezna

Anděl Páně 2

(Československo, 1952)

(Česko, 2016)

Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Ledeč nad Sázavou

1

4

Pokračování oblíbené pohádky Anděl Páně

Pohádka všech českých pohádek o pyšné princezně

se natáčelo na zámku v Ledči nad Sázavou.

Krasomile, která odmítla vzít si za muže krále Miro-

Místní prostory zámku se proměnily v dobo-

slava, vznikala také v kouzelném prostředí telčské-

vé tržiště, kde se muselo i uměle zasněžovat.

ho zámku. Jedním z míst, která se v pohádce obje-

Protože se pohádka odehrává v předvečer

ví, je zámecká zahrada s nástěnnou freskou, kde se

svátku sv. Mikuláše, kdy jedním ze symbolů

král Miroslav – Vladimír Ráž těšil ze svých stromků.

tohoto krásného období je sníh, byl tento po-

Nádvořím přicházela delegace z Půlnočního králov-

čin nutný. V pohádce nechybí oblíbená dvo-

ství a po ochozech zámku běžel nedočkavý princ

jice – anděl Petronel a čert Uriáš. V hlavních rolích opět Ivan Trojan a Jiří Dvořák. Věčné tahanice

za posly, kteří mu měli oznámit, zda si ho princezna

těchto dvou způsobí vzácné jablko ze stromu Poznání, které se zakutálí z nebe na Zemi.

Krasomila – Alena Vránová vezme za muže.

„Nemeje si uši, nezdraví, nafukuje žáby, plive v obchodě,
prdí ve škole, prdí v kostele… sumasumárum zralej pro peklo.“

Co navštívit v okolí:

Město Havlíčkův Brod
10

Za Vysočinu v hlavní roli: zámek Telč

„Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil!“

Co navštívit v okolí:

Vrch Melechov

Stvořidla

Město Telč

Praskolesy

Vrch Bradlo
11

Pohádky

Pohádky

Šťastný smolař

Kouzelný měšec

(Česko/Slovensko, 2012)

(Německo /Česko, 1996)

Za Vysočinu v hlavní roli: zámek Náměšť nad Oslavou, město Telč

6

4

Za Vysočinu v hlavní roli: Michalův statek, hrad Ledeč nad Sázavou

7

1

V hlavních rolích pohádky Kouzelný měšec mů-

Televizní filmová pohádka Jiřího Stracha vypráví

hovoří se Štěstěnou o své smůle, nebo při doha-

žete vidět Sašu Rašilova i Mahulenu Bočano-

o kominickém synku Filipovi, co má kvůli pro-

dování s otcem nevěsty Kunhuty, zda si ji vezme,

vou. Kouzelné exteriéry se natáčely nejen na

kletí pořád smůlu, kterou nosí nejen sobě, ale

či ne. Záběry z ledečského hradu se objevily v po-

zámku Náměšť nad Oslavou, ale také v Telči.

i všem ostatním. Natáčení probíhalo v Pohledi

hádce tehdy, když Filip a jeho kamarád Jakub

Scéna, kdy král běží zachránit doktora, který je

jak v interiérech, tak i exteriérech. Michalův sta-

hledají jeho lásku Haničku, po které Filip pořád

přeměněn v husu, se natáčela na nádvoří ná-

tek je k vidění například ve scénách, kdy Filip

touží.

měšťského zámku. Stejně tak je vidět zámek
rovněž v záběru, v němž čarodějnice Bludimíra

„Poslouchej, buď svatba, anebo šatlava.“

přiletí na zámek, aby ukradla kouzelný měšec.

„Takhle zacházet s lékařem, to je skandál. Já tady běhám jako blázen,
mávám křídly, kejhám na celej zámek, myslel jsem, že se někdo dovtípí.“

Co navštívit v okolí:

Město Náměšť nad Oslavou
12

Co navštívit v okolí:

Velké Meziříčí a její Nová synagoga

Balinské údolí

Hrad Lipnice nad Sázavou

Záchranná stanice Pavlov

Stvořidla
11
13

Pohádky

Pohádky

Pravý rytíř

Čert ví proč

(Česko, 2016)

(Česko/Slovensko/Německo, 2003)
Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Lipnice nad Sázavou

8

Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Roštejn

5

Pohádka Čert ví proč se natáčela ve sklepení hradu Lipnice

Lovecký hrádek Roštejn u Třeště si střihl jednu z rolí

nad Sázavou, které představovalo vykradenou královskou po-

v pohádce Pravý rytíř. Proměnil se v královský zámek,

kladnici, z níž byl tajný vstup do samotného pekla. Pohádka

kam se po několika letech bitvy vrací princ Theodor a zjiš-

Romana Vávry vypráví o království, kde slušnost a úctu k lidem

ťuje, že má už šestiletého potomka. Manželka mu to

nahradila láska k moci a penězům.

sice psala v dopise, ale protože on je rytíř ze staré ško-

Hrad Lipnice nad Sázavou je u filmařů velice oblíbený. Není to
ale jen díky jeho dokonalé pozici v líbezné krajině Posázaví,
masivním kamenným hradbám či tajuplným věžím, neboť
jeho tajemství se schovává v podzemí.

ly, neumí číst ani psát a vlastně ani nikdo z členů jeho
armády. V pohádce se objeví i nádvoří Roštejna, na kterém filmový štáb pro své filmařské účely nechal vytvořit
třeba kašnu. Rovněž místní lesy dostaly prostor ukázat
své kouzlo ve výsostně klukovské pohádce, kde se objeví romance, velké zlo a také velké množství triků.

„Sedni si, ty lumpe… Proč mu nadáváte, pane?
To není nadávka, milostivá, to je hodnost.“

„Vincente, …ztratila se princezna,
není to báječné?
Můžeš ji zachránit a stát se rytířem.“

Co navštívit v okolí:

Lomy Lipnice – Zlaté oči, Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho
Zámek Světlá nad Sázavou
14

Město Přibyslav

Co navštívit v okolí:

Město a zámek Telč

Velký pařezitý rybník

Nejvyšší vrch Javořice
15

Pohádky

Komedie

Jak se budí princezny

Špunti na vodě

(Československo, 1977)

(Česko, 2017)

Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Roštejn, zřícenina hradu Orlík
nad Humpolcem, zámek Telč 5 9 4

Za Vysočinu v hlavní roli: kulturní památka Šlakhamr,
Hamry nad Sázavou 10

Pohádka Jak se budí princezny se natáčela na mnoha místech

Rodinná letní komedie o třech tatíncích (v hlavní roli Hy-

Vysočiny. Zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem se proměnila

nek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška), kteří se nehodlají

v obydlí pro zlou sestru královny Melánii, která bažila po její

vzdát svého plánu na pánskou jízdu a rozhodnou se sjet

koruně. Krásy hradu Roštejn objevil právě filmový štáb Václa-

Sázavu i se svými sedmi dětmi. Jednu z rolí si mimo řeky

va Vorlíčka. Ten si vybral pro své hrátky s kamerou erbovní sál,

Sázavy zahrál i Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, kde se

jenž se změnil v komnatu prince Jaroslava. Další roli ve filmo-

v běžném provozu schovává expozice věnovaná hamer-

vé pohádce si zahrálo nádvoří telčského zámku, které se pře-

nictví a dřevařství. Ve filmu se Šlakhamr proměnil v obydlí

vtělilo do role Růžového království.

prarodičů, kteří zde slavili zlatou svatbu.

„Už jsme se políbili,
…tak to přeci nebudeme odkládat.“

Co navštívit v okolí:

Město rekordů Pelhřimov
16

„Nekecej a pádluj!“

Co navštívit v okolí:

Křemešník – rozhledna Pípalka

Město a zámek Telč

Město a zámek Žďár nad Sázavou

Vodní nádrž Pilská a Velké Dářko

Prales Žákova hora
17

KOMEDIE

Komedie

Dobří holubi se vracejí

Největší z Čechů

(Československo, 1988)

(Česko, 2010)

Za Vysočinu v hlavní roli: město Pelhřimov

Za Vysočinu v hlavní roli: klášter Želiv

11

12

Město Pelhřimov, známé také jako město rekor-

jídání párků a také muž, který prolezl skrz teni-

Prostory želivského kláštera sloužily k natáčení filmu Dušana

dů, si zahrálo roli ve filmu Největší z Čechů. Na-

sovou raketu. Nejen při těchto scénách můžete

Kleina Dobří holubi se vracejí z prostředí protialkoholní léčeb-

táčení probíhalo z velké části právě v Pelhřimo-

vidět v pozadí město Pelhřimov. Role ve filmu

ny. „Hymnu alkoholiků“ zpívali pacienti na schodišti zahrad-

vě a jeho okolí. Masarykovo náměstí se objevuje

si střihli profesionální herci Aňa Geislerová, Igor

ního křídla kláštera. V rajské zahradě zase pravidelně korzo-

ve filmu dokonce několikrát. Například ve scé-

Bareš, Marek Taclík, ale také praví a nefalšovaní

vali a v místních chodbách se Lexa seznamoval se svérázným

nách, kde byl otužilec „naložen“ do ledové vody

tvůrci rekordů.

chodem léčebny. Svou poslední roli v tomto filmu ztvárnil

a vydržel v ní necelých 42 minut, při rekordu v po-

Vladimír Menšík, který byl společně s Marianem Labudou
po dobu natáčení ubytován v hotelu v nedalekém Humpolci.

„Za každým z nich je příběh, silná vůle;
chci, abyste je portrétovali jako lidi…“

Co navštívit v okolí:

Hrad Kámen
18

Muzeum hraček Kamenice nad Lipou

„Žít jako člověk, chtít lepším být, pracovat pilně, přestat už pít.“

Co navštívit v okolí:

Synagoga Nová Cerekev

Zámek Červená Řečice

Hrad Kámen

Klášter Želiv
19
17

KOMEDIE

Komedie

Návštěvníci

Signál

(Československo, 1983)

(Česko, 2012)
Za Vysočinu v hlavní roli: Broumova Lhota, hrad Lipnice nad Sázavou

13

8

Za Vysočinu v hlavní roli: město Pelhřimov, město Jihlava

11 14

Broumova Lhota je místo, kde se natáčel čes-

zůstalo filmové jméno U Atomu, na které jsou

V osmdesátých letech se město Pelhřimov téměř

vána expedice Adam 84. Oblíbený filmový au-

ký film Signál, snímek o dvojici podvodníčků,

místní náležitě pyšní. Ve filmových záběrech se

na celé léto přejmenovalo na město Kamenice,

tomobil Lada Niva, kterým jezdila čtveřice hlav-

kteří chtěli vydělat na naivitě tamních obyvatel.

objevil rovněž hrad Lipnice nad Sázavou alias

a to díky natáčení seriálu Návštěvníci. Současný

ních protagonistů, byla k vidění i v ulici Palacké-

Hlavní role obsadili Vojta Dyk a Kryštof Hádek.

hrad Královka, kam závodníci přijeli na svých

vstup pelhřimovské radnice se v době natáčení

ho u Jihlavské brány. V seriálu hrál mimo jiné i ro-

Natáčení probíhalo i v místní hospůdce, která

motorkách.

proměnil ve vchod do hotelu, kde byla ubyto-

dák z nedaleké Horní Cerekve Josef Dvořák.

byla do té doby bezejmenná, ale jíž po natáčení

„ Hovoří CML – centrální mozek lidstva.
Budoucnost lidstva je ohrožena.“

„Tohle měla být recese a ty z toho děláš zlodějinu.“

Co navštívit v okolí:

Lomy Lipnice – Zlaté oči, Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho
Zámek Světlá nad Sázavou
18
20

Město Havlíčkův Brod

Co navštívit v okolí:

Zámek Červená Řečice

Vodní nádrž Sedlice

Město Humpolec
21
17

KOMEDIE

Komedie

Postřižiny

Bajkeři

(Československo, 1980)

(Česko, 2017)

Za Vysočinu v hlavní roli: město Dalešice, Dalešický pivovar, Počátky

15

16

Když se řeknou Postřižiny, každému se vybaví stříhání Maryšči-

Za Vysočinu v hlavní roli: Panský dvůr Telč, okolí Telče a hradu Roštejn,
okolí Jihlavy 4 5 14

ných vlasů, Francin na motocyklu, který věčně nestartoval a jen

V úvodní scéně komedie Bajkeři si vystřihl svoji

kteří tráví svůj volný čas u počítače a jejichž ro-

soptil kouř, a ukřičený Pepin na komíně. Hlavní roli za Vysočinu si

roli Panský dvůr v Telči a jeho bikepark. Na kole

diny se rozhodnou vyvézt kluky do přírody, se

střihlo město Počátky, kde dodnes najdeme dům, který se promě-

tu předváděla skoky jedna z hlavních postav,

odehrával na mnoha místech Vysočiny. Filmové

nil ve filmové kadeřnictví Dody Červinky. Na Palackého náměstí,

již ztvárňovala Hana Vagnerová. Filmový štáb

záběry vznikaly také v okolí Třeště, konkrétně v lo-

kde byly v bývalém hotelu natočeny slavné záběry s Magdou Vášá-

využil pro natáčení i jiná místa v Telči, a to na-

mu Čenkov, kde prahla po osvěžení po nároč-

ryovou, která si vychutnávala půllitr točeného piva a jen tak s ús-

příklad vlakové nádraží. Příběh o třech klucích,

ném cyklistickém výletě skupinka mladých dívek.

měvem podotkla, že by potřebovalo víc vychladit.
Roli správce dalešického pivovaru převzal po dobu natáčení Francin, na zahradě pivovaru pomáhala Maryška řezníkům se zabijač-

„Já jsem nedostupnej a sám… já neexistuju!“

kou a na dvoře pivovaru se z ničeho nic zjevil bratr Pepin. Tento
film povznesl českou kinematografii na evropskou úroveň.

„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala.“

Co navštívit v okolí:

Zámek Žirovnice
22

Co navštívit v okolí:

Dalešická vodní nádrž

Město Pelhřimov

Jihlavské podzemí

Zoo Jihlava

Rozhledna Pípalka
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DRAMA

DRAMA

Bídníci

(Francie / Itálie / Španělsko / Německo, 2000)
Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Ledeč nad Sázavou

1

Markéta Lazarová
(Československo, 1967)

Za Vysočinu v hlavní roli: město Třebíč

Hrad Ledeč nad Sázavou láká nejen české

Proslulé české historické drama bylo nato-

filmaře, ale i ty zahraniční. Důkazem toho je

čeno režisérem Františkem Vláčilem a pa-

natáčení filmu Bídníci, kde si roli hlavní posta-

tří k tomu nejlepšímu, co v českosloven-

vy Jeana Valjeana zahrál Gérard Depardieu.

ské kinematografii vzniklo. Roli Markéty

Uličkami na hradě se procházela prostitutka

si zahrála mladičká Magda Vášáryová. Ve

Fantina, která tady hledala nové zákazníky. Na

filmu jsou k vidění záběry z třebíčské ba-

dvoře hradu se točila scéna, kdy Jean Valjean

ziliky svatého Prokopa. Bazilika se promě-

nadzvedává převržený vůz.

nila v klášter, do kterého Markéta přišla.

17

Románská krypta dodala baladickému

„Zločinem nechat zločince prchnout a zločinem ho zadržet.“

příběhu z drsného středověku výtečnou
atmosféru.

„A hrome, ten se nedá jen tak zhola, maršálek.“

Co navštívit v okolí:

Město Havlíčkův Brod
24

Co navštívit v okolí:

Vrch Melechov a zřícenina Melechov

Stvořidla

Údolí Oslavy a Chvojnice

Město Kralice nad Oslavou

Mohelenská hadcová step
25

DRAMA

DRAMA

Andělská tvář

Santiniho jazyk

(Česko, 2001)

(Česko, 2011)

Za Vysočinu v hlavní roli: zámek Jaroměřice nad Rokytnou

18

Za Vysočinu v hlavní roli: město Žďár nad Sázavou

19

Na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou se natáčel film Andělská tvář. V hlavních rolích se představila Michaela Kuklová po boku s filmovými nevlastními bratry Filipem Blažkem a Jiřím Pomeje.
Romantické drama se natáčelo nejen v interiérech
zámku, ale i v zámeckých zahradách francouzského typu. Interiéry zámku jsou k vidění ve scénách,
kdy dochází u soudu k obžalobě Charlotty, která
je obviněna z intrikářství a vraždy.

„Proč už mě nemilujete, Charlotto?“

„Slovo a číslo, to je klíč k tajemství.“
Film režiséra Jiřího Stracha Santiniho jazyk se natáčel na mnoha místech České republiky. Zástupcem Vysočiny se stalo město Žďár nad Sázavou. Za dveřmi kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře vznikaly scény, kde se v hlavní roli objevil David Švehlík alias Martin Urmann,
který byl jako zaměstnanec reklamní agentury pověřen nesplnitelným úkolem. Krásy kostela jsou
k vidění ve filmu hlavně v záběrech, kdy se snaží
Martin rozluštit Santiniho tajemství.
Co navštívit v okolí:

Vodní nádrž Dalešice
26

Co navštívit v okolí:

Židovská čtvrť Třebíč

Rozhledna Mařenka

Fryšava pod Žákovou horou

Obec Kadov

Muzeum Nové generace
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DRAMA

KRIMI

Všichni dobří rodáci

Zádušní oběť

(Československo, 1968)

Za Vysočinu v hlavní roli: obec Sněžné, obec Sulkovec

(Česko, 2017)
2

20

Za Vysočinu v hlavní roli: město Třebíč

17

Film Všichni dobří rodáci s Radkem Brzobohatým

Film Zádušní oběť vypráví příběh komisaře

v životní roli Františka se natáčel nejen v obci Sul-

Mondla, který přijíždí z Vídně do malého

kovec na Žďársku, ale i ve Sněžném. V jednom

českého města, aby vyšetřil případ sériové

z domů v Sulkovci žil a hospodařil právě filmový

vraždy mladých důstojníků. Tím začíná dra-

hrdina František. Záběry z obce Sněžné a jeho ba-

ma odehrávající se okolo roku 1915. Snímek

rokní rychty s klasicistně upraveným průčelím se

v hlavní roli s Milanem Kňažkem se natáčel

objeví ve filmu v záběru, kdy se Zášinek vrací z hos-

převážně v Třebíči. Třebíčská židovská čtvrť,

pody, v níž utápí žal po smrti židovské manželky.

a nejen ta, poskytla pro natáčení kriminálního dramatu ideální kulisy. Ve filmu se objevily nejen třebíčské židovské uličky, kde filmoví
obyvatelé města vítali válečné hrdiny, kteří se

„Tak vidíš, ty starej vole. Dostaneš pár pampelišek
na krk a je z tebe havajská kráva.“

Co navštívit v okolí:

Městys Jimramov
28

vraceli zpět do své domoviny, ale také židov-

„Kdo bude další…“

ský hřbitov, kam chodila Lea hrát na housle.

Co navštívit v okolí:

Vrchol Prosička

Rybník Medlov

Přírodní park Rokytná

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Pivovar Dalešice
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KRIMI

Dobrodružný

Četnické humoresky

Příběh rytíře

Za Vysočinu v hlavní roli: lovecký zámeček Karlštejn, zámek Náměšť nad
Oslavou a další lokace na Vysočině 21 6

Za Vysočinu v hlavní roli:
hrad Lipnice nad Sázavou

(Česko, 1997)

(USA, 2001)

8

Karel Arazím, Anděla, pes Argo a mnoho dalších jistě

Rytíři, brnění, souboje a klasická rocková muzika. Stře-

znáte ze seriálu Četnické humoresky. Oblíbený tele-

dověké hrady, dobové kostýmy a moderní slangové

vizní seriál z prostředí četnické pátrací stanice se ode-

hlášky. To vše vystihuje film Příběh rytíře, který se natá-

hrává za doby první republiky, ve druhé polovině 30. let

čel i na hradě v Lipnici nad Sázavou. Scény z hradního

20. století. Kulisy pro natáčení nabídlo rovněž mnoho

sklepení můžete spatřit ve filmu tehdy, kdy se Francou-

míst na Vysočině. Pátrání četníků probíhalo například

zi v hospodě přou s Williamovými přáteli o to, zda vy-

v ulicích Třebíče, v zámeckém parku v Náměšti nad Osla-

hraje rytířský turnaj Francouz, nebo Angličan. Ve filmu,

vou, ale filmařský štáb zanechal své stopy i na lovec-

který byl v režii Spojených států amerických, si zahrál

kém zámečku Karlštejn nedaleko Svratky, v Jaromě-

hlavní roli pohledný Heath Ledger.

řicích nad Rokytnou i na dalších zajímavých místech.

„Béďo, nejsi z dvojčat? Protože jeden nemůže být tak blbej!“

„Radši bejt hloupá holka s kytkou
než hloupý kluk s tyčí.“

Co navštívit v okolí:
Co navštívit v okolí:

Město Nové Město na Moravě
30

Lomy Lipnice – Zlaté oči, Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho
Městys Jimramov

Zřícenina Tasovský hrádek

Stvořidla

Hrad Ledeč nad Sázavou
31

dobrodružný

Dobrodružný

Kuky se vrací

xXx

(Česko, 2010)

(USA, 2002)

Za Vysočinu v hlavní roli: vrch Melechov

Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Lipnice nad Sázavou, jihlavské podzemí

22

Film je příběhem šestiletého Ondry, který se musí roz-

Natáčení akčního amerického snímku xXx s výraz-

loučit se svou oblíbenou hračkou, růžovým plyšovým

nou hlavní postavou Vinem Dieselem probíhalo

medvídkem Kukym. Režisér Jan Svěrák hledal pro svůj

nejen na hradě Lipnice nad Sázavou, ale i v kraj-

film různá zákoutí. Toulky Kukyho na cestě domů, kde

ském městě Jihlava. Za Vysočinu si střihlo svou roli

zažije mnoho dobrodružství, se odehrávaly i v čisté příro-

jihlavské podzemí jako podzemní laboratoř, která

dě Vysočiny. Jedním z filmových míst se stal mechový les

se nacházela pod zámkem, z nějž utíkal hlavní hr-

a potok na vrchu Melechov, který je přírodní dominantou

dina. Do role luxusní diskotéky a baru se vžilo roz-

mezi městy Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou.

sáhlé sklepení hradu Lipnice nad Sázavou, kam se

8

14

vydal Vin Diesel alias Xander Cage, aby se seznámil

„Co to děláte? Já se zkouším vyždímat.
Jděte domů, protože s umělou srstí
jste tady k smíchu.“

Co navštívit v okolí:

Zkamenělá řeka u Nejepína
32

s představiteli Anarchy 99.

„Riskoval jsem život kvůli spoustě blbostí,
tohle je poprvé, co to bude mít smysl.“

Co navštívit v okolí:

Údolí řeky Sázavy

Hrad Lipnice nad Sázavou

Vyhlídka Zaječí skok

Město Jihlava

Přírodní rezervace Stvořidla
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Historický

historický

Hlas pro římského krále
(Česko, 2016)

Za Vysočinu v hlavní roli: město Třebíč

17

Jan Hus
(Česko, 2016)

Za Vysočinu v hlavní roli: hrad Lipnice nad Sázavou, město Třebíč

8

17

Historický film režiséra Václava Křístka, který

Trilogie režiséra Jiřího Svobody Jan Hus se na-

V útrobách baziliky vytvořili filmaři prostory,

pojednává o životě Karla IV. – od jeho dět-

táčela v prostorách hradu Lipnice nad Sázavou

kde byl Jan Hus alias Matěj Hádek vězněn. Hrad

ství až po korunovaci římským císařem v roce

i v Třebíči. Ke svým hrátkám s kamerou si vy-

Lipnice se v době natáčení převtělil do role kláš-

1355. Interiér třebíčské baziliky sv. Prokopa

bral filmový štáb baziliku sv. Prokopa v Třebíči,

tera, kde si generální vikář Jan Kbel četl Husův

se díky natáčení proměnil v pařížský chrám

protože právě ta nejlépe představovala některé

dopis nebo kam přijíždí otec dominikán.

Notre-Dame, kde se také konala svatba

místnosti Dominikánského kláštera v Kostnici.

sedmiletého Karla IV. a stejně staré Blanky
z Valois. Karla IV. si ve filmu zahrál Kryštof

„Jeden obrácený kacíř poslouží církvi víc než stovka upálených.“

Hádek. Baziliku sv. Prokopa si filmařský tým
vybral hlavně proto, že v kontextu s ostatními
českými církevními stavbami je to velmi ojedinělá a neobvyklá stavba.

„Lev v kleci ale ani nezařve, jen aby neprobudil královského pana otce.“

Co navštívit v okolí:

Zámek Brtnice
34

Co navštívit v okolí:

Město Velké Meziříčí

Nová synagoga Velké Meziříčí

Přírodní park Rokytná

Město Dalešice

Zámek Brtnice
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objevujte krásy filmové vysočiny

Na Vysočině se zrodili i zvířecí filmoví hrdinové.
Nevíte kteří? My Vám to rádi prozradíme.

Tipy na VýLEty

Každý z nás si pamatuje Večerníček a právě v něm se objevily dvě zvířecí hvězdy z Vysočiny.

Polná – Jihlava – hrad Roštejn – Telč

Prvním hrdinou fauny z Vysočiny se stala vydra Vydrýsek. Právě on je považován za nejpopulárněj-

Délka trasy 58,1 km

šího „obyvatele“ Záchranné stanice v Pavlově. Autor večerníčku Václav Chaloupek zmínil, že natáčení trvalo téměř rok. To ale nebyl jediný zvířecí večerníček, jehož natáčení se chopil Václav Chaloupek. Vyhlédl si totiž v Zoo Jihlava dalšího hrdinu. Tentokrát se jím stal ježek ušatý jménem Aladin.
Večerníček Podivuhodná cesta ježka Aladina sleduje putování ježka Aladina českou přírodou.
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Polná

Historické město roku 2006 skrývá mnoho pokladů,
které lze navštívit. Obdivujte krásy děkanského chrámu, židovskou synagogu či rabínský dům. Pokochejte se krásou hradu a zámku v Polné a v neposlední
řadě navštivte městské muzeum.

Hrad Roštejn

Hrad se tyčí na skalnatém vršku nedaleko vsi Doupě.
Původně gotický hrad nabízí svým návštěvníkům nejen krásy hradního areálu, ale také výstavu porcelánu
a keramiky, historii loveckých zbraní a tradice kamenictví na Vysočině.

Jihlava

Telč

Město s bohatou historií, ležící na pomezí Čech a Moravy, to je Jihlava. Navštivte krajské město a poznejte
jeho kouzelná zákoutí. Jihlava se pyšní mnoha zajímavými místy, jako jsou například jihlavské podzemí
a městské opevnění.

Své jméno má zapsáno na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO i jedno ze tří
měst na Vysočině – Telč. Zdobené štíty městských
domů, telčský zámek a jeho rozsáhlé zahrady, galerie, muzea... to vše a mnoho dalšího vám nabídne
město Telč a jeho okolí.

37

objevujte krásy filmové vysočiny

Ledeč nad sázavou – záchranná stanice pavlov
– Lipnice nad sázavou – přírodní park melechov

jaroměřice nad rokytnou – třebíč –
náměšť nad oslavou – dalešice

Délka trasy 33,1 km

Délka trasy 51,4 km

Ledeč nad Sázavou

Lipnice nad Sázavou

Jaroměřice nad Rokytnou

Záchranná stanice Pavlov

Přírodní park Melechov

Záchranná stanice v Pavlově pomáhá nejen hendikepovaným živočichům, ale snaží se také vzdělávat
a vychovávat. Navštivte místo, kde vyrůstal hrdina
z Večerníčku Václava Chaloupky.

Vrch Melechov se nachází v přírodním parku Melechov nedaleko přírodní rezervace Stvořidla, která je
známá svým korytem posetým balvany. Oba přírodní
skvosty nabízí k vidění vzácnou faunu a floru.

Třebíč

V Ledči nad Sázavou si přijde každý na své. Obdivovat můžete nejen krásy hradu, ale také nádhernou
přírodu v okolí řeky Sázavy.
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Zahajte den návštěvou hradu Lipnice nad Sázavou
a pokračujte do blízkého Starého lomu, kde jsou k vidění obří kamenné monumenty. Dalším cílem může
být i Muzeum Světelska na zámku a středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou.

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou nacházející se ve stejnojmenném městě láká nejen do svých
útrob, ale i do svého okolí. Zámecké zahrady francouzského typu a anglický park jsou pro Vysočinu
netypické, a proto tolik lákavé.

Jednou ze tří památek UNESCO uvedených na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
pocházejících z Vysočiny je i město Třebíč. Její židovská čtvrť, židovský hřbitov, bazilika sv. Prokopa a jiná
místa určitě stojí za vaši návštěvu.

Náměšť nad Oslavou

Dominantu města tvoří zámek, kde se nachází zámecká knihovna s bohatou freskovou výzdobou. Je
v ní uloženo kolem 16 000 svazků, mimo jiné i Bible
kralická.

Dalešice
Město Dalešice a jeho okolí nabízí mnoho cílů k objevování. Navštivte dalešickou vodní nádrž, kde můžete prozkoumat i útroby hráze, rozhlednu Babylon
nebo známý dalešický pivovar.
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filmové osobnosti z vysočiny

filmové osobnosti z vysočiny

Snad každý zná pána s buřinkou. Věděli jste, že právě
Otto Šimánek, který ztvárnil tuto roli, pocházel z Třeště? Město se rozhodlo uctít památku tohoto excelentního českého mima a herce, a tak nechalo vyrobit dřevěnou sochu, kterou můžete vidět u autobusového nádraží v Třešti.

Na Vysočině vzniklo nejen velké množství filmů, ale narodilo se tady i mnoho filmových
hvězd, které obohatily filmová plátna svými hereckými výkony.
Nejslavnější představitel českých vodníků – Josef Dvořák
Josef Dvořák ztvárnil roli Karase v seriálovém příběhu Návštěvníci, který se natáčel v kraji hercova
dětství, tedy na Vysočině. Známý český herec se narodil v Horní Cerekvi a svou babičku chodil navštěvovat do Horní Vsi. Josef Dvořák žil na Vysočině pouhé tři roky, ale i tak se do regionu rád vrací.
V krajském městě Jihlavě se narodily hned dva velké herecké talenty. Jedním z nich je Ondřej
Vetchý, který byl často k vidění v okolí rybníka Okrouhlík, nedaleko Jihlavy, kde si jako malý hrával
společně se zpěvákem a rodákem z Vysočiny Jardou Hypochondrem. Ondřej Vetchý propůjčil svůj
hlas i krátkému animovanému filmu, který vypráví o historii města Jihlavy. Ve filmu Tmavomodrý
svět si po boku svého pána zahrála i fenka kokršpaněla Bára, která herce doprovázela i do divadla.

Dřevěná socha
Otto Šimánka

Jedna z nejoblíbenějších českých hereček pochází z Vysočiny, ze Žirovnice na Pelhřimovsku. Znáte ji? Dáme
vám malou nápovědu. Hrála po boku Františka Peterky
ve filmu Zítra to roztočíme, drahoušku!. Ztvárnila roli
Hermínky ve filmu Drahé tety a já a zahrála si i královnu
v pohádce O princezně, která ráčkovala. Jistě je všem
jasné, že řeč je o Ivě Janžurové.

I město Třebíč je rodištěm hned několika skvělých herců.
Oldřich Navrátil vyrůstal v Třebíči v podobném prostředí jako Petr Bajza, kterému hrál otce v oblíbeném seriálu Bylo nás pět. Herec se na Vysočinu vrací rád, a to i proto, že vlastní chatu blízko Okříšek u Třebíče.
Mezi rodáky z Třebíče patří i Miroslav Donutil, který se brzy po svém narození přestěhoval do Brna. Přesto
své rodiště nezapírá, ba naopak ho dokáže rozzlobit, když
lidé špatně skloňují název města: „ten“ Třebíč. Do filmové
historie se zapsal jako tatínek ve filmu Pelíšky, jako poručík Troník v Černých baronech. Nezapomenutelný byl v legendární inscenaci Sluha dvou pánů uváděné Národním
divadlem v roli Truffaldina.
Ondřej Vetchý

Martin Stránský, herec a dabér známý
svým osobitým hlasem se narodil v Jihlavě,
kde mimo jiné jednu sezónu působil v Horáckém divadle Jihlava. Martinu Stránskému
bylo divadlo velmi blízké, a to hlavně proto,
že jeho otec Miloš Stránský byl hercem a zároveň i ředitelem Horáckého divadla v Jihlavě.
Rodák z Jihlavy propůjčil svůj nezaměnitelný
hlas například seriálové postavě Dr. House.
Martin Stránský

40

Jiří Pecha

Oldřich Navrátil

V třebíčské Borovině se narodil osobitý herec
Jiří Pecha, který zde strávil dětství a později se seznámil i s ochotnickým divadlem,
kde působil jeho tatínek. Do továrny BOPO,
což byl ve své době největší výrobce obuvi
ve střední Evropě, chodil Jiří Pecha o prázdninách na brigádu. Pravděpodobně nejznámější je jeho postava raubíře Lotranda v pohádce
Lotrando a Zubejda. Vidět jste ho mohli také
v pohádce Anděl Páně a vystupoval i v zábavném pořadu Manéž Bolka Polívky.
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objevujte vysočinu

filmová Vysočina láká k objevování
Staňte se i vy režisérem svého výletu. Vydejte se po stopách filmových míst a dalších skvostech
na Vysočině. Nejen filmová místa, která jsou zmíněna v brožuře, mohou zaujmout roli ve vašem
výletním itineráři. Tedy hurá za dobrodružstvím na Vysočinu!

Nejen filmová NEJ z Vysočiny:
A. Jeden z nejstarších stromů na Vysočině je památná lípa rostoucí v zámeckém parku
města, které má ve svém názvu právě zmiňovaný druh stromu. Jak se toto město jmenuje?
B. Mezi nejvyšší rozhledny na Vysočině patří 52 metrová konstrukce ležící nedaleko
Pelhřimova. Znáte její jméno?
C. V roli vodníka se z českých herců nejčastěji objevil rodák z Horní Cerekve.
Víte, jak se jmenuje?
D. Do kterého z měst se odstěhoval Hliník z filmu Marečku, podejte mi pero?
E. Svou rozlohou 22 000 m2 se zařadilo Karlovo náměstí ve městě, kde se natáčel film
Zádušní oběť, k největším v České republice. Ve kterém městě jej najdete?
F. V jakém městě na Vysočině probíhá největší festival věnovaný autorskému
dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě?
G. Tipnete si, kolik měří nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny Javořice?
H. Víte, z jakého města na Vysočině pochází nejstarší výrobce lyží a jak se jmenuje?
I. Bohumil Hrabal žil několik let svého mládí v Polné na Vysočině. Napsal spousty povídek
a mnoho z nich bylo zfilmováno. Právě jedna z nich byla natáčena na Vysočině. Napadne
vás, která z nich by to mohla být? Napovíme vám, že se natáčela nejen v Počátkách.
A. Kamenice nad Lipou - B. Pípalka-Křemešník - C. Josef Dvořák - D. Humpolec E. Třebíč - F. Jihlava - G. 837 m - H. Nové Město na Moravě, Sporten - I. Postřižiny
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