
Desetidíln˘ seriál 
Toma Hankse a Stevena Spielberga

od 1. prosince na 

Jako parašutisté se onoho historického rána v den D zúčastnili výsadku nad Francií.

Bojovali na pláži Utah, v Arnhemu, v Bastogne i v Bulge. Prodělali ofenzívu na Rýně

a pomáhali dobýt Hitlerovo „orlí hnízdo" v Berchtesgadenu. Příběh elitní jednotky

americké armády, která byla známa pod názvem Easy Company, 

nyní ožívá na televizní obrazovce jako desetidílný seriál Band of Brothers, 

uváděný od 1. prosince na HBO pod názvem 

Bratrstvo neohrožených.



O
d druhé světové války uplynulo již více než půl století, ale toto
téma se neustále vrací. Nejen na plátna kin, ale také na televizní
obrazovky. Od 1. prosince budete moci na HBO sledovat nový

pozoruhodný seriál Bratrstvo neohrožených, vyprávějící o osudech elitní
americké parašutistické jednotky, která vešla do dějin pod názvem Easy
Company. Velkolepý projekt, k jehož realizaci spojily své síly takové
osobnosti, jako jsou Steven Spielberg a Tom Hanks (ten však v tomto
případě nikoliv jako herec ale v roli výkonného producenta a režiséra
jedné z deseti epizod), stál 120 milionů dolarů a slaví úspěchy po celém
světě.

Předlohou pro deset hodinových dílů se stal stejnojmenný bestseller
Stephena J. Ambrose, který získal celou řadu ocenění. Vydejme se tedy
proti toku času a připomeňme si nejen dobu, kdy šlo o všechno, ale také
lidi, kteří dokázali pro svobodu přinést ty nejtěžší oběti. Patřili k nim
i muži, o nichž vypráví tento seriál.     

V úvodním díle se z míst, kde u 506. pluku 101. výsadkové divize
americké armády probíhá náročný parašutistický výcvik, přeneseme do
minulosti. Píše se červen roku 1942 a v táboře Toccoa ve státě Georgia
se právě formuje Easy Company, elitní výsadková jednotka, kterou čekají
tvrdé boje ve válčící Evropě. Zatím to však je jen skupina dobrovolníků,
kteří sice nastoupili do armády se zapáleným srdcem, ale chybí jim pro-
fesionální výcvik. Ten vede náročný a tvrdý velitel Herbert Sobel, který
nikomu nic neodpustí. Nováčci, k nimž patří i nadporučík Richard Win-
ters, sní o vítězných bitvách v uniformě, kterou nosí jen ti nejlepší
z nejlepších. Svého velitele však upřímně nesnášejí a vzájemná antipatie
sílí i díky nepříznivým podmínkám při výcviku v zimních měsících. Velitel
Sobel zjevně není ten správný muž na správném místě. A když se Easy
Company přemístí do Anglie, aby se připravila na vstup do válečných
operací, napětí mezi velitelem a jeho muži ještě vzroste. Vede až
k roztržce mezi Wintersem a Sobelem a plukovník Sink ji vyřeší tím, že
Sobela převelí. Vojáci se dozvídají, že se přiblížil jejich první výsadek  -
mají zničit německou posádku v St. Marie-du-Mont. 5. června 1944
nastává den D. Easy Company nastupuje na palubu letadla a vzlétá
vstříc svému osudu.

Druhý díl začíná nočním letem  nad Normandií. Parašutisté poprvé
poznávají na vlastní kůži, kolik odvahy si žádá skok do neznáma.

Modlitby možná pomáhají, než udělají první krok, ale pak už si musí
každý poradit sám. V těžké  nepřátelské  palbě přijde Winters

o výzbroj, přistane daleko od ostatních a na obranu mu zůstane
pouze nůž. Spolu s vojínem Hallem z roty A, který přistál

nedaleko od něj, musí rychle najít cestu ke své jednotce.
Jenže to není vůbec snadné – až po několika hod-

inách narazí na Liptona a pár dalších mužů od
82. pluku a zjišťují, že jsou v Saint Mére

- Eglise, asi sedm kilometrů
od místa, kde

přistála Easy Company. Čeká je i první střet s německými vojáky, první
boj proti jejich opevněným pozicím, první vítězství i první setkání se smrtí.

Ve třetím díle se skupina snaží dohnat  svou jednotku a setkat se
s vojínem Blithem, který se sám probíjí bitevním polem, posetým mrtvý-
mi těly. Easy Company mezitím zamířila k jihu. Má za úkol obsadit strate-
gicky důležité  městečko Carentan. Winters a další muži jdou v jejích
stopách,  avšak se dostanou do ostré nepřátelské palby a Němci je
odříznou od přístupové cesty. Raněné odtáhnou kamarádi do bezpečí
a ti, co mohou dál bojovat, se rozhodnou zaútočit na německé pozice.
Také Easy Company konečně vyráží do útoku.

Čtvrý díl vypráví o operaci Market-Garden. Easy Company osvobodí
první holandské město a při postupu na Eindhoven se dostane do
těžkého boje s německou přesilou. Při ústupu se nestačí vrátit velitel
Randleman a tak jej jeho kamarádi musejí najít a zachránit.

Pátý díl začíná 17. října 1944. Easy Company operuje na holand-
ském území již měsíc a nyní musí pomoci odbojářům. Důležitý střet
s německým nepřítelem se odehraje na místě, kde se křižuje silnice
s vodním kanálem. Na obou stranách jsou ranění i mrtví. Američané
však v této bitvě vítězí. Spolu s britskými vojáky se přesunují na novou
pozici k Arnhemu. Jenže kratičký oddech vystřídá hrozivá zpráva, že
Němci prolomili bojovou linii v Ardenách. Easy Company vzápětí znovu
míří na frontu.

Šestý díl se odehrává v mrazivém prosinci v lesích okolo Bastogne,
kde pozice Němců i spojenců dělí jen pár desítek metrů. Vojáci postrá-
dají teplé oblečení, je nedostatek potravin, munice a zdravotnického
materiálu. Lékař Eugene Roe se v zákopech snaží získat od vojáků mor-
fium a zkouší to také v polní nemocnici, kde pracuje půvabná belgická
zdravotní sestra Renée. Němci Bastogne bombardují a rozsévají smrt
i o Vánocích. Navzdory těžkým ztrátám však Easy Company město udrží
a na Nový rok se přesunuje do další akce.

V sedmém dílu se nový velitel Dike netají tím, že má přátele „nahoře".
Další úkol zní: vyčistit lesy okolo Foy. V několika dnech padnou i mnozí
ostřílení veteráni a vychází najevo, že Dike zcela postrádá schopnosti
dobrého velitele. Namísto očekávaného boje s blížícími se německými
jednotkami však je Easy Company odeslána do Haguenau v Alsasku-
Lotrinsku a poté do Belgie. Po těžkých bojích z původního počtu
zbývá polovina.

V osmém díle se k jednotce vrací Webster, který byl raněn
v Holandsku. Ti, co přežili jatka v Bastogne, však mají jizvy i na
duši. Události je těžce poznamenaly. Přichází další velitel
Henry Jones, ale rozhodně ho nevítají fanfáry – od chvíle,
kdy byla Easy Company  nasazena do bojů ve
Francii, se ve vedení už vystřídalo patnáct
mužů. Přijíždějí nováčkové,  aby doplnili
prořídlé mužstvo – jsou to
však chlapci

2



sotva odrostlí školním lavicím. Německé oddíly jsou rozloženy na
druhém břehu a američtí vojáci se za nimi musí vydat přes řeku. Winters,
který se opět vyznamenal v boji, je povýšen na majora.

V devátém díle se další bojovou zastávkou stává Mourmelon. Na
inspekci sem přijíždí sám generál Eisenhower, který vyznamenává amer-
ické vojáky za statečnost. Nixon, který prošel všemi útrapami válečného
tažení ve Francii, však je psychicky na dně. Přiznává Wintersovi, že už
nemůže dál a proto hledá úlevu v alkoholu. Easy Company čeká další
přesun – do Německa. Tam se vojáci dozvídají o smrti prezidenta Roo-
sevelta a osvobodí vězně koncentračního tábora v Landsbergu. Tváří
v tvář jejich utrpení si Nixon i všichni ostatní znovu uvědomují důležitost
svého poslání.

Závěrečný desátý díl pak přivádí americké jednotky do Berchtes-
gadenu, kde měl své sídlo Hitler. Konečně nastává den vítězství – od
výsadku 5. června 1944 uplynul rok a vojáci vědí, že se už brzy vrátí
domů. Přesto se ještě občas střílí a válka si vybírá poslední oběti. Z mlá-
denců, kteří se přihlásili dobrovolně do armády a setkali se poprvé v Toc-
coa, se stali ostřílení muži. Zocelení, ale také navždy poznamenaní tím,
co prožili. A Winters ví, že takové přátelství, jaké spojilo Bratrstvo
neohrožených, už nikdy a nikde neprožije.

Vyprávění, které je rámováno setkáním po letech s těmi, kteří patřili
k Easy Company a přežili boje 2. světové války, končí. Tato strhující kro-
nika o skutečných událostech i skutečných osudech je unikátním
svědectvím nejen o lidské odvaze a přátelství, ale také o tom, co stojí
nejvzácnější i nejdráž vykoupený dar: svoboda.         

O natáčení:
Natáčení začalo 3. dubna 2000 v britském Hatfieldu (hrabství Hereford-
shire) na místním letišti a trvalo do 24. listopadu téhož roku.

Hatfieldské letiště je místem, kde se stavěla a testovala letadla, nikdy
však nebylo využíváno pro vojenské účely.

Natáčely se tu i některé scény z filmu Zachraňte vojína Ryana, i když
většina z nich byla realizována v Irsku.

Plocha, na níž bylo postaveno jedenáct různých evropských měst a ves-
nic, má rozlohu téměř 5 hektarů, což odpovídá ploše více než sedmi
fotbalových hřišť.

Byla tu instalována dvě zvuková jeviště o rozměrech přibližně 1640 m2.

Deset dílů seriálu obsahuje 500 rolí.
Na natáčení se podílelo okolo 10 000 dalších externích spolupracovníků.

Padesát specialistů, kteří představovali německé i britské vojáky, prošlo
zvláštním výcvikem se zbraněmi.

Denně bylo „na place" v průměru 750 lidí, příležitostně jejich počet
dosáhl celé tisícovky.

Při natáčení třetího dílu se na speciální efekty spotřebovalo víc pyrotech-
nického materiálu než na celý film o vojínu Ryanovi.

Oddělení kostýmů muselo připravit 500 párů bot užívaných při parašuti-
stických seskocích, které odpovídají armádním předpisům a
2 000 amerických a německých uniforem.  Také 1 200 komparsistů –
civilů bylo oblečeno do originálních dobových šatů.

Při natáčení se užívalo 700 autentických zbraní a téměř 400 dalších
s podpěrami z kaučuku. Spotřebovalo se  14 000 nábojových pásů.

Byly postaveny 4 tanky z druhé světové války, přitom se využily pod-
vozky ruských tanků typu T-34.

Les, který měl představovat Bois Jacques u Bastogne, byl postaven
v leteckém hangáru ze skutečných kmenů, dalších  250 stromů bylo
dotvořeno v oddělení speciálních efektů. 

Pro vytvoření sněhové pokrývky na stromech byl použit recyklo-
vaný papír a trvalo celé 4 týdny, než jím byl pokryt celý „les".

Celkový rozpočet na seriál byl 120 milionů dolarů,
z toho stavby pohltily celých 17 milionů.
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ReÏie:
Režiséry jednotlivých dílů jsou tvůrci zvučných jmen:

Tom Hanks (That Thing You Do), David Frankel (Miami Rhapsody), David Leland (Wish You Were Here), 

Richard Loncraine (Richard III.), David Nutter (Disturbing Behavior), Phil Alden Robinson (Field of Dreams), 

Mikael Salomon (Hard Rain) a Tony To (již zmíněný seriál ze Země na Měsíc).

Herci:
Na seriálu spolupracovala celá řada herců – v abecedním pořadí to jsou Nicholas Aaron, Kirk Acevedo, Doug Allen, 

David Andrews, Eilon Bailey, Philip Barrantini, George Calil, Ben Caplan, Keir Charles, Doug Cockle, Dominic Cooper, 

Michael Cutlitz, Marcus D’Cruze, Tony Devlin, Dale Dye, Jimmy Fallon, Michael Fassbinder, Simon Fenton, 

Dexter Fletcher, Ezra Godden, Rick Gomez, Stephen Graham, Luke Griffin, Scott Grimes, Colin Hanks, 

Craig Heaney, Nolan Hemmings, Peter Young-Blood Hills, Andrew Howard, Nigel Hoyle, Mark Huberman, 

Frank John Hughes, Adam James, Robin Laing, Mark Lawrence, Matthew Leitch, Damian Lewis, John Light, 

Ron Livingston, James Madio, Rocky Marshall, Tim Matthews, Peter McCabe, Ross McCall, Neal McDonough,

Phil McKee, David Nicolson, Ricky Nixon, Kieron O’Brien, Jason O’Mara, Rene L. Moreno, Simon Pegg, 

Ben Peyton, Dave Power, Bart Ruspoli, David Schwimmer, Andrew Scott, Mathew Settle, Douglas Spain, 

Richard Speight jr., Simon Shatzberger, Shane Taylor, Donnie Wahlberg, Ben Walden, Rick Warden, 

Marc Warren a Paul Wiliams.

Koprodukce:
Koproducenty jsou Tony To a Gary Goetzman z Playtone Company, Mary Richardsová je producentkou za Velkou

Británii. Erik Bork zastává funkci supervising producer, Erik Jendresen je consulting producer. 

Anne Thomopoulosová, senior vice president, HBO Original Programming, west coast a Carmi Zlotnik,

senior vice president, HBO production a creative operations,

jako zástupci HBO dohlíželi na celý projekt. 

4



Programové schéma seriálu:

premiéra 1.repríza 2.repríza

1. díl 1/12 22:00 4/12 22:00 7/12   00:15

2. díl 1/12 23:15 4/12 23:15 7/12   01:25

3. díl 8/12 21:00 11/12 22:00 14/12   00:00

4. díl 15/12 21:00 18/12 22:00 21/12   23:55

5. díl 22/12 21:00 25/12 22:00 28/12   00:15

6. díl 29/12 21:00 1/1 22:00 4/1 (00:00)

7. díl 5/1 21:00 8/1 22:00 11/1 (00:00)

8. díl 12/1 21:00 15/1 22:00 18/1 (00:00)

9. díl 19/1 21:00 22/1 22:00 25/1 (00:00)

10. díl 26/1 21:00 29/1 22:00 1/2 (00:00)

Pozn. 
âasy uvedené v závorce jsou pouze pfiibliÏné a budou upraveny podle aktuálního programu.

Pre bliÏ‰ie informácie kontaktujte

Vladimíra Vûprovská

Marketing&PR manager

HBO âeská republika, spol s r. o., 

Pod Vi‰Àovkou 1662/23, Praha 4  140 00, 

tel.: 02/61 094 501,

e-mail: vladimira.veprovska@hbo.cz

Monika Matysová,

PR coordinator

HBO âeská republika, spol s r. o., 

Pod Vi‰Àovkou 1662/23, Praha 4  140 00,

tel.: 02/61 094 542

e-mail: monika.matysova@hbo.cz
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