+420 380 704 622, www.ckrumlov.cz/infocentrum

14. Donšajni (2012)

9. Hogo Fogo Homolka (1971)
Režie: Jaroslav Papoušek. Hrají: Josef Šebánek,
Marie Motlová, František Husák, Helena Růžičková, Petr Forman, Matěj Forman, Josef Kolb,
Josefa Pechlátová.
Filmová místa: Čimelice a okolí (Vrábsko).
Perlička: V čimelickém hostinci Na Hvížďalce si
můžete koupit pivo stejně jako děda Homolka.
Jen do dvora s autem, jako povedená rodinka, nezajedete. Stojí tu předzahrádka.
Ze záběrů filmu jde i po desítkách let poznat, kudy jeli Homolkovi k prarodičům.
Filmaři cestu snímali z náměstí až k domku, kde Homolkovi ve filmu našli jen
zavřenou branku. Jediné, co návštěvník putující po stopách filmu nenalezne, je
tohle stavení.
+420 387 999 999, www.icpisek.cz

Režie: Jiří Menzel. Hrají: Martin Huba, Jan
Hartl, Václav Kopta, Lucie Juránková, Libuše
Šafránková, Emma Smetana, Eva Josefíková,
Ivana Chýlková aj. Filmová místa: Tábor (divadlo Oskara Nedbala a uličky Starého města), Český Krumlov (barokní divadlo). Perlička:
Režisér se vrátil k původnímu názvu Donšajni.
Sukničkáři by podle něj vybízeli diváky, aby hledali více vulgarity. Pod slovem
donšajn vnímá sukničkáře s grácií. Při natáčení v táborském divadle štáb
chtěl vyklidit hlediště a druhý večer sedačky zase namontovat. Při natáčení
Iluzionisty to firmě trvalo asi deset dnů a vše stálo 200 tisíc. Ředitel divadla
Karel Daňhel dostal nápad a s osmi lidmi vyzkoušel, zda uzvednou celou
řadu. Podařilo se.
+420 381486230, www.taborcz.eu

vodní plochy; lesy

+420 381486230, www.taborcz.eu

V sídle Zemského soudu v Pasově,
které se nachází v historické budově
staré Rezidence v blízkosti pasovské
katedrály, byla natáčena závěrečná
scéna dětské detektivky “Tom und
Hacke” („Tom Sawyer a jeho kamarádi“). Budova Zemského soudu je pro
veřejnost otevřena od pondělí do pátku, vždy dopoledne během zasedání.
U vchodu projdou návštěvníci bezpečnostní kontrolou.

+420 381486230, www.taborcz.eu

Muzejní vesnice Bavorského lesa se svými
historickými usedlostmi, kostelíky a mlýny je
ideálním místem pro natáčení. Zde také bavorský režisér Marcus H. Rosenmüller našel kulisy
pro film “Sommer der Gaukler” (“Léto kejklířů”).
Muzejní vesnice je otevřena od začátku dubna do konce října. Kromě návštěv historických
stavení mohou návštěvníci okusit také komentované prohlídky pro děti a dospělé nebo
pozorovat při práci řemeslníky, jako například
hrnčíře či včelaře. Pravidelně se zde konají nejrůznější akce a dětské prázdninové programy.

Režie: Neil Burger. Hrají: Edward Norton, James
Babson, Jessica Biel, Tom Fischer, Paul Giamatti
aj. Filmová místa: Tábor (divadlo Oskara Nedbala),
Český Krumlov. Perlička: Prostor před táborským
divadlem v létě roku 2006 dostal na několik dnů háv
Vídně 19. století. Na zeď divadla i sousední policejní
budovu přibyly kulisy, které místo změnily k nepoznání. Policejní dům se stal
lékárnou. Rekvizitáři osadili ulici dobovými lampami, chodník zasypali pískem.
Z hlediště sálu zmizely sedačky a nahradily je dřevěné lavice.

CZE

24. Zemský soud v Pasově

Režie: František Vláčil. Hrají: Josef Kemr, František Velecký, Magda Vášáryová, Ivan Palúch, Pavla
Polášková, Michal Kožuch, Vladimír Menšík, Zdeněk
Kryzánek, Vlastimil Harapes, Zdeněk Řehoř, Jaroslav
Moučka aj. Filmová místa: Šumava – Kvilda, Lenora, Svánkov u Světlíku, Horní Planá, Rábí, Nová Pec,
Lipno, Volary; Klokočín u Písku. Perlička: Herec Ivan
Palúch si šel v otrhaném a omšelém kostýmu koupit
do trafiky cigarety. Přišel k němu cizinec a začal si ho
fotit. „Myslel si, že jsem žebrák. Strčil mi do ruky papírek. Bylo to padesát
marek. Tři dny jsme měli se štábem hostinu,” uvedl Ivan Palúch. Herci chodili
i do hospody ve Světlíku. Lidé si tu vypravují, že Vladimíru Menšíkovi chutnal
chléb se sádlem a cibulí. Menšíka se týká i jiná historka. Jako s potulným
mnichem s ním chodila ovce, ale nebyla u něho dost blízko. „Odborník poradil, aby se kostým Menšíka natřel beraním spermatem. Fungovalo to, ovce
se ho držela, ale Vláda strašně smrděl,” smál se Palúch, který si také užil své.
V Lenoře v lese na něho režisér kvůli autenticitě házel oštěpy.

19. Iluzionista (2005)

hranice státu

Režie: Jan Svěrák. Hrají: Anna Geislerová,
Radek Pastrnák, Jakub Špalek, Filip Renč.
Filmová místa: Táborsko: Záluží u Soběslavi – náves, Soběslav – třída Edvarda Beneše,
náměstí Republiky, Dráchov – křižovatka
U Sloupu, Bechyně – most, nám. TGM, vyhlídka ze zámeckého parku, Březnice – hostinec,
Stádlecký most, Komárov – náves, Mažice – náves; Jindřichohradecko: Matějovec – okraj obce, Jarošov n. Než. – benzinová pumpa, Kardašova Řečice
– náměstí, silnice mezi Děbolínem a K. Řečicí, železniční přejezd u K. Řečice,
Blažejov – nádraží, žel. přejezd, silnice mezi Hospřízí a Člunkem; Českobudějovicko: silnice u elektrárny Temelín; Českokrumlovsko: Zlatá Koruna – klášter.
Perlička: Do natáčení se ve Zlaté Koruně zapojili turisté a průvodkyně, která
musela několikrát zopakovat výklad v němčině. Vznikla tu i scéna s erotickým
nábojem odehrávající se v kapitulní síni. To kastelána Zdeňka Troupa pořádně
překvapilo. „Vůbec jsme nevěděli, že se tam má natáčet něco takového,“
směje se.

+43 7254 8414, http://www.nationalparkregion.com/
GPS: 47.892219,14.514438

dálnice

Režie: Ladislav Rychman. Hrají: Luděk Sobota,
Helena Vondráčková, Petr Nárožný, Miloslav Šimek,
Vladimír Menšík, Zdeněk Dítě, Jiří Krampol, Dana
Hlaváčová, František Filipovský, Mirko Musil, Eva Svobodová aj. Filmové místo: Český Krumlov. Perlička:
Filmový štáb a herci byli tenkrát ubytovaní v hotelu
Vyšehrad - dnes chátrající ruině nad městem. Mezi
lidmi se rychle rozšířila informace, že na jídlo chodili
Sobota s Vondráčkovou do hotelu U města Vídně.
Lidovou školu umění v Českém Krumlově filmaři
umístili do Kostelní ulice. Ceduli ale pověsili na zeď druhého nádvoří zámku.

13. Jízda (1994)

18. Marketa Lazarová (1967)

Svou ordinaci mezitím zavřela “Venkovská lékařka“. Christine Neubauer
si zahrála hlavní roli v 10 filmech,
které se odehrávaly právě v hornorakouském Ennstalu. Návštěvnické
centrum národního parku Ennstal
představuje ideální východisko pro
všechny kroky směřující do národního
parku Kalkalpen.

dálniční tunel

8. Jen ho nechte, ať se bojí (1978)

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

+420 388 402 230, www.info.vimperk.cz

23. Národní park Ennstal

dálnice ve výstavbě

+420 386801413, www.inbudejovice.cz

Jan Hřebejk herci a řediteli Jihočeského divadla
Jiřímu Šestákovi. Ten se v roce 2012 stal senátorem.
Ve scénáři se jeho postava původně také chystala do
komunální politiky, ale pak tvůrci tuto dějovou linku z filmu vyjmuli.

Režie: Karel Kachyňa. Hrají: Radovan Lukavský, Jiří Vala, Jiřina Švorcová, Jaroslav Marvan,
Stanislav Remunda, Jiří Holý, Vladimír Menšík,
Rudolf Jelínek aj. Filmová místa: Šumava (Kvilda, Sušice a okolí, Prášily a okolí, Na Vysokých
lávkách - jméno pro bažiny a mokřiny). Perlička:
Scéna pohřbu zastřeleného pohraničníka
Cigánka patří ve filmu k nejsilnějším. Režisér potřeboval, aby bylo pošmourno
a mlha. Jenže celý den bylo hezky. Natáčeli v létě o prázdninách, přitom
potřebovali hlavně déšť, mraky, zataženo. Tak udělali za kostelem na hřbitově
umělou mlhu. Čekalo se na osmnáctou hodinu, když zapadalo slunce a kostel
vrhal na hřbitov stín.

víceproudá, rychlostní silnice

+420 384 363 546, www.jh.cz

Režie: Zdeněk Podskalský. Hrají: Nataša Gollová, Eva Svobodová, Iva Janžurová, Jiří Hrzán,
Ota Sklenčka, Svatopluk Beneš, Jiří Koutný, Věra
Bublíková aj. Filmová místa: České Budějovice –
vinárna Split, Vlachovo Březí a okolí (Kakovice,
Bušanovice, Beneda, Zálezly). Perlička: Drobnou
roli dostal herec Jihočeského divadla Petr Šporcl.
„Ten pes je snad vymyšlenej,“ řekne ve filmu. Režisér Podskalský zašel do
divadla a vybral si herce na natáčení, kromě P. Šporcla, Josefa Bulíka a Dagmar Neubauerovou ad.. U Masných krámů byl přistaven barrandovský autobus
a zde se herci převlékali do kostýmů a pak štáb přešel do Sadů k Haškovým
kasárnám.

Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav
Majer, Kristýna Fuitová Nováková, Jiří Černý, Jiří
Šesták, David Máj, Jana Radojčičová, Matěj Zikán aj.
Filmová místa: Vitmanov u Staré Hlíny na Třeboňsku.
Perlička: Roli patriarchálního otce Karla, který podruhé vdává jednu ze svých dcer Terezu, svěřil režisér

17. Král Šumavy (1959)

silnice I. třídy

Režie: Vlasta Janečková. Hrají: Jorga
Kotrbová, Petr Štěpánek, Jiří Holý,
Ladislav Pešek, Marie Rosůlková,
Luba Skořepová, Jitka Molavcová,
Jan Tříska, Josef Bek, Marie Motlová,
Jiří Hálek, Josef Velda, Svatopluk
Skládal aj. Filmová místa: zámek
Červená Lhota: Perlička: Televizní
promítání Zlatovlásky se chystalo na Štědrý den v roce 1973. Všichni
čekali u obrazovek, ale místo hraného filmu se začala odehrávat loutková
pohádka. „Člověk, který v televizi připravoval vysílání, popletl filmy,”
vzpomíná tehdejší kastelán zámku Miloslav Paulík. Po několika minutách
loutkové pohádky se na obrazovkách objevila Zlatovláska z Červené
Lhoty. Miloslav Paulík si ve filmu zahrál. „Jsem ve scéně s králem, kterého
hrál Ladislav Pešek. Představuji sloužícího, který nese rouno,” vyprávěl
v roce 2011 Miloslav Paulík.

7. Drahé tety a já (1975)

12. Líbánky (2013)

+43 732 7070 2009, www.linztourismus.at
Breite/Lat: 48.30606, Länge/Lon: 14.28662

silnice II. třídy

3. Zlatovláska (1973)

+420 380 704 622, www.ckrumlov.cz/infocentrum

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

silnice III. třídy

+420 383 323 100, www.mesto-blatna.cz

Režie: Karel Janák. Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří
Mádl, Veronika Freimanová, Milan Šteindler,
Jiřina Jirásková, Pavla Tomicová, Běla Šarayová, Eliška Křenková, Hana Baroňová, Jana
Škopánová, Radka Pavlovčinová, Sandra Černodrinská, Šárka Vaculíková, Tereza Voříšková,
Veronika Kubařová, Jan Antonín Duchoslav,
Andrea Kerestešová aj. Filmová místa: Nahořany-Branná, Rožmberk nad Vltavou, tábořiště Podhradský pod zříceninou hradu Dívčí Kámen, Český Krumlov,
Rožmitál na Šumavě, Čepřovice, Loučovice. Perlička: Hlavní hrdinové sedící na
valníku si povídají a projíždějí ze Zlaté Koruny do Rájova, a aniž by traktor ve
filmu změnil směr, rozhovor dokončují při téže jízdě na téže silnici, ale opačným
směrem - z Rájova do Zlaté Koruny. Režiséru Karlu Janákovi se také podařilo
propojit dvě řeky, které propojit nelze. Vltavu a Ohři. Protože parta vodáků se
při plavbě u Českého Krumlova náhle ocitá u severočeských Svatošských skal.
Nad filmovou Vltavou se díky střihu tyčí hrad Loket.

Režie: Karel Steklý. Hrají: Rudolf Hrušínský,
Svatopluk Beneš, Miloš Nedbal, Jaroslav Marvan, Fanda Mrázek, Jaroslav Vojta, Alois Dvorský, Jana Kovaříková, František Černý, František
Šlégr, Otto Hradecký, František Filipovský aj.
Filmová místa: Putim, Heřmaň, Český Krumlov
a okolí. Perlička: Za četnickou stanici si filmaři
vybrali malou chaloupku, které pojmenování zůstalo kvůli turistům, kteří ji
v Putimi hledají. „Ve skutečnosti tu nikdy četnická stanice neexistovala vyjma
krátké doby za druhé světové války. Na fiktivní četnické stanici visí cedule
s označením. Turisté jsou spokojeni a fotí se před ní,“ uvedla v roce 2012
kronikářka Jaroslava Pixová.

Režie: Václav Krška. Hrají: Eduard Cupák, František Šlégr, Marie Brožová, Radovan Lukavský,
Jana Rybářová, Stella Májová, Miloš Forman aj.
Filmová místa: Písek a okolí, hlavně kolem řeky
Otavy. Perlička: Ve Svatotrojické písecké ulici
stával Drátovský mlýn a rostla lipová alej. Na
konci ulice, kde při natáčení byla sběrna odpadových surovin. Tam měl herec Eduard Cupák z lípy utrhnout lístek. Na první
pohled jednoduchá věc, ale Cupákovi to moc nešlo. Krška herce několikrát
vracel a pořád se mu na této scéně něco nezdálo.

Hornorakouské zemské hlavní město Linec na Dunaji přitahuje každý
rok mnoho filmových nadšenců. Filmové festivaly přilákají každoročně
nejen domácí filmové nadšence, ale
i mnoho prázdninových hostů. Zvláště
populární je festival, který se koná od
roku 2004. Každoročně nabízí v šesti
festivalových dnech národním a mezinárodním filmových hostům, novinářům, zástupcům filmové branže i domácímu
publiku zhruba 180 hraných, dokumentárních a krátkých filmů.

železnice

Režie: Bořivoj Zeman. Hrají: Helena
Vondráčková
(princezna
Helena),
Václav Neckář, Jaroslav Marvan, Bohuš
Záhorský, Josef Kemr, Darek Vostřel,
František Dibarbora, Oldřich Dědek,
Stella Zázvorková aj. Filmová místa:
zámek Blatná a okolí (Bezdědovice,
Bratronice). Perlička: Místní obyvatel
Josef Jančar vezl autobusem blatenského rybářství Helenu Vondráčkovou
a Václava Neckáře na místo u Bezdědovic. „Produkce tam postavila most
z tvárnic a točila se na něm scéna, jak princ Václav jede na krávě,”
vzpomíná Josef Jančar. Václav Neckář se na hřbetu zvířete držel jen tak
tak. „Kráva nedostala dva dny pít, a tak k vodě přímo letěla. Byl to takový
fofr, že se pan Neckář chytal všeho kolem sebe, aby nesletěl,” dodal
pamětník.

6. Rafťáci (2006)

11. Poslušně hlásím (1957)

22. Linz
16. Stříbrný vítr (1954)

vodní toky

2. Šíleně smutná princezna (1968)

+420 387 966 164, www.hluboka.cz

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

+43 732 7277-720, www.hornirakousko.at

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

hlavní město

+420 387 966 164, www.hluboka.cz

Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Lukáš Langmajer,
Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Pavel
Kikinčuk, Veronika Žilková, Jana Synková, Jana
Altmanová, Jiří Pecha, Lubomír Kostelka aj.
Filmová místa: Dobčice, Malé a Horní Chrášťany,
Záboří, Dříteň, Dehtáře, Radošovice, Hluboká
nad Vltavou, Netolice, Pištín. Perlička: Věřícím
v Dřítni se nelíbilo natáčení komedie v místním kostele. Kritizovali, že film je nemravný a uráží katolickou církev. Vadilo jim pojmenování faráře – Šoustal. Režisér
Troška označil nařčení za přehnaná a dodal, že mu natáčení povolila radnice,
která je vlastníkem kostela.

Krásná krajina Horního Rakouska
a okouzlující města často slouží jako
kulisy pro známé televizní seriály
a filmy. Natáčecí práce pro oblíbený
kriminální seriál SOKO Dunaj se
odehrávaly v dunajském prostoru. Aktuální díly seriálu se natáčely i v barokním městě Schärdingu.
V Horním Rakousku si můžeme zahrát
sami na detektivy a vydat se po stopách natáčení seriálu do Schlögen, Lince
či dále na jih.

město

hlubocký zámek, přichází zahradou a hodí přes mříž míček na krále Miroslava, ale gumová hračka dopadne v Třeboni. V záběru je na pozadí
třeboňská katovna pod hrází rybníka Svět. Obě města od sebe dělí třicet
kilometrů. Díky filmovému střihu se tato vzdálenost zkrátila na vteřinu.

5. Babovřesky (2013)

Režie: Jiří Mádl. Hrají: Ondřej Vetchý, Jaroslava
Pokorná, Petr Šimčák, Jan Maršál, Lucie Trmíková, Lukáš Hrabák, Miroslav Táborský (taxikář) aj.
Filmové místo: České Budějovice. Trhové Sviny
(Rejta). Perlička: Filmaři využili ZŠ Kubatova
v Českých Budějovicích. Natáčelo se ve třídě,
na chodbách, v tělocvičně, jídelně i venku před
budovou. Jiří Mádl i jeho bratr na tuto školu chodili. Natáčelo se během tří dnů
o prázdninách. V komparsu se objevila řada žáků školy, byl mezi nimi Matyáš
Havel ze 7. třídy. „Chtěl jsem se vidět na plátně, byla to dobrá příležitost. Ve
filmu jsem si šel ve třídě pro vysvědčení. Zajímavé bylo, že jsme tam nebyli jen
spolužáci z jednoho ročníku. Třeba vedle mě seděl čtvrťák.“

21. Soko Dunaj – Dunajský region

městys

Režie: Bořivoj Zeman. Hrají: Alena Vránová, Vladimír Ráž, Stanislav
Neumann, Marie Sýkorová, Jaroslav
Seník, Miloš Kopecký, Oldřich Dědek,
Karel Effa aj. Filmová místa: Český
Krumlov zámek, Hluboká nad Vltavou
zámek, Mokrá luka u Třeboně, Třeboň a Piaristické náměstí v Českých
Budějovicích. Perlička: V jedné scéně má princezna Krasomila za zády

+420 383 700 700, www.strakonice.eu

Režie: Jiří Menzel. Hrají: Jiří Menzel, Rudolf
Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský,
František Řehák, Jana Preissová, Bohuš Záhorský aj. Filmová místa: soutok Lužnice a Blatského potoka ve Veselí nad Lužnicí + kostel
a fara. Perlička: Častými hosty herci byli
U Nováků ve vsi Žíšov. Hospodu, která zanikla
na podzim roku 1968 po okupačním příchodu Rusů, tam vedla vdova se dvěma
dcerami. Jedna z dcer Anna Kodadová si vše vybavuje. „Herců a filmařů
byla plná hospoda. Nejraději si zalezli do místnosti vzadu za výčepem. Pan
Hrušínský sedával u stolku hned za dveřmi, kde byla dvě místa. Vždycky
sám. Objednával si nejčastěji vajíčka,“ řekla Anna Kodadová a její manžel Jan
přispěchal s historkou, že z hospody vozili se švagrem hercům k řece teplé
vuřty. „Jedli u Lužnice na dvou fošnách, z nichž si udělali stůl. Když skončilo
natáčení, nabídli mi, jestli si ty fošny nechci nechat. Vzal jsem si je a dodneška
z nich mám udělaný ponk v dílně, na kterém pracuji. Rozmarné léto mám
doslova pod rukama,“ svěřil se v roce 2011 Jan Kodad.

15. Pojedeme k moři (2014)

obec

1. Pyšná princezna (1952)

Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Pavel Kikinčuk,
Broněk Černý, Veronika Kánská, Petra Pyšová,
Marie Švecová, Helena Růžičková, Stanislav
Tříska, Erna Červená, Martin Šotola, Miroslav
Zouhar , Jiří Lábus, Pavel Vondruška, Jaroslava
Kretschmerová, Luděk Kopřiva, Vlastimila Vlková aj. Filmová místa: Hoštice u Volyně a okolí.
Perlička: Komedie Slunce, seno a pár facek má nepřekonatelný rekord. V historii československé kinematografie je to divácky nejnavštěvovanější film. Od
premiéry 26. června 1989 do konce toho roku ji vidělo přes čtyři miliony diváků.

10. Rozmarné léto (1967)

dálniční sjezd (exit)

Jižní Čechy – rybníky, louky, kopce,
hrady, zámky nebo tvrze. To všechno
láká desítky let filmové štáby z domova
i ze zahraničí na jih Čech, aby tu pořídily záběry do svých filmů či televizních
seriálů. Jihočeská krajina je pro ně podmanivá. Za všechny tvůrce to shrnul
režisér Jan Svěrák, který v Jihočeském
kraji natočil Jízdu, kousek filmu Kuky se
vrací a pohádku Tři bratři. „Jižní Čechy na
mě působí slunečněji než zbytek republiky. Jsou navíc obrazově velmi zajímavé,
najdete tu jak roviny, tak kopcovitost,
která vytváří plány. V úplné rovině se film
natáčí špatně, protože z ní cítíte jistou
bezvýchodnost. Když ale máte mírné
kopečky, po dvou kilometrech vidíte
jeden horizont, po deseti kilometrech
druhý horizont, tak to je pro film naprosto výborné. Právě to nabízejí filmařům
jižní Čechy.“

4. Trilogie Slunce, seno… (1983, 1989 a 1991)

Vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) v roce 2014
Text: Jihočeská centrála cestovního ruchu,
Oberösterreich Tourismus, Tourismusverband Ostbayern
Fotografie: archiv Jihočeská centrála cestovního ruchu, archiv Oberösterreich
Tourismus, archiv Tourismusverband Ostbayern, archiv jednotlivých cílů
Grafické zpracování a sazba: Inpress a. s., Tisk: Inpress a. s.
www.jiznicechy.cz

JIŽNÍ ČECHY
VE FILMOVÉ TVORBĚ

+49 (0) 851 394 0, www.justiz.bayern.de/gericht/lg/pa/
GPS: 48.57392,13.465547

25. Muzejní vesnice Bavorského lesa, Tittling

+49/8504/8482, www.museumsdorf.com
GPS: 48°43’46.99‘‘N, 13°22’47.14‘‘O

JIŽNÍ ČECHY
VE FILMOVÉ TVORBĚ

+420 381486230, www.taborcz.eu

26. Zámek Egg
20. Johanka z Arku (1999)
Režie: Christian Duguay. Hrají: Leelee Sobieski,
Jacqueline Bisset, Powers Boothe, Patrick Hartus, Maury Chaykin, Olympia Dukakis, Jonathan
Hyde, Robert Loggia, Shirley MacLaine aj. Filmová
místa: hrad Landštejn. Perlička: Po dokončení
závěrečných scén filmaři v čele s režisérem a hlavní
hrdinkou na nádvoří hradu rozdělali oheň a spálili scénář. Nouze nebyla o další
kuriózní situace. Když se komparzisté v historických hábitech měli rozběhnout
k útoku, vypadla jednomu z nich z kapsy tatranka. Měl ji schovanou v mikině
pod kostýmem.

Středověký zámek Egg v Bernriedu v Dolním Bavorsku byl využit pro natáčení filmu ”Fünf Freunde 2”
(“Správná pětka 2”). Zámek je otevřen od dubna do
října. Ve venkovních prostorách mohou návštěvníci
mimo jiné prozkoumat mohutné opevnění , hladomornu s mučírnou, 45 m vysokou hradní věž,
stejně tak i romantickou kapli. Uvnitř zámku čekají na návštěvníky slavnostní sály, jako je červený
a modrý salón, zrcadlový sál, rytířský sál, herna
a okázalý koncertní sál. Po prohlídce zámku Vás zve
k zastavení zámecký hotel Egg.
+49(0)9905 / 289, www.schloss-egg.de
GPS: 48.881238,12.921933

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

+420 384 363 546, www.jh.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem.
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+420 380 704 622, www.ckrumlov.cz/infocentrum

14. Donšajni (2012)

9. Hogo Fogo Homolka (1971)
Režie: Jaroslav Papoušek. Hrají: Josef Šebánek,
Marie Motlová, František Husák, Helena Růžičková, Petr Forman, Matěj Forman, Josef Kolb,
Josefa Pechlátová.
Filmová místa: Čimelice a okolí (Vrábsko).
Perlička: V čimelickém hostinci Na Hvížďalce si
můžete koupit pivo stejně jako děda Homolka.
Jen do dvora s autem, jako povedená rodinka, nezajedete. Stojí tu předzahrádka.
Ze záběrů filmu jde i po desítkách let poznat, kudy jeli Homolkovi k prarodičům.
Filmaři cestu snímali z náměstí až k domku, kde Homolkovi ve filmu našli jen
zavřenou branku. Jediné, co návštěvník putující po stopách filmu nenalezne, je
tohle stavení.
+420 387 999 999, www.icpisek.cz

Režie: Jiří Menzel. Hrají: Martin Huba, Jan
Hartl, Václav Kopta, Lucie Juránková, Libuše
Šafránková, Emma Smetana, Eva Josefíková,
Ivana Chýlková aj. Filmová místa: Tábor (divadlo Oskara Nedbala a uličky Starého města), Český Krumlov (barokní divadlo). Perlička:
Režisér se vrátil k původnímu názvu Donšajni.
Sukničkáři by podle něj vybízeli diváky, aby hledali více vulgarity. Pod slovem
donšajn vnímá sukničkáře s grácií. Při natáčení v táborském divadle štáb
chtěl vyklidit hlediště a druhý večer sedačky zase namontovat. Při natáčení
Iluzionisty to firmě trvalo asi deset dnů a vše stálo 200 tisíc. Ředitel divadla
Karel Daňhel dostal nápad a s osmi lidmi vyzkoušel, zda uzvednou celou
řadu. Podařilo se.
+420 381486230, www.taborcz.eu

vodní plochy; lesy

+420 381486230, www.taborcz.eu

V sídle Zemského soudu v Pasově,
které se nachází v historické budově
staré Rezidence v blízkosti pasovské
katedrály, byla natáčena závěrečná
scéna dětské detektivky “Tom und
Hacke” („Tom Sawyer a jeho kamarádi“). Budova Zemského soudu je pro
veřejnost otevřena od pondělí do pátku, vždy dopoledne během zasedání.
U vchodu projdou návštěvníci bezpečnostní kontrolou.

+420 381486230, www.taborcz.eu

Muzejní vesnice Bavorského lesa se svými
historickými usedlostmi, kostelíky a mlýny je
ideálním místem pro natáčení. Zde také bavorský režisér Marcus H. Rosenmüller našel kulisy
pro film “Sommer der Gaukler” (“Léto kejklířů”).
Muzejní vesnice je otevřena od začátku dubna do konce října. Kromě návštěv historických
stavení mohou návštěvníci okusit také komentované prohlídky pro děti a dospělé nebo
pozorovat při práci řemeslníky, jako například
hrnčíře či včelaře. Pravidelně se zde konají nejrůznější akce a dětské prázdninové programy.

Režie: Neil Burger. Hrají: Edward Norton, James
Babson, Jessica Biel, Tom Fischer, Paul Giamatti
aj. Filmová místa: Tábor (divadlo Oskara Nedbala),
Český Krumlov. Perlička: Prostor před táborským
divadlem v létě roku 2006 dostal na několik dnů háv
Vídně 19. století. Na zeď divadla i sousední policejní
budovu přibyly kulisy, které místo změnily k nepoznání. Policejní dům se stal
lékárnou. Rekvizitáři osadili ulici dobovými lampami, chodník zasypali pískem.
Z hlediště sálu zmizely sedačky a nahradily je dřevěné lavice.

CZE

24. Zemský soud v Pasově

Režie: František Vláčil. Hrají: Josef Kemr, František Velecký, Magda Vášáryová, Ivan Palúch, Pavla
Polášková, Michal Kožuch, Vladimír Menšík, Zdeněk
Kryzánek, Vlastimil Harapes, Zdeněk Řehoř, Jaroslav
Moučka aj. Filmová místa: Šumava – Kvilda, Lenora, Svánkov u Světlíku, Horní Planá, Rábí, Nová Pec,
Lipno, Volary; Klokočín u Písku. Perlička: Herec Ivan
Palúch si šel v otrhaném a omšelém kostýmu koupit
do trafiky cigarety. Přišel k němu cizinec a začal si ho
fotit. „Myslel si, že jsem žebrák. Strčil mi do ruky papírek. Bylo to padesát
marek. Tři dny jsme měli se štábem hostinu,” uvedl Ivan Palúch. Herci chodili
i do hospody ve Světlíku. Lidé si tu vypravují, že Vladimíru Menšíkovi chutnal
chléb se sádlem a cibulí. Menšíka se týká i jiná historka. Jako s potulným
mnichem s ním chodila ovce, ale nebyla u něho dost blízko. „Odborník poradil, aby se kostým Menšíka natřel beraním spermatem. Fungovalo to, ovce
se ho držela, ale Vláda strašně smrděl,” smál se Palúch, který si také užil své.
V Lenoře v lese na něho režisér kvůli autenticitě házel oštěpy.

19. Iluzionista (2005)

hranice státu

Režie: Jan Svěrák. Hrají: Anna Geislerová,
Radek Pastrnák, Jakub Špalek, Filip Renč.
Filmová místa: Táborsko: Záluží u Soběslavi – náves, Soběslav – třída Edvarda Beneše,
náměstí Republiky, Dráchov – křižovatka
U Sloupu, Bechyně – most, nám. TGM, vyhlídka ze zámeckého parku, Březnice – hostinec,
Stádlecký most, Komárov – náves, Mažice – náves; Jindřichohradecko: Matějovec – okraj obce, Jarošov n. Než. – benzinová pumpa, Kardašova Řečice
– náměstí, silnice mezi Děbolínem a K. Řečicí, železniční přejezd u K. Řečice,
Blažejov – nádraží, žel. přejezd, silnice mezi Hospřízí a Člunkem; Českobudějovicko: silnice u elektrárny Temelín; Českokrumlovsko: Zlatá Koruna – klášter.
Perlička: Do natáčení se ve Zlaté Koruně zapojili turisté a průvodkyně, která
musela několikrát zopakovat výklad v němčině. Vznikla tu i scéna s erotickým
nábojem odehrávající se v kapitulní síni. To kastelána Zdeňka Troupa pořádně
překvapilo. „Vůbec jsme nevěděli, že se tam má natáčet něco takového,“
směje se.

+43 7254 8414, http://www.nationalparkregion.com/
GPS: 47.892219,14.514438

dálnice

Režie: Ladislav Rychman. Hrají: Luděk Sobota,
Helena Vondráčková, Petr Nárožný, Miloslav Šimek,
Vladimír Menšík, Zdeněk Dítě, Jiří Krampol, Dana
Hlaváčová, František Filipovský, Mirko Musil, Eva Svobodová aj. Filmové místo: Český Krumlov. Perlička:
Filmový štáb a herci byli tenkrát ubytovaní v hotelu
Vyšehrad - dnes chátrající ruině nad městem. Mezi
lidmi se rychle rozšířila informace, že na jídlo chodili
Sobota s Vondráčkovou do hotelu U města Vídně.
Lidovou školu umění v Českém Krumlově filmaři
umístili do Kostelní ulice. Ceduli ale pověsili na zeď druhého nádvoří zámku.

13. Jízda (1994)

18. Marketa Lazarová (1967)

Svou ordinaci mezitím zavřela “Venkovská lékařka“. Christine Neubauer
si zahrála hlavní roli v 10 filmech,
které se odehrávaly právě v hornorakouském Ennstalu. Návštěvnické
centrum národního parku Ennstal
představuje ideální východisko pro
všechny kroky směřující do národního
parku Kalkalpen.

dálniční tunel

8. Jen ho nechte, ať se bojí (1978)

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

+420 388 402 230, www.info.vimperk.cz

23. Národní park Ennstal

dálnice ve výstavbě

+420 386801413, www.inbudejovice.cz

Jan Hřebejk herci a řediteli Jihočeského divadla
Jiřímu Šestákovi. Ten se v roce 2012 stal senátorem.
Ve scénáři se jeho postava původně také chystala do
komunální politiky, ale pak tvůrci tuto dějovou linku z filmu vyjmuli.

Režie: Karel Kachyňa. Hrají: Radovan Lukavský, Jiří Vala, Jiřina Švorcová, Jaroslav Marvan,
Stanislav Remunda, Jiří Holý, Vladimír Menšík,
Rudolf Jelínek aj. Filmová místa: Šumava (Kvilda, Sušice a okolí, Prášily a okolí, Na Vysokých
lávkách - jméno pro bažiny a mokřiny). Perlička:
Scéna pohřbu zastřeleného pohraničníka
Cigánka patří ve filmu k nejsilnějším. Režisér potřeboval, aby bylo pošmourno
a mlha. Jenže celý den bylo hezky. Natáčeli v létě o prázdninách, přitom
potřebovali hlavně déšť, mraky, zataženo. Tak udělali za kostelem na hřbitově
umělou mlhu. Čekalo se na osmnáctou hodinu, když zapadalo slunce a kostel
vrhal na hřbitov stín.

víceproudá, rychlostní silnice

+420 384 363 546, www.jh.cz

Režie: Zdeněk Podskalský. Hrají: Nataša Gollová, Eva Svobodová, Iva Janžurová, Jiří Hrzán,
Ota Sklenčka, Svatopluk Beneš, Jiří Koutný, Věra
Bublíková aj. Filmová místa: České Budějovice –
vinárna Split, Vlachovo Březí a okolí (Kakovice,
Bušanovice, Beneda, Zálezly). Perlička: Drobnou
roli dostal herec Jihočeského divadla Petr Šporcl.
„Ten pes je snad vymyšlenej,“ řekne ve filmu. Režisér Podskalský zašel do
divadla a vybral si herce na natáčení, kromě P. Šporcla, Josefa Bulíka a Dagmar Neubauerovou ad.. U Masných krámů byl přistaven barrandovský autobus
a zde se herci převlékali do kostýmů a pak štáb přešel do Sadů k Haškovým
kasárnám.

Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav
Majer, Kristýna Fuitová Nováková, Jiří Černý, Jiří
Šesták, David Máj, Jana Radojčičová, Matěj Zikán aj.
Filmová místa: Vitmanov u Staré Hlíny na Třeboňsku.
Perlička: Roli patriarchálního otce Karla, který podruhé vdává jednu ze svých dcer Terezu, svěřil režisér

17. Král Šumavy (1959)

silnice I. třídy

Režie: Vlasta Janečková. Hrají: Jorga
Kotrbová, Petr Štěpánek, Jiří Holý,
Ladislav Pešek, Marie Rosůlková,
Luba Skořepová, Jitka Molavcová,
Jan Tříska, Josef Bek, Marie Motlová,
Jiří Hálek, Josef Velda, Svatopluk
Skládal aj. Filmová místa: zámek
Červená Lhota: Perlička: Televizní
promítání Zlatovlásky se chystalo na Štědrý den v roce 1973. Všichni
čekali u obrazovek, ale místo hraného filmu se začala odehrávat loutková
pohádka. „Člověk, který v televizi připravoval vysílání, popletl filmy,”
vzpomíná tehdejší kastelán zámku Miloslav Paulík. Po několika minutách
loutkové pohádky se na obrazovkách objevila Zlatovláska z Červené
Lhoty. Miloslav Paulík si ve filmu zahrál. „Jsem ve scéně s králem, kterého
hrál Ladislav Pešek. Představuji sloužícího, který nese rouno,” vyprávěl
v roce 2011 Miloslav Paulík.

7. Drahé tety a já (1975)

12. Líbánky (2013)

+43 732 7070 2009, www.linztourismus.at
Breite/Lat: 48.30606, Länge/Lon: 14.28662

silnice II. třídy

3. Zlatovláska (1973)

+420 380 704 622, www.ckrumlov.cz/infocentrum

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

silnice III. třídy

+420 383 323 100, www.mesto-blatna.cz

Režie: Karel Janák. Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří
Mádl, Veronika Freimanová, Milan Šteindler,
Jiřina Jirásková, Pavla Tomicová, Běla Šarayová, Eliška Křenková, Hana Baroňová, Jana
Škopánová, Radka Pavlovčinová, Sandra Černodrinská, Šárka Vaculíková, Tereza Voříšková,
Veronika Kubařová, Jan Antonín Duchoslav,
Andrea Kerestešová aj. Filmová místa: Nahořany-Branná, Rožmberk nad Vltavou, tábořiště Podhradský pod zříceninou hradu Dívčí Kámen, Český Krumlov,
Rožmitál na Šumavě, Čepřovice, Loučovice. Perlička: Hlavní hrdinové sedící na
valníku si povídají a projíždějí ze Zlaté Koruny do Rájova, a aniž by traktor ve
filmu změnil směr, rozhovor dokončují při téže jízdě na téže silnici, ale opačným
směrem - z Rájova do Zlaté Koruny. Režiséru Karlu Janákovi se také podařilo
propojit dvě řeky, které propojit nelze. Vltavu a Ohři. Protože parta vodáků se
při plavbě u Českého Krumlova náhle ocitá u severočeských Svatošských skal.
Nad filmovou Vltavou se díky střihu tyčí hrad Loket.

Režie: Karel Steklý. Hrají: Rudolf Hrušínský,
Svatopluk Beneš, Miloš Nedbal, Jaroslav Marvan, Fanda Mrázek, Jaroslav Vojta, Alois Dvorský, Jana Kovaříková, František Černý, František
Šlégr, Otto Hradecký, František Filipovský aj.
Filmová místa: Putim, Heřmaň, Český Krumlov
a okolí. Perlička: Za četnickou stanici si filmaři
vybrali malou chaloupku, které pojmenování zůstalo kvůli turistům, kteří ji
v Putimi hledají. „Ve skutečnosti tu nikdy četnická stanice neexistovala vyjma
krátké doby za druhé světové války. Na fiktivní četnické stanici visí cedule
s označením. Turisté jsou spokojeni a fotí se před ní,“ uvedla v roce 2012
kronikářka Jaroslava Pixová.

Režie: Václav Krška. Hrají: Eduard Cupák, František Šlégr, Marie Brožová, Radovan Lukavský,
Jana Rybářová, Stella Májová, Miloš Forman aj.
Filmová místa: Písek a okolí, hlavně kolem řeky
Otavy. Perlička: Ve Svatotrojické písecké ulici
stával Drátovský mlýn a rostla lipová alej. Na
konci ulice, kde při natáčení byla sběrna odpadových surovin. Tam měl herec Eduard Cupák z lípy utrhnout lístek. Na první
pohled jednoduchá věc, ale Cupákovi to moc nešlo. Krška herce několikrát
vracel a pořád se mu na této scéně něco nezdálo.

Hornorakouské zemské hlavní město Linec na Dunaji přitahuje každý
rok mnoho filmových nadšenců. Filmové festivaly přilákají každoročně
nejen domácí filmové nadšence, ale
i mnoho prázdninových hostů. Zvláště
populární je festival, který se koná od
roku 2004. Každoročně nabízí v šesti
festivalových dnech národním a mezinárodním filmových hostům, novinářům, zástupcům filmové branže i domácímu
publiku zhruba 180 hraných, dokumentárních a krátkých filmů.

železnice

Režie: Bořivoj Zeman. Hrají: Helena
Vondráčková
(princezna
Helena),
Václav Neckář, Jaroslav Marvan, Bohuš
Záhorský, Josef Kemr, Darek Vostřel,
František Dibarbora, Oldřich Dědek,
Stella Zázvorková aj. Filmová místa:
zámek Blatná a okolí (Bezdědovice,
Bratronice). Perlička: Místní obyvatel
Josef Jančar vezl autobusem blatenského rybářství Helenu Vondráčkovou
a Václava Neckáře na místo u Bezdědovic. „Produkce tam postavila most
z tvárnic a točila se na něm scéna, jak princ Václav jede na krávě,”
vzpomíná Josef Jančar. Václav Neckář se na hřbetu zvířete držel jen tak
tak. „Kráva nedostala dva dny pít, a tak k vodě přímo letěla. Byl to takový
fofr, že se pan Neckář chytal všeho kolem sebe, aby nesletěl,” dodal
pamětník.

6. Rafťáci (2006)

11. Poslušně hlásím (1957)

22. Linz
16. Stříbrný vítr (1954)

vodní toky

2. Šíleně smutná princezna (1968)

+420 387 966 164, www.hluboka.cz

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

+43 732 7277-720, www.hornirakousko.at

+420 387 999 999, www.icpisek.cz

hlavní město

+420 387 966 164, www.hluboka.cz

Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Lukáš Langmajer,
Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Pavel
Kikinčuk, Veronika Žilková, Jana Synková, Jana
Altmanová, Jiří Pecha, Lubomír Kostelka aj.
Filmová místa: Dobčice, Malé a Horní Chrášťany,
Záboří, Dříteň, Dehtáře, Radošovice, Hluboká
nad Vltavou, Netolice, Pištín. Perlička: Věřícím
v Dřítni se nelíbilo natáčení komedie v místním kostele. Kritizovali, že film je nemravný a uráží katolickou církev. Vadilo jim pojmenování faráře – Šoustal. Režisér
Troška označil nařčení za přehnaná a dodal, že mu natáčení povolila radnice,
která je vlastníkem kostela.

Krásná krajina Horního Rakouska
a okouzlující města často slouží jako
kulisy pro známé televizní seriály
a filmy. Natáčecí práce pro oblíbený
kriminální seriál SOKO Dunaj se
odehrávaly v dunajském prostoru. Aktuální díly seriálu se natáčely i v barokním městě Schärdingu.
V Horním Rakousku si můžeme zahrát
sami na detektivy a vydat se po stopách natáčení seriálu do Schlögen, Lince
či dále na jih.

město

hlubocký zámek, přichází zahradou a hodí přes mříž míček na krále Miroslava, ale gumová hračka dopadne v Třeboni. V záběru je na pozadí
třeboňská katovna pod hrází rybníka Svět. Obě města od sebe dělí třicet
kilometrů. Díky filmovému střihu se tato vzdálenost zkrátila na vteřinu.

5. Babovřesky (2013)

Režie: Jiří Mádl. Hrají: Ondřej Vetchý, Jaroslava
Pokorná, Petr Šimčák, Jan Maršál, Lucie Trmíková, Lukáš Hrabák, Miroslav Táborský (taxikář) aj.
Filmové místo: České Budějovice. Trhové Sviny
(Rejta). Perlička: Filmaři využili ZŠ Kubatova
v Českých Budějovicích. Natáčelo se ve třídě,
na chodbách, v tělocvičně, jídelně i venku před
budovou. Jiří Mádl i jeho bratr na tuto školu chodili. Natáčelo se během tří dnů
o prázdninách. V komparsu se objevila řada žáků školy, byl mezi nimi Matyáš
Havel ze 7. třídy. „Chtěl jsem se vidět na plátně, byla to dobrá příležitost. Ve
filmu jsem si šel ve třídě pro vysvědčení. Zajímavé bylo, že jsme tam nebyli jen
spolužáci z jednoho ročníku. Třeba vedle mě seděl čtvrťák.“

21. Soko Dunaj – Dunajský region

městys

Režie: Bořivoj Zeman. Hrají: Alena Vránová, Vladimír Ráž, Stanislav
Neumann, Marie Sýkorová, Jaroslav
Seník, Miloš Kopecký, Oldřich Dědek,
Karel Effa aj. Filmová místa: Český
Krumlov zámek, Hluboká nad Vltavou
zámek, Mokrá luka u Třeboně, Třeboň a Piaristické náměstí v Českých
Budějovicích. Perlička: V jedné scéně má princezna Krasomila za zády

+420 383 700 700, www.strakonice.eu

Režie: Jiří Menzel. Hrají: Jiří Menzel, Rudolf
Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil Brodský,
František Řehák, Jana Preissová, Bohuš Záhorský aj. Filmová místa: soutok Lužnice a Blatského potoka ve Veselí nad Lužnicí + kostel
a fara. Perlička: Častými hosty herci byli
U Nováků ve vsi Žíšov. Hospodu, která zanikla
na podzim roku 1968 po okupačním příchodu Rusů, tam vedla vdova se dvěma
dcerami. Jedna z dcer Anna Kodadová si vše vybavuje. „Herců a filmařů
byla plná hospoda. Nejraději si zalezli do místnosti vzadu za výčepem. Pan
Hrušínský sedával u stolku hned za dveřmi, kde byla dvě místa. Vždycky
sám. Objednával si nejčastěji vajíčka,“ řekla Anna Kodadová a její manžel Jan
přispěchal s historkou, že z hospody vozili se švagrem hercům k řece teplé
vuřty. „Jedli u Lužnice na dvou fošnách, z nichž si udělali stůl. Když skončilo
natáčení, nabídli mi, jestli si ty fošny nechci nechat. Vzal jsem si je a dodneška
z nich mám udělaný ponk v dílně, na kterém pracuji. Rozmarné léto mám
doslova pod rukama,“ svěřil se v roce 2011 Jan Kodad.

15. Pojedeme k moři (2014)

obec

1. Pyšná princezna (1952)

Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Pavel Kikinčuk,
Broněk Černý, Veronika Kánská, Petra Pyšová,
Marie Švecová, Helena Růžičková, Stanislav
Tříska, Erna Červená, Martin Šotola, Miroslav
Zouhar , Jiří Lábus, Pavel Vondruška, Jaroslava
Kretschmerová, Luděk Kopřiva, Vlastimila Vlková aj. Filmová místa: Hoštice u Volyně a okolí.
Perlička: Komedie Slunce, seno a pár facek má nepřekonatelný rekord. V historii československé kinematografie je to divácky nejnavštěvovanější film. Od
premiéry 26. června 1989 do konce toho roku ji vidělo přes čtyři miliony diváků.

10. Rozmarné léto (1967)

dálniční sjezd (exit)

Jižní Čechy – rybníky, louky, kopce,
hrady, zámky nebo tvrze. To všechno
láká desítky let filmové štáby z domova
i ze zahraničí na jih Čech, aby tu pořídily záběry do svých filmů či televizních
seriálů. Jihočeská krajina je pro ně podmanivá. Za všechny tvůrce to shrnul
režisér Jan Svěrák, který v Jihočeském
kraji natočil Jízdu, kousek filmu Kuky se
vrací a pohádku Tři bratři. „Jižní Čechy na
mě působí slunečněji než zbytek republiky. Jsou navíc obrazově velmi zajímavé,
najdete tu jak roviny, tak kopcovitost,
která vytváří plány. V úplné rovině se film
natáčí špatně, protože z ní cítíte jistou
bezvýchodnost. Když ale máte mírné
kopečky, po dvou kilometrech vidíte
jeden horizont, po deseti kilometrech
druhý horizont, tak to je pro film naprosto výborné. Právě to nabízejí filmařům
jižní Čechy.“

4. Trilogie Slunce, seno… (1983, 1989 a 1991)
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Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) v roce 2014
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JIŽNÍ ČECHY
VE FILMOVÉ TVORBĚ

+49 (0) 851 394 0, www.justiz.bayern.de/gericht/lg/pa/
GPS: 48.57392,13.465547

25. Muzejní vesnice Bavorského lesa, Tittling

+49/8504/8482, www.museumsdorf.com
GPS: 48°43’46.99‘‘N, 13°22’47.14‘‘O

JIŽNÍ ČECHY
VE FILMOVÉ TVORBĚ

+420 381486230, www.taborcz.eu

26. Zámek Egg
20. Johanka z Arku (1999)
Režie: Christian Duguay. Hrají: Leelee Sobieski,
Jacqueline Bisset, Powers Boothe, Patrick Hartus, Maury Chaykin, Olympia Dukakis, Jonathan
Hyde, Robert Loggia, Shirley MacLaine aj. Filmová
místa: hrad Landštejn. Perlička: Po dokončení
závěrečných scén filmaři v čele s režisérem a hlavní
hrdinkou na nádvoří hradu rozdělali oheň a spálili scénář. Nouze nebyla o další
kuriózní situace. Když se komparzisté v historických hábitech měli rozběhnout
k útoku, vypadla jednomu z nich z kapsy tatranka. Měl ji schovanou v mikině
pod kostýmem.

Středověký zámek Egg v Bernriedu v Dolním Bavorsku byl využit pro natáčení filmu ”Fünf Freunde 2”
(“Správná pětka 2”). Zámek je otevřen od dubna do
října. Ve venkovních prostorách mohou návštěvníci
mimo jiné prozkoumat mohutné opevnění , hladomornu s mučírnou, 45 m vysokou hradní věž,
stejně tak i romantickou kapli. Uvnitř zámku čekají na návštěvníky slavnostní sály, jako je červený
a modrý salón, zrcadlový sál, rytířský sál, herna
a okázalý koncertní sál. Po prohlídce zámku Vás zve
k zastavení zámecký hotel Egg.
+49(0)9905 / 289, www.schloss-egg.de
GPS: 48.881238,12.921933
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+420 384 363 546, www.jh.cz
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