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Základné informácie o filme WILSONOV: 

Réžia: Tomáš Mašín 

Literárna predloha: Michal Hvorecký 

Scenár: Marek Epstein 

Kamera: Martin Štrba 

Strih: Petr Mrkous 

Hudba: Michal Novinski 

Zvuk: Viktor Ekrt, Marek Hart 

Triky: Michal Mocňák 

Architekt: Martin Kurel 

Kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková 

Masky: Jana Radilová 

Producenti: Petr Bílek (FilmBrigade), Zuzana Mistríková, Ľubica 

Orechovská (PubRes) 

Výroba: PubRes (SR), FilmBrigade (ČR), v koprodukcii s: Rozhlas a 

televízia Slovenska, Česká televize, RWE 

S podporou: Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, 

Eurimages 

Hrajú: Jiří Macháček (Aaron Food) 

Vojtěch Dyk (Kvído Eisner) 

Tatiana Pauhofová (Šajndele Popperová) 

Jan Kraus (policajný prezident Wittich) 

Richard Stanke (primátor Dangl) 

Hoji Fortuna (sluha Boby) 

Ľuboš Kostelný (komisár Brunner) 

Petr Čtvrtníček (veliteľ žandárov) 

Stanislav Majer (patológ Mitt) 

 

Distribučná premiéra: 1.október 2015 

Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika 

Rok výroby: 2015 

Dĺžka: 115 min. 

Jazyková verzia: slovenská, česká 

Distribučný formát: 2D DCP 

Zvuk: 5.1 

Žáner: Detektívna komédia 

Odporúčaná prístupnosť:  

Oficiálna stránka: www.wilsonov.sk  

Distribútor: Forum Film Slovakia, PubRes 

Kontakt pre médiá: Ľubica Orechovská, +421 (0) 905 639 429, 

lubica@kinematograf.sk 

Kontakt pre kiná: Jana Studená, +421 (0)2 49 113 116,  

j.studena@forumfilm.sk 

 

http://www.wilsonov.sk/
mailto:j.studena@forumfilm.sk
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Synopsa 

 

Píše sa rok 1919 a v novorodiacej sa strednej Európe začína primátor Dangl snívať 

svoj veľký sen. Plánuje pripojiť svoje mesto - budúcu Bratislavu - k Spojeným štátom 

americkým a premenovať ho na Wilsonov. Všetko ide ako po masle, až na jeden 

nepríjemný problém! V starej židovskej štvrti vyčíňa tajomný vrah. Miestny policajný 

zbor je v koncoch, a preto prichádza špeciálna posila spoza oceánu. Príslušník 

americkej FBI Aaron Food (Jiří Macháček), špecialista na drogy, mafie, komunistov, 

socialistov a inú zberbu, vyriešil už 513 vrážd a teraz pomôže aj Wilsonovu. Za svojho 

pomocníka si vyberie mladého policajného čakateľa Eisnera (Vojtěch Dyk). Strhujúca 

honba po šialenom vrahovi sa môže začať. 

 

Výpravná komédia s detektívnou zápletkou nadväzuje na poetiku legendárnych filmov 

Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela či Tajomstvo hradu v Karpatoch. Pohráva sa 

s touto inšpiráciou filmovej klasiky súčasným a moderným filmovým jazykom. 

 

 

 

 

O projekte Wilsonov a historických súvislostiach 

 

Príbeh projektu Wilsonov začal písať obrazne aj doslova scenárista Marek Epstein. Pri 

čítaní zbierky poviedok slovenského autora Michala Hvoreckého ho zaujal príbeh 

s názvom Najhorší zločin vo Wilsonove. Odohrával sa v niekdajšej Bratislave krátko 

po skončení prvej svetovej vojny, keď sa mesto, nazývané tiež Wilsonstadt, pokúsilo 

stať sa súčasťou Spojených štátov amerických ako nezávislý mestský štát. Hvoreckého 

poviedka je gotický horor, Epstein na jej motívy napísal detektívnu komédiu, ktorej 
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drzý humor a cynizmus nešetrí nikoho.  Vznikol film, tak trochu paródia na zošitové 

kriminálne romány a horory, ktorej hlavným motívom je dobrodružné pátranie po 

tajomnom vrahovi. Toho sa pokúša dolapiť americký expert a svojský vyšetřovatel 

Aaron Food, s pomocou nemotorne vyzerajúceho policajného čakateľa Kvída Eisnera. 

V príbehu nechýba ani ľúbostná romanca, ani nepredvídateľný zloduch, ktorý to celé 

nečakane zamotá a všemožnými spôsobmi sa pokúša zabrániť tomu, aby sa Wilsonov 

stal 49. hviezdou na americkej vlajke.  

 

Wilsonov je divácky  film, ktorý nadväzuje na úspešné československé komédie 70-tych 

a 80-tych rokov minulého storočia. 

 

Producenti o filme: „Chceli sme po niekoľkých desaťročiach opäť skúsiť nakrútiť 

výpravnú detektívnu komédiu. 

Inšpirovať sa niečím, čo fungovalo vo 

filmoch Jiřího Brdečku a zároveň 

prísť s niečím, čo by diváka zaujalo aj 

v súčasnosti. Vo Wilsonove sa síce 

pracuje s množstvom špeciálnych 

efektov, jeho hlavné kvality sú hlavne 

v špecifickom čiernom humore, 

zveličovaní a napínavej zápletke. 

Rozhodne sme nechceli kopírovať 

staré vzory a dúfame, že výsledkom je 

nevšedné moderné dielo. Dynamický 

a drzý film.“  

 

Venovanie:  

Na prípravách filmu sa aktívne a intenzívne podieľal kostýmový výtvarník prof. Milan 

Čorba, ktorý ho,  žiaľ, nestihol realizovať.  Film Wilsonov mu tvorcovia s vďakou 

venujú. 

 

Historické súvislosti: 

Mesto Pressburg/Pozsony/Prešporok (budúca Bratislava) bolo začiatkom 20. storočia 

miestom tajomných skrytých uličiek, dávnych remesiel a tradícií, s neopakovateľnou 

atmosférou dunajského mesta, ozajstnou križovatkou národností, náboženstiev a 

kultúr. Radní mesta sa rozhodli využiť búrlivé obdobie po rozpade Rakúsko-Uhorska a 

spraviť z Prešporka slobodné mesto. Na počesť vtedajšieho amerického prezidenta, 

ktorý mestu poskytol záštitu, ho premenovali na Wilsonov, ktorým bolo až do 6. marca 

1919, keď sa stalo súčasťou nového Československa.  
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Režisér Tomáš Mašín (1966, Praha) 

vyštudoval AVU, odbor 

grafika, maľba, konceptuálne 

umenie a nové médiá. V rokoch 

1993 - 95 pracoval ako filmový 

architekt. Od roku 1999 pôsobí 

ako režisér reklamných spotov 

a videoklipov a za svoju tvorbu 

získal ocenenia na mnohých 

domácich a medzinárodných 

podujatiach (napr. Impakt, 

Utrecht, Tokyo Video Festival, 

Epica Award, Golden Award of 

Montreaux, AME Awards, 

CRESTA Awards, NY 

Festivals´ World´s best 

Advertising, Effie, The Golden Drum, Gunn Report, Grammy a ďalšie).  

 

Tomáš Mašín je spoluautorom scenára k filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka 

(1996). Ako filmový režisér debutoval v roku 2009 snímkou 3 sezóny v pekle, ku 

ktorému napísal i scenár. Film bol nominovaný na Českého leva v jedenástich 

kategóriách a získal tri ocenenia - Kryštof Hádek za výkon v hlavnej hereckej úlohe, 

Karl Oskarsson za kameru a za zvuk Pavel Rejholec s Jakubom Čechom. 

 

Tomáš Mašín o filme Wilsonov: 

„Wilsonov je gejzír vizuálnych gagov, spontánnych slovných prestreliek a silnej, 

štylizovanej výtvarnej formy. Bol by som rád, keby sa divák zabavil. Nielen na 

vtipných dialógoch, ale aj na detektívnej zápletke a mystifikácii. Chcel som síce 

nadviazať na filmy ako Adéla ještě nevečeřela či Tajomstvo hradu v Karpatoch, teda 

na žáner, ktorý z našej kinematografie na nejaký čas vymizol, no nebolo cieľom 

nakrútiť retrofilm. Mojím neskromným zámerom bol drzý, dynamický a výtvarne 

dotiahnutý film.“ 

 

Rozhovor s režisérom Tomášom Mašínom: 

Ako ste si po prečítaní scenára predstavovali realizáciu filmu? 

„Hlavne sa mi to veľmi páčilo, pretože scenár bol napísaný svižnou formou 

a kombinoval žáner komédie s detektívnym príbehom, ktorý je v ňom hlavný. Pripadal 

mi ako šťastná kombinácia, nielen pre svoju dobovosť, ale aj pre možnosť práce v rámci 

prelínania žánrov – detektívky a komédie. Tým totiž ponúkal potenciál hrať sa 

s formou a urobiť z toho výrazne štylizovaný film tak, ako som ho vnímal od začiatku – 

ako grotesku. Hovoril som si, že je to vlastne paródia na brakovú literatúru, na lacné 

zošitové detektívky. A keď posunieme ten sarkazmus bližšie ku groteske a posilníme 
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to akýmsi opulentným a hravým filmovým prejavom, tak sa to môže priblížiť 

k známym a dokonalým filmom od Brdečku či Lipského, ako Adéla ještě nevěčeřela 

alebo Tajomstvo hradu v Karpatoch.  

 

Je vo filme nejaká scéna, ktorú máte oveľa radšej než iné? 

„Obľúbených ich mám viac, vlastne mnoho. Mám rád väčšinu scén s Ľubom 

Kostelným, pretože mi pripadá ako výborná figúrka, veľmi šťavnatá a živá. Keby som 

však mal vybrať jednu či dve zásadné scény, ktoré sa mi páčia a na ktoré sa teším, tak 

asi scénu dvorenia Vojtu a Táne pre domom, následné cúvanie, zdržanie a potom prvé 

bozky v parku, vrátane posunu zo dňa do večera, ktoré sa odohrá v jednom zábere 

s pomocou veľmi jednoduchého elementu.“ 

 

 
 

Film je plný akčných scén. Ktorá z nich bola najnáročnejšia? 

„Som presvedčený, že to bola scéna v divadle, jedna z vrcholných scén. Nakrúcalo sa 

v opere Slovenského národného divadla v Bratislave – z finančných dôvodov sme tam 

mali možnosť nakrúcať len jeden deň a v scenári sme to s Markom (pozn. Epsteinom) 

rozpracovali do mnohovrstvovej scény, v ktorej sa nitky príbehu prepájajú práve na 

tomto mieste, súčasne sa vyhlasuje nezávislosť Wilsonova. Je v nej veľa komparzu 

a pomerne veľká výtvarne výrazná scéna, nechali sme zložiť hymnu oslavujúcu 

Wilsonov – všetko je vo filme krátko, ale intenzívne. A toto všetko sme potrebovali 

nakrútiť, plus nejaké „zhrnutie“ toho, kto s kým a proti komu. Na javisku sa vlastne 

väčšina postáv pretne, je tam prestrelka a museli sme to spraviť počas jedného dňa. 

Aby som skrátil svoje režisérske rozprávanie, pripravil som storyboard, a len scény 

v divadle mali asi 140 záberov, a do toho nepočítam zábery na orchester. Keď je niekto 

profesionál, vie si predstaviť, že to nebolo ľahké, čo je eufemizmus, pretože človek má 

žalúdok malý a tvrdý ako lieskový oriešok. Ale všetci boli ohromne nápomocní aj keď 

bolo vidieť, že padajú od únavy. Hlavne herci, ktorí nastupovali kvôli maskám napr. 

o 4 ráno. Časť štábu pracovala od tretej a končili sme okolo pol jedenástej večer 

poslednými zábermi orchestra. Nikto nereptal, všetci boli neuveriteľne profesionálni. 

To si veľmi vážim a ďakujem za to.“ 
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Ako pozvať diváka do kina na niečo, čo dlho, či možno ešte nikdy nezažil? 

„Rád by som pozval divákov na film, ktorý ich chce predovšetkým pobaviť, ktorý je 

hravý a v mnohom drzý. Na film, v ktorom hrajú výborní herci a kde sú všetky scény a 

zábery skutočne prepracované tak, aby priniesli určitú vizuálnu opulentnosť a ponúkli 

kopec drobných elementov v súhre komédie kombinovanej s napätím a detektívkou. 

Tak, aby to diváka niekedy bavilo a potom zase zneisťovalo, či to naozaj myslíme 

vážne, aby cítil napätie, keď sa bude pozerať na scény tajomných vrážd. Celé je to 

zabalené do obrazu a akcií, z ktorých je hádam cítiť, že nás to všetkých veľmi bavilo.“ 

 

 

Herci a postavy 

 

Aaron Food – Jiří Macháček 

 

Špecialista a agent FBI, ktorý do mesta 

prichádza pomôcť miestnemu policajnému 

zboru vyriešiť záhadné vraždy. Cynický 

a samoľúby Američan zaslepený mystikou 

odmieta jednoduché a racionálne riešenia 

prípadu. Medzi Foodom a sirotou Eisnerom 

(Vojtěch Dyk) počas príbehu vznikne puto 

pripomínajúce vzťah otca a syna.  

 

„Aaron Food je Američan, detektív, 

špecialista FBI, predovšetkým na boj proti 

zlu a keďže má takmer neobmedzené 

finančné prostriedky od amerického 

Kongresu, vybavil sa pomerne slušným 

technickým aparátom. Ovláda veľa 

jazykov, má technické, chemické, fyzikálne 

znalosti, a vyznačuje sa tiež mimoriadnou 

svižnosťou, a to nielen fyzickou ale aj 

psychickou.“ charakterizuje svojho hrdinu 

Jiří Macháček. „Povedal by som, že je to 

človek schopný takého rýchleho úsudku, že 

rýchlosť tohto úsudku neraz bráni jeho 

kvalite a to môže hocikedy vyvolať 

komickú situáciu.“ 

 

„Keď som čítal scenár prvýkrát, najsilnejší dojem z neho bol, že to nie je niečo, čo by sa 

u nás bežne realizovalo a že sa predovšetkým výtvarne a žánrovo vymyká bežnej 

filmovej produkcii. A potom som bol rád, že konečne budem mať príležitosť nehrať 

„Na živote je najsmutnejšie, že posledné 

slovo v ňom majú vždy idioti!“ 
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postavu, ktorá prežíva vzťah s nejakou ženou, prípadne s viacerými, a rieši kolízie 

týchto vzťahov, ale naopak, postavu, ktorá má svoj vzťah k ženám jasne vyhranený.  

Aaron Food mal totiž päť manželiek a všetky sú – ako sám vraví – zaplaťpánboh už po 

smrti. Tak to je konečne niečo, čomu sa hovorí protiúloha.“  

 

 

Kvído Eisner – Vojtěch Dyk 

 

Mladý a neskúsený policajný čakateľ 

Eisner. Nemá ešte síce spravené všetky 

skúšky, ale práve on zhodou náhod dorazí 

na miesto záhadnej vraždy ako prvý 

a zahliadne aj tieň páchateľa. Nie je teda 

v bezpečí a pod svoje ochranné krídla si ho 

vezme agent FBI Aaron Food, s ktorým 

vytvorí charizmatickú dvojicu 

vyšetrovateľov. Počas príbehu sa zamiluje 

do krásnej továrnikovej dcéry Šajndele. 

 

„Kvído je ambiciózny policajný čakateľ, 

ktorý sa vie veľmi rýchlo zamilovať. Aj keď 

je Wilsonov detektívka, a dúfam, že bude 

aj komédiou, môj príbeh v ňom je hlavne 

o láske,“ hovorí o svojej postave herec 

Vojtěch Dyk.  

Kvído Eisner vo filme vyzerá inak, ako sme 

na Vojtěcha Dyka zvyknutí. 

„Prišiel som s tým, že by som nechcel, aby 

ma vo filme bolo poznať. Nie, že by som 

režisérovi a producentom neveril, ale 

jednoducho som si myslel, že by bolo lepšie, 

keby bola moja tvár niečím poznažená. 

Prirodzene sa núkali odstávajúce uši a zvláštny zostrih, aký si už nikdy v živote urobiť 

nenechám, ale to, čo mi napadlo pri skúške v maskérni sa týkalo zubov. Ako vždy som 

žul žuvačku a dal som si ju pod hornú peru, a to sa mi tak zapáčilo, že sa na základe 

tohto nápadu dal pre Eisnera spraviť implantát, a spravil mi trochu predkus. Ale 

musím povedať, že po 28. dni nakrúcania som si ten nápad aj trochu vyčítal.“ 

 

 

 

 

 

 

„Na to ešte nemám zložené skúšky.“ 
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Šajndele Popperová – Táňa Pauhofová 

Mladá a pôvabná dcéra továrnika 

Poppera, najbohatšieho muža v meste 

a člena mestskej rady. Všeobecne sa 

predpokladá, že si po pripojení mesta 

k USA vezme za muža guvernéra Dangla, 

no Šajndele sa bezhlavo zamiluje do 

policajného čakateľa Eisnera. 

 

„Mala som šťastie dostať krásnu rolu. Po 

dlhom čase som mala možnosť sa vlastne 

na pľaci hrať. A to ako mladá...veľmi 

mladá...oveľa mladšia ako v skutočnosti 

som, naivná slečinka menom Šajndele, 

ktorá v tom príbehu prežije veľké 

dobrodružstvo a zároveň krásnu 

a skutočne až filmovú romantickú lásku,“ 

hovorí o svojej postave Táňa Pauhofová.  

„Tým, že táto rola prišla po období pre 

mňa skutočne náročných úloh, tak to bolo 

naozaj za odmenu. Aj samotný režisér, 

nám niekoľkokrát v rámci vytvárania 

žánru filmu zdôrazňoval, aby sme doň 

neprinášali nijakú hlbokú psychológiu, 

psychologizáciu postáv či motivácie. Aby 

sme to poňali ako hru, ako vytváranie niečoho, čo má byť príjemné, hravé, zábavné, 

pútavé pre diváka a vlastne aj pre nás samých.“ 

 

K filmu má Táňa Pauhofová jednoduchý návod: 

„Myslím si, že cesta k vnímaniu tohto filmu je zbaviť sa všetkých predsudkov, lebo je 

to film absolútne nekorektný voči všetkým a všetkému, a to je na ňom zároveň aj 

veľmi sympatické. Je cynicky nemilosrdný  - ale ku všetkým. Je tam neuveriteľne veľa 

humorných aj tajomných scén, nechýba v ňom napätie, a navyše je to podľa mňa typ 

filmu, aký momentálne minimálne v rámci Česka a Slovenska nemáme. Takýto film tu 

dlho nebol a podľa mňa sa dlho nikto ani nič podobné neodváži nakrútiť.“ 

 

Producenti 

FilmBrigade 

FilmBrigade je producentská spoločnosť so sídlom v Prahe, ktorá sa zameriava na 

kvalitné mainstreamové filmy a televízne projekty. V produkcii Film Brigade vznikol 

napr. seriál Letiště, ktorého 118 dielov vysielala televízna stanica TV Prima. K ďalším 

projektom patria úspešné televízne seriály ako napr. Přešlapy, Zázraky života, či 

komediálny seriál Základka (všetky pre TV Prima). Pre Českú televíziu produkovala 

Krásna a neodolateľná Šajndele! 



detektívnu minisériu Clona – podľa scenára Marka Epsteina, v réžii Tomáša Řehořka a s Kryštofom 
Hádkom v hlavne úlohe.  Pre ČT v spolupráci  so štúdiom Sony v 2015 FilmBrigade realizovala 
aj sitcom Rudyho má každý rád, domácu adaptáciu slávneho amerického sitcomu Everyboy Loves 
Raymond, oceneného 13 cenami Emmy.

PubRes
Spoločnosť  PubRes  s.r.o.  vyvíja,  produkuje  a spolupracuje  na  distribúcii  filmových  projektov 
od roku 2007. Ako minoritný koproducent realizovala celovečerné hrané filmy Občiansky preukaz 
(2010,  r.  Ondřej  Trojan),  Ako nikdy (2013, r.  Zdeněk Tyc)  a  Miesta (2014,  r.  Radim Špaček). 
Spolupracovala tiež so spoločnosťou Bionaut na výrobe televízneho seriálu Doktor Martin (2015, 
r. Petr Zahrádka, koprodukcia ČT a RTVS). 
Ako producentky sú Zuzana Mistríková a Ľubica Orechovská za PubRes podpísané pod krátkym 
hraným  filmom  Tanec  tigra (2013,  r.  Martin  Repka,  SR/India/Rakúsko),  celovečerným 
dokumentárnym filmom  Vlna vs. breh (2014, r. Martin Štrba, SR/ČR) a filmom  Wilsonov (2015, 
ČR/SR, r. Tomáš Mašín). PubRes aktuálne produkuje krátky bábkový film Jana Bubeníčka Veľký 
chlap,  film  Jana  Hřebejka  Učiteľka,  dokument  Terezy  Nvotovej  Mečiar a koprodukuje  3D 
animovaný rodinný film Lichožrúti  (r. Galina Miklínová).

KONTAKTY:

Webstránka filmu: www.wilsonov.sk

Trailer filmu dostupný na http://www.wilsonov.sk/video/
Pre médiá a kiná sú všetky obrazové, video a textové podklady v plnom rozlíšení pripravené na vyžiadanie 
na ftp serveri distribučnej spoločnosti Forum Film: ftp://ftp2.forumfilm.sk  /  

Producenti:

FilmBrigade
Osadní 35, 170 00 Praha 7
tel.: +420 775 168 342
e-mail: info@FilmBrigade.cz
www.FilmBrigade.cz 

PubRes
Grösslingová 63, 811 09 Bratislava 
tel.: +421(0)2 5263 4203, +421(0)905 639429
e-mail: pubres@pubres.sk
www.PubRes.sk 

Kontakt pre médiá:

Ľubica Orechovská
tel.: +421(0)905 639 429
e-mail: lubica@kinematograf.sk 

Distribútor, kontakt pre kiná:

FORUM FILM SLOVAKIA
tel.: +421(0)2 49 113 116
e-mail: j.studena@forumfilm.sk
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PRODUCENTI FILMU, PARTNERI, MEDIÁLNI PARTNERI, DISTRIBUTÉR: 

 
 

(Všetky uvedené informácie, vrátane doslovných citácií, sú na voľné použitie.) 
 




