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Mapování v!znamn!ch okam"ik# na$ich d%jin by 
m%lo b!t pro ve&ejnoprávní televizi tak&ka povinnou 
disciplínou a 'eská televize tak stále p&ichází 
s projekty, které se k nim z r#zn!ch úhl# a v r#zn!ch 
zpracováních vracejí. Seriál První republika p&istupuje 
k tomuto úkolu od po(átku z toho nejlep$ího 
mo"ného konce. Vybral si dobu, kterou si mnozí 
z nás mo"ná a" p&íli$ nekriticky idealizují, dobu, 
ve které se formovala (eská demokracie a která 
nese i p&ekvapiv% mnoho paralel s tím, co pro"íváme 
posledních dvacet let. První republika v sob% také 
spojuje to, co jsme m%li rádi na dnes ji" legendárním 
seriálu Vypráv%j, toti" autentické historické kulisy 
s dobov!mi kost!my, architekturou i pohledy do ulic 
prvorepublikové Prahy a silné lidské p&íb%hy. Navíc 
ale je$t% p&idává napínav! detektivní p&íb%h. 

Rodinnou ságou postavenou na osudech p&íslu$ník# 
rozv%tveného klanu Valentov!ch se toti" proplétá 
vy$et&ování dávné vra"dy. A to není jediné, (ím tv#rci 
seriálu diváky p&ekvapí.  Na konkrétních lidsk!ch 
p&íb%zích budou ukazovat, jaká byla prvorepubliková 
spole(nost, (ím se bavila a co ji trápilo. Je to skv%l! 
formát, kter! poodhrne oponu "ivot# v$edních 
i mén% v$edních hrdin#, "ijících v období od roku 
1918 a" do konce druhé sv%tové války, a já jsem si 
jist!, "e si brzy získá p&íze) mnoha televizních divák#.

Petr Dvo"ák, 
generální "editel #eské televize



Pár dní p&ed koncem první sv%tové války st%huje 
zámo"n! statká& Alois Valenta svou rodinu ze statku 
ve vesnici nedaleko Prahy blí" k m%stu. Na p&edm%stí, 
které má, jak doufá, slibnou budoucnost. Vyd%lal 
na potravinov!ch dodávkách rakouské armád%, 
a tak mohl koupit na b&ehu Vltavy v Podolí rozsáhlé 
louky a zrekonstruovat rodinnou vilu. Ta je d%dictvím 
jeho snachy, pat&ila textilnímu továrníkovi Léblovi, 
o kterém panuje obecné mín%ní, "e utekl se "enou 
v roce 1910 do Ameriky, proto"e zdefraudoval peníze 
z d#chodového fondu sv!ch zam%stnanc#. Jen 
n%kte&í z na$ich hrdin# v%dí, "e man"elé Léblovi se 
stali ob%tí brutální vra"dy, její" temné tajemství d&ímá 
u" pod prvními díly seriálu a pátrání po pachateli 
starého zlo(inu se pozd%ji stane jedním z hnacích 
motor# p&íb%hu.

Dal$í linkou je velk! milostn! p&íb%h dvou bratr# 
a jedné "eny. Klára Valentová, man"elka Aloisova 
nejstar$ího syna Jaroslava, je rozená Léblová 
a v roce údajné otcovy defraudace byla zamilovaná 
do Vladimíra, mlad$ího Jaroslavova bratra. I on ji 
v&ele miloval, ale nep&ízniv! osud a zmizení rodi(# 
zp#sobil, "e Klára si vzala Jaroslava a Vladimír utekl 
na osm let do ciziny. Vrátí se v roce 1918 po vzniku 
'eskoslovenské republiky jako francouzsk! legioná&, 
odpoutá se od rodinné tradice a zalo"í si módní 
salon.

T&etím pilí&em vypráv%ní je portrét rodiny 
Valentov!ch. Rodinn! "ivot Valentov!ch p&ipomíná 
ve své podstat%, i p&es pohnuté okolnosti, obraz 
rodiny, jak ji známe z vlastní zku$enosti a z dne$ních 
dn#, proto"e n%které "ivotní zákony se nem%ní.

Alois Valenta je konzervativn% zalo"en! (lov%k, jemu" 
je rodina nade v$e. 'lenové rodiny jsou Aloisova 
"ena, jeho nejmlad$í syn a p&íslu$ník zlaté mláde"e 
Freddy, jeho dv% snachy Klára a Vladimírova "ena 
Magdaléna, Klá&in bratr Kry$tof, kter! u rodiny 
Valent# "ije po zmizení Léblov!ch, dv% malé vnu(ky 
Eli$ka a Irena, jejich" role p&iná$ejí do p&íb%hu zá&ící 
d%tsk! vtip, dv% v%rné slu"ky, star$í Antonie a mladá 
Jarka; a k rodin% pat&í také rodinn! p&ítel a právník, 
doktor Benoni. 

'tvrt!m v!znamn!m prvkem, na n%m" je sága 
zalo"ena, je doba, v ní" se p&íb%h odehrává. Doba, 
kde se lámala epocha, kdy pokojnou secesi, 
p&edvále(n! *n de siécle, vyst&ídal nástup moderny, 
pr#myslového rozmachu, v na$ich pom%rech 
vznik a nejprve první roky mladé 'eskoslovenské 
republiky. Krátily se sukn%, "enské vlasy, (as 
mu"ského patriarchátu a i (as starosv%tského 
sociálního smíru. Nebylo lehké v tomto povále(ném 
(ase zm%n obstát, ale bylo to krásné a plné nad%jí.

První republika



'eská televize v p&ípad% tohoto seriálu 
vysly$ela nevyslovenou le( p&ítomnou v!zvu divák#, 
p&ání (i spole(enské cht%ní, které skryt% vibrovalo 
nap&í( diváck!m spektrem: lidé jsou u" unaveni 
záplavou seriál# komer(ních stanic, které se v$echny 
odehrávají v té"e sou(asné dekoraci a divák si 
není  jist identitou ani postav ani d%j#.

Spole(nost Dramedy a její scenáristick! a realiza(ní 
t!m (Filip Bobi)ski, Jan Gardner, Petr +izling, Biser 
A. Arichtev) p&i$li s nabídkou na seriál dobov!, kter! 
se odehrává  v minulosti, a to v minulosti, k ní" 
se upíná pozitivní pam%, národa: k první republice, 
k zemi, která byla nejvysp%lej$í (i dokonce jedinou 
demokracií ve st&ední Evrop%.

'eská televize se rozhodla, "e do tohoto projektu   
investuje, proto"e  je p&esv%d(ena, "e  tak  poskytne 
divák#m n%co naprosto jiného, ne" mohou 
v (eské dramatické tvorb% vid%t. Jde o projekt 
ryze  ve&ejnoprávní, proto"e  ke v$em  napínav!m 
a divácky atraktivním d%j#m nabízí  p&esah v tom, "e 
portrétuje epochu, o ní" p&es ve$kerou pam%tnickou 
(i nostalgickou lásku panují mezi lidmi i mnohé iluze.

Seriál První republika je ságou o rodin% Valentov!ch, 
p#vodn% statká&#, kte&í jako selfmademani 
stav%li m%sto a pr#mysl v pra"ském Podolí. Ale 
je i pr#&ezem v$emi sociálními vrstvami té doby, 
ukazuje sociální nerovnosti, které nemají daleko 
k t%m dne$ním, pozoruje  nap&íklad i zrod síly, která 
pozd%ji p&ivodila této zemi tolik zla, tedy po(átk# 
komunistického hnutí. Vizuáln% je seriál velmi 
p&ita"liv!: d%j probíhá v mozaice  povále(n!ch, 
je$t% secesních  obraz# a spolu s dobou se m%ní 
v  kaleidoskop  pestr!ch  zm%n, které p&iná$ela 

„moderní doba“.

-ánrov% je seriál romantick!m melodramatick!m 
p&íb%hem, kde se  osudové milostné vztahy 
dramaticky proplétají s odhalováním starého zlo(inu, 
má v sob% prvky rodinné harmonie  i kon.ikt#, 
i hravé momenty, které do n%j p&iná$ejí nev$edn% 
pojaté d%tské postavy.

Domníváme se, "e První republika splní o(ekávání 
divák# i  snahy tv#rc# a "e se ob% potkají 
v p&íznivém diváckém p&ijetí.

Jan $tern, 
kreativní producent #T

Moje cesta k První republice neza(ala plánem 
na seriál z tohoto období, by, díky mému 
p&edchozímu projektu, seriálu Vypráv%j, to tak 
trochu logicky vypadá. Oslovil jsem Jana Gardnera, 
hlavního scenáristu a vedoucího projektu, proto"e 
jsem byl p&esv%d(en, "e si rozumíme v pohledu 
na "ánr moderního dramatického seriálu. Cht%li jsme 
(eskému divákovi nabídnout emotivní, napínav! 
a pln! p&íb%h s rychl!m spádem. Kdy" se nám 
za(al p&íb%h r!sovat, rozhodli jsme se hledat dobu, 
do které d%j zasadíme. A" postupn% jsme objevili $í&i 
mo"ností, které nám zvolené období nabízí.

Na$ím cílem není dokumentovat historická fakta. 
Vyprávíme siln! lidsk! p&íb%h, kter! je zasazen 
do atmosféry atraktivního období na$í historie tak 
jak si myslíme, "e by ji na$i hrdinové mohli za"ít. 
A v%&íme, "e si diváci budou u"ívat krásnou vizuální 
podívanou.

První republiku neidealizujeme, nevnímáme ji jako 
období kdy zem% jen vzkvétala. Sledujeme jak "ivoty 
bohat!ch vrstev tak i prost&edí chud!ch. Ale bohatí 
v na$em p&íb%hu ne"ijí odtr"ení od reality, zatímco 
chudí t%"ce d&ou. P&íb%hy v$ech se prolínají tak, jak je 
tomu v b%"ném "ivot%, v%&íme, "e ka"d! je str#jcem 
svého $t%stí. 

V dobovém podání se potkáváme s &adou velmi 
aktuálních spole(ensk!ch témat a kon.ikt#. Doba 
po zalo"ení první republiky v mnoh!ch aspektech 
p&ipomíná dobu v!voje po roce 1989, od za(átk# 
pln!ch o(ekávání, p&es vrchol ekonomické prosperity 
a" po období krize. 

Také z hlediska v!roby se jedná o jedine(n! 
projekt. Nákladn! v!pravn! seriál mohl vzniknout 
díky politice sou(asného vedení 'eské televize 
v oblasti koprodukcí, je *nancován mezinárodn% 
a s podporou tzv. pobídek Státního fondu 
kinematogra*e.

Filip Bobi%ski, 
producent a spoluautor projektu



Scenárista a vedoucí projektu Jan Gardner:
„Doba se m!ní, ale lidská nátura z"stává stejná.“

Kde se zrodil nápad ud&lat seriál t'kající se první 
republiky?

P#vodn% jsem od Filipa Bobi)skiho (producent 
Dramedy) dostal nabídku vymyslet 26-ti 
díln! ducha&sk! seriál, kter! by se odehrával 
v sou(asnosti. Nakoupil jsem si spoustu knih s touto 
tematikou a zjistil, "e zlatou érou spiritismu byla 
dvacátá a t&icátá léta minulého století. Rozhodl 
jsem se proto situovat p&íb%h do tohoto období. 
Filip souhlasil pod podmínkou, "e p&idáme díly, 
aby se mohl dobov! seriál zaplatit. Necht%l jsem 
p&íb%h pouze „natahovat“, a tak vznikl nápad ud%lat 
rodinnou ságu a zmapovat osudy jedné rodiny 
v mo"ná nejturbulentn%j$ím úseku na$ich d%jin. 

Období první republiky je dobou, která b'vá 
(asto idealizována. Jak k této látce p"istupujete vy 
jako scenárista a vedoucí projektu?

První, co jsem ud%lal, bylo, "e jsem si na kus 
papíru napsal v$echno, co m% napadne, kdy" 
se &ekne „první republika“. Toté" jsem ud%lal 
s "ánry, které v tomto období dob&e fungují. Vedle 
ducha&iny (které je nakonec v seriálu poskrovnu 
J), to byla detektivka a melodrama. A od za(átku 
jsme v%d%li, "e nebudeme tuto éru idealizovat, 
ale "e se pokusíme vystihnout (lov%ka té doby 
a nalézt paralelu se sou(asností. Doba se m%ní, 
ale lidská nátura z#stává stejná. Jasn%, v období 
první republiky byly ony pov%stné n#"ky otev&ené 
mnohem více ne" dnes. Chudí lidé byli tehdy 
opravdu hodn% chudí, to se s dne$kem nedá srovnat. 
Nap&íklad, v prvním díle, kter! se odehrává v roce 
1918, máme scénu, kdy slu"ka polo"í na ulici slupky 
od brambor a b%hem n%kolika minut jsou pry(, co" 
je skute(ná historka. Takov!to moment vám kolikrát 
&ekne o té dob% víc, ne" u(ebnice d%jepisu. Ka"d! 
p&íb%h je zajímav! v detailu. Ná$ seriál není o historii 
první republiky, ale o ka"dodennosti.

Vy sám jste m&l u) p"ed první republikou *ir*í 
znalosti o tomto období nebo to jde ruku v ruce 
se psaním?

Ka"d! autor, p&istupuje-li ke psaní poctiv%, se musí, 
cht%-necht%, stát expertem na téma, o kterém 
pí$e. Samoz&ejm%, "e jsem o první republice m%l 
ur(ité pov%domí, jako ostatn% skoro ka"d! 'ech, 
ale nesta(ilo to. Nezbylo ne" si zopakovat d%jepis 
a vydolovat, co se dá. Neocenitelnou pomocí 
jsou nám v tomto ohledu na$i odborní poradci: 
PhDr. Pavel Novák CSc., Prof. PhDr. Milena Lenderová 
CSc. a JUDr. Michal Dlouh!. Ukázali nám nejen, kde 
hledat pot&ebné informace, ale i to, "e autorova 
fantazie má své meze J.

Jak vlastn& vypadá studium podklad+ v tomto 
p"ípad&, z (eho vycházíte?

'tu, poslouchám a dívám se na cokoliv, co m% 
m#"e inspirovat. Kombinuji odbornou literaturu 
s beletrií, *lmy, seriály, dokumenty, rozhlasov!mi 
po&ady... Sna"ím se té dob% nejen porozum%t, ale 
také ji i pro"ít. D#le"itou roli, nap&íklad, hraje v na$em 
p&íb%hu noc, kdy byla poprvé vid%na Halleyova 
kometa. Pozdvi"ení, které tento úkaz zp#sobil, 
krásn% popisuje Jaroslav Seifert ve své knize „V$ecky 
krásy sv%ta“ (mimochodem, je jedním z mála, 
kdo vid%l Halleyovu kometu dvakrát). Díky jeho 

„sv%dectví“ jsme se mohli lépe vcítit do pocit# lidí, 
kte&í onu kv%tnovou noc v roce 1910 u"asle hled%li 
na oblohu.

Jaké jsou va*e oblíbené historické osobnosti 
z první republiky?

První republika byla érou, kdy lidé za"ili dobré i zlé 
dovedené do extrém#. Opojení z vlastního státu se 
prolínalo s epidemií $pan%lské ch&ipky, která zabila 
více lidí, ne" První sv%tová válka. Období velké 
prosperity vyst&ídala doposud nejv%t$í ekonomická 
krize. Ka"d! se s tím vyrovnával po svém; ukázaly 
se charaktery. N%kdo obstál lépe, jin! h#& a já se 
neodva"uji nikoho z nich soudit. Jsem hrd! na to, "e 
jsme m%li tolik osobností-hrdin# a jmenovat jednoho 
by byla neúcta k druh!m.

Co je pro vás nejt&)*í na psaní takovéto rodinné 
ságy?

P&i psaní První republiky bylo pro m% a mou 
spoluautorkou Magdalenou Bu$tovou nejv%t$í 
v!zvou skloubit t&i r#zné "ánry - melodrama, 
detektivku a ducha&inu – dohromady tak, aby vznikl 
jeden homogenní p&íb%h. Vzorem pro nás byla kniha 
Jane Austenové „P!cha a p&edsudek“, kde vedlej$í 
linie posunuje tu hlavní. Cht%li jsme, aby ka"dá 
zápletka m%la v p&íb%hu svou funkci a dohromady 
tvo&ila jeden celek.

Jak dlouho pí*ete jeden díl?

Pod seriálem „První republika“ jsou podepsáni t&i 
auto&i. Já,Magdalena Bu$tová a Pavel Gotthard. Byla 
to kolektivní práce a ka"d! z nás ten seriál n%jak!m 
zp#sobem formoval. Za m%síc napí$eme dva a" t&i 
díly, pracujeme v$ak z podrobné synopse, kterou 
máme p&ipravenou p&edem…

A co se t'(e inspirace u jin'ch seriál+?

Kdy" p&istupujete k jakékoliv látce, tak je v"dy 
d#le"ité identi*kovat "ánrové konvence a kli$é. 
Ty první se sna"íme dodr"et, t%m druh!m je t&eba 
se vyhnout. T%ch inspirací bylo proto hodn%: 

„S)atky z rozumu“, „Byl jednou jeden d#m“, „Panství 
Downton“, „Impérium – Ma*e v Atlantic City, Vichry 
války, minisérie „Láska v bílém pekle“… Ka"d! 
z nich nám n%co dal, n%co ukázal – t&eba i to, jak 
to d%lat nemáme. Ve *nále je ale „První republika“ 
svébytn!m sv%tem s originálními postavami 
a p&íb%hem, kter! jinde neuvidíte. Je to (esk! seriál, 
kter! vychází z (eského prost&edí, by, pracujeme 
s "ánry, které u nás nejsou p&íli$ obvyklé…



Co vás napadlo jako první, kdy) se p"ed vámi 
objevil projekt První republiky a jak byste jej 
krátce charakterizoval? 

V produk(ní spole(nosti Dramedy vznikaly v"dycky 
ambiciózní televizní projekty. A, u" to byly licen(ní 
seriály Redakce, Horákovi nebo p#vodní retro 
seriál Vypráv%j. P#vodní historick! v!pravn! seriál 
První republika je ale jednozna(n% v!zvou nejv%t$í 

– romantická historická rodinná sága s detektivní 
zápletkou, které nechybí ani p&íb%h osudové lásky. 
Budeme se tedy pohybovat v "ánru melodramatu 
a detektivky. Z tohoto pohledu má seriál siln! 
potenciál, proto"e oba tyto "ánry jsou u divák# velmi 
oblíbené. U" z prvních synopsí, které se mi dostaly 
do rukou, bylo jasné, "e je p&ed námi po v$ech 
stránkách extrémn% náro(n! projekt. S producenty 
Filipem Bobi/skim a Petrem +izlingem máme rádi 
v!zvy. Rozhodli jsme se postavit moderní seriál, 
kter! by obstál i v mezinárodní konkurenci. A je 
dob&e, "e 'eská televize má odvahu a chu, takové 
projekty realizovat.

První republika by m&la b't velkou rodinnou 
ságou z období, které se nám u) dnes m+)e jevit, 
díky (asovému odstupu, jako jakási pohádka. 
Zárove% se jedná o dobu, která b'vá (asto 
idealizována…

Prost&edí rodinné *rmy Valentov!ch v pom%rech 
nov% vznikající republiky nám evokuje dobu 
po roce 1989. Vznikají nové (inorodé skupiny, které 
se sna"í vyu"ít momentu ekonomické a politické 
nep&ipravenosti k tomu, aby získaly co nejv%t$í 

vliv. Zji$,ujeme, "e se tehdej$í pom%ry v obchod% 
a politice od t%ch dne$ních zas tolik neli$ily. Mnohdy 
se lidé na dobu 1. republiky dívají idealizovan%. 
Mo"ná je to tím, jak ji znají z *lm# pro pam%tníky, 
nebo proto, "e prost% cht%jí v%&it tomu, "e to tehdy 
bylo lep$í. Ale pravda je, "e zpronev%ry, úplatká&ství 
a nekalé praktiky jsou po&ád trestn!mi (iny 
dnes jako tehdy. A nezm%ní to ani krásné obleky 
a vybrané chování. 

Jak jste k této dob& p"istoupil jako re)isér vy a co 
je pro vás ve vypráv&ní První republiky klí(ové?

Jak u" b!vá na$ím zvykem, sna"íme se ke ka"dému 
projektu p&istoupit tro$ku jinak, ne" je obvyklé. 
Hodn% jsme se op%t zab!vali stylizací celého 
projektu a jeho "ánrov!m ukotvením. V První 
republice jsme vsadili na romantiku, proto"e osudová 
láska je hlavním hybatelem d%jov!ch linek. V tomto 
duchu bylo velmi d#le"ité vy&e$it celkové v!tvarné 
pojetí - kombinaci prost&edí, barevností, koncepty 
pro kost!my nebo masky, zp#sob svícení a snímání. 
Nemluv% o obsazení a zp#sobu interpretace. Myslím, 
"e to bude jeden z nejzajímav%j$ích projekt# 
sou(asné seriálové dramatické tvorby u nás a v%&ím, 
"e osloví i diváky, kte&í historická témata v%t$inou 
nevyhledávají.

Seriál První republika se z velké (ásti natá(í 
v exteriérech. To s sebou pochopiteln& p"iná*í 
spoustu ne(ekan'ch událostí. M+)ete prozradit, 
kde v*ude jste u) natá(eli a zda u) jste se musel 
pot'kat s událostmi, které jste p"edtím je*t& 
neza)il?

Re#isér Biser A. Arichtev:
„Rozhodli jsme se postavit moderní seriál, 
kter$ by obstál i v mezinárodní konkurenci.“

Ano. Z velké (ásti natá(íme seriál v exteriérech 
a reálech. Ka"dou jednotlivou lokaci musíme pro 
pot&eby natá(ení upravit. Odstranit sou(asné prvky 
na fasádách dom#, doplnit je dobov!mi. Vypína(e, 
kliky, okna, dve&e, chodníky i silnice. Je to mnoho 
nákladn!ch úprav. Krom% toho bojujeme se zvukem. 
Ve v$ech sou(asn!ch exteriérech je sly$et moderní 
zvuky aut, motorek, tramvají, letadel, aj. Extrémní 
situace se nám stala na jedné lokaci, kde za zdí 
byly st&elnice. Obvykle by to nebyl takov! problém, 
proto"e bychom se domluvili na omezení provozu. 
Jen"e v tu dobu se musely z d#vodu p&ezbrojení 
zast&elovat v%ze)ské strá"e a celní správa. K tomu se 
p&idaly zá"itkové agentury a z natá(ecích dn# na této 
lokaci se stalo tak trochu vojenské cvi(ení.

Zatímco v seriálu Vypráv&j jste n&které události 
mohl p"ímo za)ít, zde vyprávíte o období, které 
je vám u) „v&kov&“ hodn& vzdálené. Jak p"ed 
startem probíhala va*e studijní p"íprava? 

Samoz&ejm% jsem studoval. Zdroj# je mnoho. 
Na rozdíl od Vypráv%j, kterého se dot!kaly moderní 
d%jiny po roce 1960 a ucelené encyklopedie 
neexistovaly, v p&ípad% První republiky jsou materiály 
dostupn%j$í. Se$el jsem se i s n%kolika poradci, se 
kter!mi jsem situace ze scéná&e konzultoval. Hodn% 
mi pomohly dokumentární fotogra*e. Vystihují 
atmosféru té doby v nejr#zn%j$ích prost&edích. 
Abych se mohl zab!vat stylizací a celkovou 
atmosférou inscenovan!ch situací je pro mne 
d#le"ité tyto dokumentární snímky projít. Je to 
inspirativní. Taky mi pomohla moje p&edchozí 
zku$enost s historick!mi tématy, kdy jsem jako 
pomocn! re"isér musel studovat nejr#zn%j$í obory 
nutné pro natá(ení. Jsem za to dneska vd%(n!.

Co vy osobn& máte na období první republiky 
nejrad&ji?

Líbí se mi, "e "ivnostníci v té dob% sázeli na své 
dobré jméno. V$imn%te si, kolik obchod# 
a poskytovatel# slu"eb bylo pojmenováno rodinn!mi 

jmény. Ru(ili za svou práci sv!m jménem. Nemohli 
si dovolit $lendrián, jinak by své jméno po$kodili 
a v podnikání by to odrovnalo celou generaci. Mám 
rád nad$ence a idealisty. Ta doba byla takov!ch lidí 
plná.

Jak dlouho trvá natá(ení jednoho dílu První 
republiky? 

Jeden díl to(íme pr#m%rn% 8 dní. To(íme 
po motivech. Je to náro(né, proto"e v jednu chvíli 
máme rozto(eno asi 15 díl#. Seriál má 3 a" 4 d%jové 
linie, které se vzájemn% prolínají a vyvíjí se v (ase. Je 
d#le"ité dávat pozor na v!voj vztah# mezi hrdiny, 
dávkování informací v detektivní linii a sledovat 
mnoho dal$ích detail# jako je rytmus scén, kontinuita 
chování postav, apod. 

Vy jste kdysi "ekl, )e „#e*i obecn& moc nev&dí 
o historii a kultu"e svého národa. Hrdí b'vají jen 
v okam)icích, kdy #esko vyhrává mezinárodní 
utkání v hokeji nebo ve fotbale. To je smutné.“ 
M+)eme to vnímat tak, )e s První republikou 
budete mít i eduka(ní úmysly, tedy )e se bude 
seriál v&novat v'znamn'm událostem té doby, 
které ji) mohou b't lehce pozapomenuty? 

Jestli"e se v seriálu objeví n%které d%jinné události 
a osobnosti, je to spí$e v!jimka a hraje to n%jak!m 
zp#sobem d#le"itou roli v p&íb%hu. Konec 1. sv%tové 
války, vznik republiky, Ra$ínova m%nová reforma, atd. 
P#vodní p&íb%h scenáristy Jana Gardnera je hutn! 
a opravdu zajímav!. Je pln! zvrat# a dramatick!ch 
situací. Ve srovnání s Vypráv%j, kde jsme spí$e dívali 
na 'echy s humorem a lehkou nadsázkou, je První 
republika postavená na klasickém romantickém 
p&íb%hu lásky.  Ambicí tohoto seriálu je p&edev$ím 
p&inést divák#m 'eské televize vkusnou podívanou 
a kvalitní (as stráven! u televizního seriálu. 
Diváci mohou najít zajímavé paralely v tom, co 
se ve spole(nosti d%lo tehdy a co se d%je dnes. 
Seriálová rodina Valentov!ch &e$í nejen spletité 
rodinné situace, ale i problémy v podnikání.



Tv"rci
 
 
 Producenti Filip Bobi)ski, Petr +izling

 Auto&i projektu Filip Bobi)ski, Jan Gardner, Petr +izling

 Scéná& Jan Gardner, Magdalena Bu$tová, Pavel Gotthard

 Re"ie Biser Arichtev, Johanna Steiger-Anto$ová

 Kamera Miloslav Holman, Martin Schinabek 

 Kost!my Michaela Ho&ej$í-Horá(ková 

 Masky Jana Radilová

 Architekt Milan B!(ek

 V!prava Marcel Hána

 St&ih Emil Pawinger, H.M.C.

 Hudba David Sola&

 Zvuk Ji&í Klenka, Daniel N%mec

 Produkce Petra Fabíková

 Dramaturgie Helena Slavíková

 Kreativní producent 'T Jan +tern

 V!konn! producent 'T Ilona Jirásková

 
Koproducenti

 
 

'eská televize

Dramedy Productions

S podporou Státního fondu kinematogra*e, program *lmov!ch pobídek

Obsazení
 
 
 Alois Valenta Jan Vlasák

 Hedvika Valentová Jana +t%pánková

 Klára Valentová-Léblová Markéta Plánková

 Vladimír Valenta Ján Koleník

 Jaroslav Valenta Ji&í Vyorálek

 Theodor Goldberg Radek Holub

 Kry$tof Lébl Viktor Dvo&ák

 Fredy Valenta Robert Urban

 Benoni Pavel K&í"

 Eli$ka – dcera Kláry Michaela Procházková

 Irena – dcera Kláry Krist!na Hocková

 slu"ebná Antonie Ta,ána Medvecká

 slu"ebná Jarka Ková&ová Michaela Maurerová

 Karel +kvor Tomá$ Topfer

 Bo"ena +kvorová Zdena Studénková

 Magdalena +kvorová  Veronika Nová

 Ludmila Léblová Veronika Freimanová

 Jakub Lébl  Jan Hru$ínsk!

 Vacek Martin Sitta

 Apolenka Toufarová Vladimíra Havlí(ková

 Vojta Toufar Filip Antonio 

 Toufarová Anna Gabriela Mí(ová

 Toufar Josef Lubo$ Vesel!

 Golda  Vlastina Svátková

 Bobina Irena Kristeková

 Klouda Martin Pavel Bat%k

 inspektor Ml(och Svatopluk Skopal

 Ministersk! rada Zden%k Mary$ka

 Viktor Jare$  Milan N%mec

 Lea Salomonová Marika +oposká

 Narcis Bláha Mat%j And%l

 Rudolf Toman  Petr Vondrá(ek

 doktor Leskovec Otmar Brancuzsk!

 Bed&ich Vacek Martin Kuba(ák

 Karel Toman  Vladislav Bene$

 Leopold Klíma  Igor Bare$



Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky? 

Myslím, "e jakékoliv zpracování historick!ch 
událostí nem#"e nikdy samotné události obsáhnout 
komplexn%, tak"e je to v"dycky jenom ur(it! pohled 
a názor, kter! se n%jak!m zp#sobem vymezuje. 
Tak"e mám pocit, "e i tohle bude ten p&ípad. 

Mohl byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

0ekl bych, "e je to (lov%k &ádu, co" si s sebou p&inesl 
z Rakouska-Uherska, kde platily jiné hodnoty, a "ivot 
se odehrával v jin!ch souvislostech, ne" pozd%ji 
po rozpadu rakousko-uherského mocná&ství 
a vznikem nového státu. Jde o (lov%ka &ádu, kter! 
do jisté míry trpí tím, do jaké situace se vlastn% 
dostal a tím, "e je nucen "ít v jin!ch souvislostech 
a jiném po&ádku. 

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Byla tam spousta znamenit!ch lidí ze $iroké 
$kály obor#. Obligátn% se mi jako první vybaví 
Masaryk a v jistém, u m% ne p&íli$ pozitivním 
smyslu, také Bene$. 

Jak'm zp+sobem jste p"istoupil 
ke ztvárn&ní svého charakteru a kde jste 
hledal inspiraci? 

S oblibou sleduji prvorepublikové *lmy, ale 
velkou inspiraci mám ve svém d%dovi. Ten 
zrovna poblí" lokality, kterou seriál První 
republika zahrnuje, m%l statek. Ve Zlonín%. 
Byl to sedlák, kter! se vypracoval z mal!ch 
pom%r# do v%t$ích a um&el t%sn% p&ed 
vypuknutím druhé sv%tové války. 

Alois Valenta (Jan Vlasák)
%estn$ a vá#en$ mu#, kter$ je 
zt!lesn!ním ideál" Rakouska-
Uherska. Sedlák t!lem i du&í, kter$ 
se pln! ob!tuje pro rodinu a v#dy 
se k obchodu i dal&ím v!cem 
staví tím správn$m a 'estn$m 
zp"sobem. 

Jan Vlasák:
„Velkou inspiraci mám ve svém d!dovi.“

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? 

P&ipadá mi, "e seriál je d%lan! hodn% pe(liv% a "e byl 
takto pe(liv% i napsán. To znamená barevn%, pest&e 
a poutav%. A ty obrazy, které jsme zatím nato(ili, 
ve mn% budí velmi dobr! dojem. 

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Pro m% to je radost a tíhu necítím. 



Co se vám vybaví jako první, kdy) se "ekne první 
republika? 

M#j pohled na dobu první republiky je – podobn% 
jako asi u v%t$iny z nás – ovlivn%n archivními 
záb%ry, které skv%le prezentoval Karel 'áslavsk! 
v cyklu Hledání ztraceného (asu. Tak"e mi okam"it% 
nasko(í Masaryk na koni. A samoz&ejm% celá plejáda 
dokonal!ch herc#, Old&ich Nov!, Adina Mandlová, 
Nata$a Gollová…

Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky? 

P&iznám se, "e to nedoká"u v této fázi natá(ení 
posoudit. 'etla jsem sice scéná&e k první sérii, ale 
*nální v!sledek stra$n% moc zále"í na re"ijním 
pojetí. My herci jsme – v dobrém slova smyslu – jen 
kamínky v obrovské mozaice. A jak bude cel! obraz 
p#sobit, na to si musíme po(kat. Ale soud% dle 
scéná&e – v%&ím, "e První republika bude p#sobit 
velmi plasticky a realisticky. 

Mohla byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

Klára Valentová není jednoduchá postava. Pot!ká se 
s rodinnou minulostí, zárove) je osudovou "enou 
obou bratr#, je ukotvená v tradi(ních hodnotách, 
je v!borná máma. Je to vá$nivá "ena, ale sna"í se 
svoje city potla(ovat a skr!vat. N%kdy n%co jiného 
&íká a n%co jiného si myslí. Co" ale v té dob% u "en 
bylo b%"né. Na druhou stranu to není "ádná domácí 
pu,ka, tou"í odhalit tajemství smrti sv!ch rodi(# 
a najít tu pravou lásku…

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Z um%lc#, vedle u" vzpomenut!ch herc#, bych je$t% 
p&idala malí&e Emila Fillu, re"iséry Karla Lama(e 
a Martina Fri(e, nebo bratry 'apkovi. V#bec celá 
parta Páte(ník# musela b!t fajn.

Jak'm zp+sobem jste p"istoupila ke ztvárn&ní 
svého charakteru? Hledala jste nap"íklad inspiraci 
u prvorepublikov'ch ,lm+ nebo divadla? 

Filmové herectví za první republiky m%lo p&eci jen 
v!razov!mi prost&edky a celkov!m pojetím blí"e 
k herectví divadelnímu. Pokud nechceme p#sobit 
necht%n% parodicky, nem#"eme napodobovat ducha 
prvorepublikov!ch *lm#. Ale samoz&ejm% ur(it!m 
vodítkem dobové *lmy a dokumenty jsou.

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? 

Jsem vd%(ná za p&íle"itost zahrát si v takovém 
projektu. Tak trochu se mi splnil sen. Jako mladá 
jsem hltala seriály typu S)atky z rozumu a tajn% 
snila o tom, "e jednou, a" vyrostu, budu v n%(em 
podobném hrát. A pak "e se sny neplní!

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Klára je velmi emotivní osobnost. Kdy" hraju postavu, 
která je na dn%, (asto si nedoká"u dr"et dostate(n! 
odstup a bolest si chvíli nesu sebou i do civilního 
"ivota. Ale lep$í se to. 

Klára Valentová-Léblová 
(Markéta Plánková)
Osudová #ena a dcera bohatého 
továrníka Lébla pot$kající se 
s rodinnou historií. Její siln$ 
smysl pro povinnost ji mnohdy 
brání d!lat to, co by v #ivot! 
opravdu cht!la. Její osobnost je 
siln! ukotvena v tradi'ním sv!t! 
konzervativních hodnot. 

Markéta Plánková:
„My herci jsme jen kamínky v obrovské mozaice.“



Co se vám vybaví, kdy) se "ekne první republika? 

Zalo"ení státu a t%"ká doba, kdy se republika 
formovala. Pro mnoho lidí doba zidealizovaná. My se 
tady v seriálu sna"íme "ít tak trochu reáln%, tak jak se 
t%m lidem mohlo tenkrát opravdu "ít. 

Mohl byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter?

Má postava se jmenuje Jaroslav a je to jeden z bratr# 
Valentov!ch, kter! podniká spolu s otcem. Je to 
taková horká podnikatelská hlava, taková ta nová 
generace rodících se byznysmen#. D%lá spoustu 
chyb a pohybuje se na hranici zákona, ale na druhou 
stranu je to (lov%k, která "ije pro rodinu, tak"e bych 
ho tak úpln% nezatracoval. 

Kde jste (erpal inspiraci pro ztvárn&ní své 
postavy?

Já mám obecn% staré (ernobílé *lmy rád, ale "e bych 
vylo"en% po n%kom sko(il a ob$lehl ho, tak to se &íct 
nedá. Jestli je n%co inspirace, tak celkov% ten duch, 
kter! z toho d!chá. Ale &íkám, "e pro nás to vypadá 
idealizovan%, tak"e se tam spí$ sna"ím dostat n%jaké 
kontroverzní prvky nebo st&etové v%ci, aby to nebyla 
zas tak úpln% idylka. 

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? 

Pro m% je nejv%t$ím zá"itkem to, "e jsem trochu 
p&i$el o osobní "ivot, proto"e se bu1to pohybuju 
na natá(ení nebo v divadle a na nic jiného mi te1 
nezb!vá (as. Ten projekt je opravdu rozsáhl!. Tak"e 
nejv%t$ím zá"itkem je pro m% zatím to, "e ne"iju, 
respektive "e "iju pouze prací. 

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Vypadalo to, "e nejt%"$í budou jízdy na koních, 
ty jsme zatím zvládli docela dob&e a nikdo si 
u nich nenatlouk. Tak"e krom% toho, "e mi ob(as 
docházející síly probíhá natá(ení dob&e a bez 
n%jak!ch t%"kostí. 

Jaroslav Valenta (Ji(í Vyorálek) 
Pragmatick$ mu# s vynikajícím 
citem pro byznys, kter$ se ov&em 
(ídí heslem „ú'el sv!tí prost(edky“. 
Jediné, co ve svém #ivot! nedoká#e 
kontrolovat, je láska…

Ji(í Vyorálek:
„Sna#ím se tam dostat n!jaké kontroverzní prvky 
nebo st(etové v!ci, aby to nebyla zas tak úpln! 
idylka.“



Co se vám vybaví jako první, kdy) se "ekne první 
republika? 

Momentáln% hlavn% seriál, ve kterém hraju. Ne, 
vá"n%: pro m% první republika znamená, "e se 
chlapi p%kn% a galantn% chovali k "enám a "eny 
byly "enami. Dneska si myslím a nevím, jestli je to 
usp%chaností, nebo n%(ím jin!m, ale "eny ob(as 
nejsou "enami, nebo se tak alespo) nechovají. 
V"dycky, kdy" vidím, "e se holka oblíká jako kluk, tak 
si myslím, "e je to $koda. 

Magdalena )kvorová 
(Veronika Nová)
Nekonven'ní mladá dáma se 
siln$m smyslem pro spravedlnost 
a velk$mi ideály, kter$ch se 
odmítá vzdát. Je symbolem 
povále'né nastupující generace 
a #enou, která musí b$t moderní 
ve v&ech aspektech. A* u# jde 
o ú'es nebo názor. 

Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky? 

Já v to doufám. Snad se nám poda&í zachytit tu 
dobu tak, jaká opravdu byla. Snad se povede ukázat 
i stinné stránky první republiky, "e v$e nebylo tak 
r#"ové, jak se nám m#"e zdát. -ádné období toti" 
není úpln% r#"ové.

Mohla byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

Hraju Magdalénu +kvorovou, co" je podle m% 
úpln% nejlep$í postava z celého seriálu -. Je to 
mladá holka, velmi chytrá, velmi emancipovaná, 
ze zámo"né rodiny, jde proti konvencím, nesná$í 
kompromisy, kdy" n%co d%lá, tak naplno, kdy" miluje, 
tak opravdov%, má smysl pro spravedlnost… To se 
mi na ní hrozn% líbí, "e je to velmi kladná postava, 
ale zárove) to není klasická „hodná holka“. Má sice 
dobré vlastnosti, ale zkrátka se s tím moc nepá&e. 
Co si myslí, to &ekne, a, to bolí, nebo nebolí, co" si 
myslím, "e je velmi dobrá vlastnost, kdy" je n%kdo 
takhle up&ímn!. Magdaléna je hrozn% fajn a cht%la 
bych taková b!t i já. V na$em p&íb%hu pro"ije velké 
zvraty, osud jí n%kolikrát podrazí nohy. Kdy" jsem te1 
do(ítala poslední díly série, tak m% vlastn% hrozn% 
mrzelo, "e taková fajn holka má tak slo"it! osud.

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Já mám nejblí"e k herc#m, tak"e pro m% je to Adina 
Mandlová.

Jak'm zp+sobem jste p"istoupila ke ztvárn&ní 
svého charakteru? Hledala jste nap"íklad inspiraci 
u prvorepublikov'ch ,lm+ nebo divadla? 

My to samoz&ejm% to(íme úpln% p&irozen%, 
civiln%, ale je pravda, "e jsem se koukala na *lm 
Eva tropí hlouposti, a "e jsem se u toho hrozn% 
bavila, tím herectvím. S Petrem Vondrá(kem jsme 
si pak p&i zkou$ce na natá(ení d%lali legraci a tu 
zkou$ku odehráli s takovou tou typickou hereckou 
prvorepublikovou dikcí. Petr to umí perfektn%.

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? Li*í se n&jak zp+sob natá(ení První 
republiky od toho, co jste doposud to(ila?

Pro m% je Republika zatím úpln% to nejvíc, co jsem 
kdy d%lala. Kone(n% mám pocit, "e mám opravdovou 
hereckou práci, "e se mnou poprvé v "ivot% n%kdo 
herecky pracuje. Bisi je první re"isér, kter! se mi 

Veronika Nová:
„První republika m! herecky posouvá o mnoho dál.“

po herecké stránce takto v%nuje: &íká mi, 
co a jak mám d%lat, nebo co d%lám $patn%. 
P&iznám se, "e ze za(átku jsem z toho byla 
dost vykolejená, nebyla jsem na to zvyklá 
a propadala jsem pocit#m, "e jsem $patná 
here(ka, "e se na to nehodím, "e na tu roli 
nejsem dobr! typ… Ale pak jsem do$la 
k tomu, "e je to celé naopak, "e to je dob&e, 
"e se mnou n%kdo takto pracuje, "e se mi 
v%nuje. S tímto seriálem se Veronika Nová, 
jako here(ka, posunuje n%kam dál. Pak je 
pro m% d#le"ité, "e se to odehrává práv% 
v období první republiky, "e je to v$echno 
prost% hezké. A(koli to tempo natá(ení je 
hektické, tak to rozhodn% není taková ta 

„fabrika“, jako se dneska to(í v%t$ina seriál#. 
Mám pocit, "e se to ti lidi sna"í d%lat hezky 
a poctiv%. I na dve&ích maskérny je nápis 

„nejsme továrna, tady se d%lá um%ní“.

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení 
První republiky nejt&)*í? 

Stejn% jako kolegové, i já se musela nau(it 
&ídit stará auta. Nejd&íve mi to necht%li 
dovolit, ale nakonec jsem se to nau(ila a je 
to pro m% jeden z nejv%t$ích zá"itk#, které 
jsem si odnesla. Ale opravdu nejt%"$í je, "e 
tím, "e jsme s Bisim man"elé, tak – a lidi to 
mají rádi, je to takové kli$é, "e re"isér obsadí 
do jedné z hlavních rolí svou man"elku – 
mám pocit, "e musím v$echny p&esv%d(it, 
"e se na tu roli fakt hodím. Pro$la jsem si 
pekeln% dlouh!m a pekeln% náro(n!m 
castingem - p%tikolov!m, co" jsem v "ivot% 
neza"ila – kde byla spousta skv%l!ch 
here(ek. Ale ono není to jen o tom herectví, 
musíte se na roli hodit i typov%, musíte splnit 
p&edstavy tv#rc# o tom, jaká má Magdaléna 
b!t, a já se tomu asi p&iblí"ila nejvíce. Musím 
prost% dokázat, "e se nejedná o protekci. 
Já mám sv%domí (isté, ale je to t%"ké, to 
&íkám na rovinu.



Co se vám vybaví jako první, kdy) se "ekne první 
republika? 

P&edev$ím tolik diskutovaná spole(ná 
(eskoslovenská historie.

Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky? 

Nevím, jestli je tohle práv% jeho úkol. A kdyby byl, 
byl by o to t%"$í, "e seriál popisuje dobu, která je 
sou(asné generaci velmi vzdálená. My ale hrajeme 
p&edev$ím siln! melodramatick! p&íb%h. Na druhé 
stran% si myslím, "e jak obsazení, tak zp#sob, jak!m 
se to sna"íme zahrát, je asi zp#sob, kter! je 
realistick!, srozumiteln! a není to jen n%jak! v!jev 
z dávné doby. Myslím, "e seriál dobu nehodnotí. On ji 
vyu"ívá jako bohatou atraktivní kulisu.

Mohl byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

Myslím, "e základní racionální rovina mé postavy 
a jejího vztahu k ostatním ur(uje, "e se jedná 
o kladnou postavu. A to je pro m% trochu protiúkol, 
proto"e na Slovensku jsem doposud hrál pouze 
ne celkem charakterov% (isté postavy, hlavn% tedy 
v seriálech. Ne&íkám, "e by se mi postava Vladimíra 
Valenty hrála t%"ko, proto"e te1 m#"u (erpat 
v mnohém ze sebe. Vladimír má v p&íb%hu velk! úkol 
o(istit své jméno a taky velk! citov! problém. N%kdy 
se vrhá do v%cí p&íli$ zhurta, ale alespo) není neak(ní.

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Milan Rastislav +tefánik a Tomá$ Garrigue Masaryk. 

Jak'm zp+sobem jste p"istoupil ke ztvárn&ní 
svého charakteru? Hledal jste nap"íklad inspiraci 
u prvorepublikov'ch ,lm+ nebo divadla? 

Vid%l jsem spoustu *lm# z tohoto období, a co 
mne nejvíce zajímá je, jak se lidi k sob% chovali, jak 
vystupovali. Dámy byly dámy, mu"i gentlemani. M%lo 
to svou úrove) a eleganci. To jsou v%ci, na které 
dbáme. Myslím si, "e je to v dne$ní dob% zapot&ebí.

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? Li*í se n&jak zp+sob natá(ení První 
republiky od toho, co jste doposud to(il?

Ur(it%, na Slovensku jsem anga"ován 
v jednom denním seriálu, kter! to(íme u" 4 roky, ale 

hrál jsem i v seriálu, kter! m%l „jen“ 12 díl#, tak"e 
podobn! systém skoro *lmového typu natá(ení, 
jako u První republiky, jsem za"il. Tady jsou ale 
podmínky mnohem slo"it%j$í kv#li dobov!m 
reáliím, davov!m scénám. Jsem nad$en! z (esk!ch 
m%st, které jsou krásné a zachovalé, jako taky 
budovy a v$echno to kulturní bohatství, které tady 
máte, a ve kterém m#"eme natá(et. Stra$n% m% 
to baví a je pro m% obrovská zku$enost, "e jde 
o dobov! seriál, "e si m#"u vyzkou$et jízdu na koni, 
v historick!ch automobilech, to je pro herce v"dycky 
p&idaná hodnota.

Co pro vás zatím bylo b&hem 
natá(ení První republiky 
nejt&)*í? 

Nejv%t$ím o&í$kem je pro 
m% asi 'e$tina. Jak se jen 
dá, sna"ím se mluvit (esky. 
Na Slovensku v divadle se 
musím zase p&eprogramovat 
do mate&$tiny, tak"e 
te1 trpím tak trochu 
jazykovou schizofreni -.

Vladimír Valenta (Ján Koleník) 
Majitel módního salonu, legioná( 
a detektiv amatér, kter$ tou#í 
po nezávislosti a seberealizaci. 
Romantick$ hrdina, kter$ 
umí b$t tvrd$ i n!#n$, je 
prototypem 'estného, odvá#ného 
a nekompromisního 'lov!ka 
(ídícího se v#dy sv$m citem. 

Slovenská seriálová megastar Ján Koleník (íká:
„Trpím jazykovou schizofrenií.“



Co se vám vybaví jako první, kdy) se "ekne první 
republika? 

Pro m% to jsou hlavn% *lmy a literatura. Podle toho, 
co o té dob% vím, tak si myslím, "e – ani" by si to 
(lov%k idealizoval – je to nejúsp%$n%j$í éra této zem%. 

Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky? 

To nevím, proto"e je to seriál, ne dokument. Tak"e 
je zde n%jaká dramatická skladba, n%jaké charaktery. 
Nejde nám o to, portrétovat detailn% tu dobu, to 
má b!t zále"itostí dobov!ch dokument# a archiválií. 
My samoz&ejm% pracujeme s ur(itou dramatickou 
nadsázkou, která je jen na pozadí dobov!ch reálií.

Mohl byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

Diváci si mou postavu musí „p&e(íst“ sami.

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Co se t!(e um%leck!ch "ánr#, tak byl obrovsk! 
rozkv%t divadla: Vlasta Burian, Voskovec 
a Werich. Ú"asní *lmoví herci jako Hugo 
Haas nebo Old&ich Nov!, prost% celá 
plejáda. Pak samoz&ejm% literatura: 
'apek, Peroutka… To v$echno jsou 
opravdoví giganti.

Jak'm zp+sobem jste p"istoupil 
ke ztvárn&ní svého charakteru? 
Hledal jste nap"íklad inspiraci 
u prvorepublikov'ch ,lm+ nebo 
divadla? 

Já jsem k tomu p&istoupil tak, jak 
se to d%lá dneska. Sna"íme se 
ale samoz&ejm% uchovat zp#sob 
chování tehdej$ích lidí, proto"e se 
chovali jinak, byli galantn%j$í. 

Jaké jsou zatím va*e pocity 
z toho, )e se podílíte na natá(ení 
velkého dobového historického 
seriálu? Li*í se n&jak zp+sob 
natá(ení První republiky 
od toho, co jste doposud to(il?

Jakákoli historická v%c se 
samoz&ejm% to(í jinak, ne" 
sou(asná „civilka“, je to 
v!pravn%j$í, náro(n%j$í, ale 
o to zajímav%j$í. Neodehrává 

Richard Benoni (Pavel K(í#)
Advokát Valentov$ch a b$val$ 
advokát Léblov$ch je velk$ 
rodinn$ p(ítel, kter$ je dobr$m 
a v#dy vyhledávan$m spole'níkem. 

se to celé v papundeklovém studiu, kde se 
dneska to(í v%t$ina seriál#, aby se u$et&ilo. Tady 
jde opravdu vid%t, "e d#m je d#m a auto je auto, 
co" se na v!sledku odrazí. Navíc si myslím, "e to 
období, o kterém to(íme, je hodn% fotogenické, a to 
nejen u nás, ale v$ude ve sv%t%. Kdy" se podíváte 
na americké, francouzské *lmy z toho období, tak 
vidíte, jak moc je ta doba fotogenická. Já si myslím 
a doufám, "e v p&ípad% První republiky to bude 
zrovna tak.

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Musel jsem se nau(it jezdit star!m Fordem z po(átku 
30. let, co" vypadá jako legrace, ale a" taková legrace 
to není. Je to docela slo"ité. V$echno je tam jinak - 
plyn dáváte pravou rukou, tam, kde je u dne$ních 
aut spojka, &adíte… To v$echno je velmi matoucí. 
Navíc to samoz&ejm% nemá "ádn! posilova(, tak"e 
je to docela d&ina. Chvilku mi to trvalo, ale te1 m% 

to moc baví, proto"e ta auta byla prost% 
skv%lá. Akorát v zim% to asi moc ne$lo, 
proto"e to nemá topení, má to sice 
st&í$ku, ale v zim% zkrátka nic moc… 
tak"e to byl pro m% nejv%t$í o&í$ek.

Pavel K(í#:
„Diváci si mou postavu musí p(e'íst sami.“



Co se vám vybaví, kdy) se "ekne první republika? 

Mo"ná takov! idealizovan! obrázek, u kterého nevím, 
do jaké míry je pravdiv!. Elegantní dámy, elegantní 
pánové a velké úsilí v$ech zú(astn%n!ch vybudovat 
tu první republiku jako n%jak! funk(ní útvar. Myslím, 
"e to muselo b!t ú"asné. Ale nevím, mám o tom 
jenom samé libé p&edstavy. 

Mohla byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu? 

Hraju Toni(ku, neboli Antonii, co" je taková 
slu"ebná nebo pomocnice oddaná a vd%(ná a má 
rodinu Valentov!ch za svoji rodinu, proto"e nemá 
sv#j osobní "ivot a je to taková ta du$e té rodiny, 
na kterou je spoleh. 

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

'lov%ku vytane na mysli celá ta plejáda velk!ch 
autor#, brat&i 'apkové a celá ta divadelní éra. Abych 
n%koho up&ednostnila p&ed ostatními, musela bych 
nad tím dlouze p&em!$let. 

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Já jsem teprve za(ala, tak"e t%"kosti jsou teprve 
p&ede mnou -. 

Slu#ka Antonie 
(Ta*jana Medvecká)
Dobr$ duch rodiny a slu#ka, která 
s Valentov$mi #ije u# déle ne# 
t(icet let a nedá na n! dopustit. 
Sv"j #ivot jim pln! zasv!tila a jinou 
rodinu nemá. 

Ta*jana Medvecká:
„Myslím, #e to muselo b$t ú#asné. Ale nevím, mám 
o tom jenom samé libé p(edstavy.“



Co se vám vybaví, kdy) se "ekne první republika? 

Nevím pro(, ale hned se mi vybaví, jak jsem poprvé 
vid%l *lm Titanic a zamiloval jsem se 

do období secese. Tak"e se mi 
vybaví atmosféra dvacát!ch 

let, to krásné oble(ení, 
ty dámy v nádhern!ch 
robách a s nádhern!mi 

vlasy, vystupování, chování, 
elegance a noblesa. Ale to se 

bavím o t%ch vy$$ích vrstvách 
lidí, ti oby(ejní nem%li tak 

krásn! "ivot. Tak"e 
mo"ná i ta veliká t&ídní 
rozdílnost. 

Freddy Valenta 
(Robert Urban)
Bonviván, kter$ tou#í si 
v #ivot! u#ívat, nevázat 
se a pokud mo#no 
nepracovat. I p(esto, #e 
není schopen citov! nikde 
zakotvit, má velmi dobré 
srdce a na svou rodinu 
nedá dopustit. Navíc je 
vynikajícím spole'níkem 
a du&í v&ech ve'írk", 
kter$ch se zú'astní.

Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky?

Moje postava je z rodiny, která je z vy$$ích vrstev. My 
jsme nepoznali tu bídu a zatím jsme se ani nijak extra 
nedotkli té politické situace. Ale co jsem pro(ítal 
scéná&e, tak si myslím, "e tam jsou v%ci, které jsou 
hodn% silné a jsou o pro"ívání bídy nebo osobních 
trápení. Nevím, jestli bude ta doba idealizovaná. 
Doufám, "e to bude hlavn% lidsk! p&íb%h, kter! 
nebude von%t „um%lotinou“ a bude "iv!. Snad to 
bude uv%&itelné a ne idealizované a snad vytvo&íme 
n%jak! obraz doby, kter! tak bude skute(n% jako ona 
doba vypadat. 

Mohl byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

Freddy Valenta je jeden z bratr# a nejmlad$í syn 
rodiny Valent#. Takov! bonviván, má rád holky 
a líbí se mu v$echno nové, je fanda do nov!ch v%cí 
a do technického pokroku. Myslím si, "e je to hodn% 
barvitá postava a moc m% to baví hrát. 

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Tím, "e d%lám divadlo, je mi nejvíce blízká osobnost 
Karla 'apka. 

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? 

Jde o mou první televizní práci a zrovna na takto 
velkém seriálu. D&ív jsem d%lal jenom divadlo 
a zatím mám z natá(ení jenom ty nejlep$í zku$enosti 
a podn%ty. Myslím si, "e je tu skv%lá parta lidí, kter!m 
jde o to nejlep$í. Oproti divadlu je to najednou "ivé, 
máte na sob% kost!m, jste v dekoraci a není tak 
nutné se spoléhat na svou fantazii, proto"e to vidíte 
p&ímo p&ed sebou. 

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Nevím, jestli to nebude znít neskromn%, ale zatím 
jsem se do takové fáze nedostal. Zatím je toti" 
v$echno hrozn% fajn.

Robert Urban:
„Hned se mi vybaví, jak jsem poprvé vid!l +lm 
Titanic a zamiloval se do období secese.“ 



Co se vám vybaví jako první, kdy) se "ekne první 
republika? 

M% se nejvíc vybavují (ernobílé *lmy, ty krásné 
*lmy pro pam%tníky, které lidi stále baví. Pak se mi 
vybaví architektura, móda. P#sobí to na m% – a asi 
na v%t$inu lidí – "e to bylo jedno z nejlep$ích období, 
co tato zem% za"ila.

Období první republiky je mnohdy idealizovanou 
dobou. Myslíte si, )e seriál, kter' práv& natá(íte, 
m+)e toto vnímání zm&nit a tuto dobu ukázat více 
realisticky? 

Bylo by fajn, kdyby se to poda&ilo, proto"e je d#le"ité 
upravit obraz o první republice, "e to nebyli jen 
bohatí lidé, ale "e ty sociální n#"ky byly rozev&en%j$í, 
ne" dnes. Bylo by skv%lé, kdyby to ná$ seriál ukázal.

Mohl byste v n&kolika v&tách popsat svoji 
postavu a její charakter? 

Moje postava se (asem, velmi pozvolna, vypro*luje 
tak, "e bude tak trochu prudit, ale bude prudit kv#li 
správné v%ci, tak"e si myslím, "e by to pruzení mohlo 
b!t sympatické, nebo alespo) pochopitelné.

Jaká je va*e oblíbená historická osobnost 
z období první republiky? 

Asi Adina Mandlová, jenom"e te1 ubli"uju dal$ím X 
postavám, které m% te1 rovnou nenapadnou. Ale 
Adinu Mandlovou mám hrozn% rád. Proto"e to byla 
skv%lá here(ka a myslím si, "e to byla taky velmi 
chytrá here(ka.

Jak'm zp+sobem jste p"istoupil ke ztvárn&ní 
svého charakteru? Hledal jste nap"íklad inspiraci 
u prvorepublikov'ch ,lm+ nebo divadla? 

Nehledal, ten seriál se to(í dnes a pro dne$ní 
lidi. Myslím, "e ten zp#sob, prost&edky musí 
b!t sou(asné. Zkrátka: sou(asn!mi prost&edky 
vyprávíme o minulé dob% a jazyk toho vypráv%ní 
musí b!t dne$ní.

Jaké jsou zatím va*e pocity z toho, )e se podílíte 
na natá(ení velkého dobového historického 
seriálu? Li*í se n&jak zp+sob natá(ení První 
republiky od toho, co jste doposud to(il?

Já jsem toho je$t% profesn% u televize zase tolik 
neza"il, ale rozdíl je hlavn% ten, "e se tomu v%nuje 
hodn% nadstandardní pé(e, je vid%t zájem ze v$ech 
stran, aby to dob&e vypadalo. Zatím se mi zdá, "e 
bude poznat, "e je ta pé(e tomu v%novaná.

Kry&tof Lébl (Viktor Dvo(ák)
Horká hlava #ijící s pocitem k(ivdy 
hledající absolutní spravedlnost. 
Má silné sociální cít!ní a snahu 
pomáhat slab&ím. 

Viktor Dvo(ák:
„Kry&tof Lébl bude tak trochu prudit. 
Ale kv"li správné v!ci.“

Co pro vás zatím bylo b&hem natá(ení První 
republiky nejt&)*í? 

Musel jsem se nau(it nastartovat auto, se kter!m 
jezdí Pavel K&í". Zatím jsem absolvoval jeden kurz 
jízdy na povozu s kon%m, 
co" m% hrozn% bavilo. 
Jinak m% ale zatím nic 
moc t%"kého nepotkalo, 
uvidíme dál -.



Eli&ka Valentová (Michaela Procházková)
Skromná hol'i'ka, která d!lá v!ci tak, jak je 
cítí. Tiché dít!, které na první pohled #ije 
ve stínu své sestry Ireny. 

Dal&í postavy První republiky

Irena Valentová (Krist$na Hocková)
Princezni'ka a extrovertka která se ráda líbí a 'asto 
je st(edem pozornosti. Pokud není po jejím, doká#e 
b$t trucovitá a dlouho se vztekat. 

Slu#ka Jarka (Michaela Maurerová)
Zv!davá a klevetivá posluhova'ka, která musí 
mít na v&echno sv"j názor. Jejím problémem je 
to, #e nap(ed mluví a a# potom myslí. 

Josef Toufar (Lubo& Vesel$)
V&echno ve svém #ivot! si musel vyd(ít, na co# je také pat(i'n! hrd$. Má 
obrovskou touhu ud!lat se sám pro sebe. 

Anna Toufarová (Gabriela Mí'ová)
Sudetská N!mka, která je zhmotn!n$m mate(stvím a v(elou a laskavou 
matkou, jen# miluje své d!ti i d!ti rodiny Valent". 

Vojta Toufar (Filip Antonio)
Zvídavé dít!, které je velmi inteligentní, hloubavé, rádo zkoumá v!ci kolem 
sebe a sna#í se jim p(ijít na kloub. 

Bo#ena )kvorová 
(Zdena Studénková)
Pochází z ni#&í st(ední vrstvy 
a do nejvy&&ích sfér se vypracovala 
díky vlastní píli. Svého spole'enského 
postavení si velmi vá#í a dob(e 
si uv!domuje, #e s bohatstvím 
nep(ichází jenom p(epych, ale 
i odpov!dnost. 

Karel )kvor (Tomá& Töpfer)
Úsp!&n$ obchodník, vynikající 
spole'ník a &armantní mu#. Navenek 
vystupuje jako rozhodn$ 'lov!k, 
kter$ dr#í v&e ve sv$ch rukou, ov&em 
v soukromí je ve vleku své man#elky 
Bo#eny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_T%C3%B6pfer


Dramedy Productions je produk(ní spole(nost, která 
byla zalo"ena Filipem Bobi)skim a Petrem +izlingem 
v roce 2003. 

Filip Bobi)ski p&ed sv!m p#sobením v Dramedy 
pracoval ve v!znamn!ch produk(ních spole(nostech 
v Lond!n% a Berlín%, kde se podílel na mezinárodních 
*lmov!ch a televizních projektech.

V roce 2004 vytvo&ila Dramedy sv#j první seriál 
Redakce. Seriál, kter! vznikl podle $pan%lského 
úsp%$ného formátu, p&inesl na (eské obrazovky 
sv%"í humor a moderní evropské televizní vypráv%ní 
a nastartoval éru seriálové tvorby na (esk!ch 
komer(ních televizních stanicích, tvorby, která dává 
práci stovkám tv#rc#, herc# i ostatním profesionál#m 
v oboru. V!robní postupy, které t!m Dramedy p&i 
v!rob% aplikoval, pou"ívají dnes (eské televize p&i 
v!rob% vlastních seriálov!ch projekt#. 

 Spolupráci s 'eskou televizí zahájila Dramedy 
dlouhob%"ícím seriálem Horákovi. V roce 2008 
na tuto spolupráci navázala populárním retro-
seriálem Vypráv%j. Ten byl v anket% T!T! vyhlá$en 
(ty&ikrát po sob% seriálem roku a producenti 
za n%j získali presti"ní ocen%ní Zlatá Nymfa 
na Mezinárodním televizním festivalu v Monte Carlu 
jako nejlep$í evrop$tí televizní producenti roku 2011.



Jakub Fürst

jakub.furst@ceskatelevize.cz

732 582 839

Fotoservis

Pavel Král

pavel.kral@ceskatelevize.cz

Fotogra*e ke sta"ení: 
ftp://ceskatelevize.cz/fotoservis/
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