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Seriál Co ste hasiči se odehrává upro-
střed malebného Ladova kraje. Odlehče-
ně nahlíží do sousedského života obyva-
tel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit 
na řadu svérázných postaviček. V cen-
tru děje je místní hasičská jednotka 

a její přímočarý velitel Petr Pospíšil (Petr 
Rychlý). Na hasiče čeká řada nelehkých 
a mnohdy nebezpečných úkolů. Úplatný 
starosta Vladimír Urban (Václav Kopta) 
má ale úplně jiné zájmy a všemožně se 
proto snaží hasiče z Horní zrušit.

ÚVOD

Ú V O D Ú V O D
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Každá ves v Čechách má hasičskou zbrojnici. Stejně 

tak i vesnice Horní. Sbor dobrovolných hasičů zde 

vede svérázný Petr Pospíšil (Petr Rychlý). Má trochu 

horkou hlavu a před nikým si servítky nebere. Je 

to ale férový chlap, který vede svůj sbor až se 

starosvětským smyslem pro zodpovědnost, a ve 

vesnici ho proto mají rádi. Tedy až na vypočítavého 

starostu Vladimíra Urbana (Václav Kopta). Ten se 

totiž přes hasiče snaží vyvádět peníze z obecního 

rozpočtu a Petrova poctivost se mu vůbec neho-

dí do krámu. Starosta se proto snaží Petra a jeho 

hasičské jednotky všemožně zbavit. Souboj mezi 

Petrem a starostou je ústředním motivem nového 

českého seriálu plného rázovitých postav z maleb-

ného Ladova kraje.

Diváci s hasiči prožijí mnoho humorných, ale také 

napínavých situací, například požár pole a stodoly, 

záchranu člověka z bažiny, hromadnou bouračku, 

odvoz zatoulaného medvěda nebo tradiční hasič-

ský ples. Heslo hasičů je: „Oheň nelže!“ Ale občas 

se i oni mezi sebou pomluví nebo někdo z nich sem 

tam upřednostní svůj zájem. Vcelku se však mají 

rádi, a pokud je potřeba, táhnou za jeden provaz. Je 

to u vás stejné? Vítejte doma!

Životní osudy a vztahy našich hlavních hrdinů se 

proplétají celou sérií. Každý díl je uzavřenou epizo-

dou s překvapivým koncem.

Kromě Petra Rychlého a Václava Kopty se divá-

ci mohou těšit na hasičskou jednotku ve složení: 

Láďa (Jaromír Nosek), Eda (Radim Kalvoda), Mirek 

(Marek Holý), Lenka (Jana Bernášková) a na dvojici 

lufťáků z Prahy – Járu (Martin Pechlát) a Bětku (Iva-

na Uhlířová). Radosti i strasti prvního vztahu prožije 

Nina (Sabina Rojková) s Martinem (Radek Melša). 

V dalších rolích se představí Nela Boudová, Lucie 

Benešová, Pavel Nový, Vlastimil Zavřel, Roman 

Vojtek a řada dalších. 

Seriál vznikl v produkci společnosti Orbis Pictures 

film pod vedením scenáristy Rudolfa Merknera 

(např. Vyprávěj), producentky Zuzany Konrádové 

a v režii Vladimíra Skórky (např. Lajna). 

P Ř E D S TAV E N Í  S E R I Á L UP Ř E D S TAV E N Í  S E R I Á L U

O SERIÁLU...
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Velitel jednotky dobrovolných hasičů z Horní, občanským povoláním řidič příměstského autobusu. Často 

bojuje se starostou, který hasičům neustále hází klacky pod nohy a všemožně se snaží jejich jednotku 

zrušit. Téměř celá vesnice Petra uznává a oceňuje za to, jaký je čestný a rovný chlap. Posmívají se mu jen 

kvůli jedné věci: jako velitel zatím nestihl ještě žádný hasičský výjezd, kde by opravdu hořelo. Práce pro 

obec a sbor je podstatnou součástí jeho života, možná dokonce tou nejpodstatnější. A právě to vadí jeho 

manželce Marii. Leze jí na nervy, kolik s hasiči tráví času, zatímco s ní není téměř vůbec. Ke své kolegyni ze 

sboru, veterinářce Lence, navíc Petr už dlouho cítí silné, nejen přátelské sympatie.

Starosta obcí Újezd a Horní. Snaží se působit světácky a nad věcí, ale ve skutečnosti je to vypo-

čítavý a sebestředný šíbr lokálního významu. Byl vždy velmi ambiciózní a postupně se vypracoval 

až na post starosty. Tvrdí, že hasičská jednotka stojí obec moc peněz, a je kvůli tomu v perma-

nentním sporu s Petrem. Ve skutečnosti Vladimír vyvádí z obecního rozpočtu peníze přes konku-

renční dobrovolné hasiče z Újezda, jimž velí místní podnikatel Havlíček. Vladimír má jeden velký 

sen – uspět se svou buginou v blížících se autokrosových závodech. Ani jemu to s manželkou 

Bárou neklape a s dcerou Ninou je to ještě složitější. 

P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV

PETR RYCHLÝ
PETR POSPÍŠIL

VÁCLAV KOPTA
VLADIMÍR URBAN
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Sympatická veterinářka a také dobrovol-

ná hasička z Horní. Trochu zoufale a zatím 

neúspěšně se snaží najít normálního chlapa. 

Časem zjistí, že ji srdce táhne k Petrovi, ale 

ten je ženatý, i když dávno ne šťastně. Lenka 

je dcera dědy Vency a sestra Mirka.

Hasič z Horní, syn Vency, bratr Lenky. Propa-

dá konspiračním teoriím, o které se s ostat-

ními nadšeně a rád dělí. Mirek je podivín, ale 

ostatní ho mají rádi. Vztah s místní vdanou 

ženou Mončou mu nejednou výrazně zkom-

plikuje život.

P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV

JANA BERNÁŠKOVÁ MAREK HOLÝ
LENKA MIREK

Zemitý, svým způsobem charismatický autome-

chanik, další člen hasičského sboru z Horní. Je 

schopný opravit téměř jakýkoliv stroj. Eda říká 

vše na rovinu. I to je zřejmě jeden z důvodů, proč, 

možná trochu překvapivě, přitahuje spoustu žen. 

Jeho svéráznému kouzlu podlehne mimo jiné 

i starostova manželka Bára.

Hasič ze sboru v Horní. Živí se zakázkami pro 

obec, takže má chvílemi pocit, že by měl jít 

starostovi na ruku. Proto mu tajně donáší 

interní informace z hasičského sboru. Přesto 

je to velký dříč a jeden z nejplatnějších členů 

sboru. 

RADIM KALVODA JAROMÍR NOSEK
EDA LÁĎA
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Syn velitele hasičů Petra a také 

člen místního hasičského sboru. 

Fajn kluk, který dojíždí na studia do 

Prahy. Zamiluje se do Niny a začnou 

spolu bydlet. 

Krásná dcera starosty. S Marti-

nem teď poprvé objevuje radosti 

i strasti prvního vážného vztahu. 

S otcem si nerozumí a když jí za-

čne bránit ve vztahu s Martinem, 

odstěhuje se z domu.

P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV

RADEK MELŠA SABINA ROJKOVÁ
MARTIN NINA

Manželka starosty Vladimíra, 

maminka Niny. Manželství s Vladi-

mírem ji dlouhodobě nenaplňuje, 

a tak si začne nezávazný románek 

s Edou.

Zahradní architektka, manželka Petra, 

maminka Martina. V práci se jí velmi daří, 

méně úspěšný je ale její rodinný život. Vztah 

s Petrem se vyčerpal a oba zvažují, jestli má 

ještě smysl pokračovat.

LUCIE BENEŠOVÁ NELA BOUDOVÁ
BÁRA MARIE
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P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV

Soudce, Petrův soused. Nepraktický 

lufťák, kterého musí Petr nejednou za-

chraňovat, když se pustí do prací kolem 

chalupy. S Petrem se postupně stanou 

dobrými kamarády.

Manželka Járy, nekompromisní 

a vševědoucí. Jejich chalupu miluje, 

jen musí a potřebuje neustále dohlí-

žet na svého manžela. 

MARTIN PECHLÁT IVANA UHLÍŘOVÁ
JÁRA BĚTKA

Tatínek Petra, děda Martina. Také 

bývalý hasič z Horní, nyní vášnivý 

rádce současných členů sboru. 

Ostatním jde svým kibicováním 

občas na nervy. 

Důchodce, bývalý hasič a ama-

térský fotograf s uměleckou 

duší. Otec Lenky a Mirka. Většinu 

času tráví s kamarádem Hynkem 

a společně se dokážou bavit jako 

malí kluci. 

P Ř E D S TAV E N Í  P O S TAV

VLASTIMIL ZAVŘEL PAVEL NOVÝ
HYNEK VENCA
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Potěšila vás nabídka role v seriálu Co ste hasiči?

Překvapilo mě, že mi tu roli nabídli. Jakmile se totiž 

člověk dostane do zajetí nekonečného seriálu, 

v mém případě Ordinace v růžové zahradě, je těž-

ké producenty a režiséry přesvědčit, že umí zahrát 

ještě i něco jiného. Navíc scénář seriálu Co ste 

hasiči je velmi dobře a vtipně napsaný, a o to víc 

mě ta nabídka nadchla.

Jak jste velitele hasičů, Petra, pojal?

Když už jsem měl roli jistou, začal jsem o postavě 

přemýšlet. Přišel jsem za režisérem s nápadem, že 

by bylo fajn, kdyby se něčím zásadním odlišovala 

od doktora Mázla, kterého hraju v Ordinaci. Tak 

jsme začali hledat, co by to „něco“, co by charak-

ter hasiče Petra podtrhlo, mělo být. Jedna věc je 

vizuální stránka postavy a druhá věc její charakter.

Jaký má Petr charakter?

Je to přímý člověk, který má rád určitý pořádek, 

ten nepsaný. Na nic nepotřebuje smlouvy, stačí mu 

pouhé podání ruky. Předpokládá totiž, že i ostat-

ní lidé jsou stejně čestní jako on. Nechodí kolem 

horké kaše a nebojí se říct svůj názor i za cenu 

toho, že to povede k hádce. Podle svého gusta si 

sestavil i tým hasičů, kteří ho podporují a mají ho 

rádi. Vědí totiž, že je Petr nikdy nepodrazí. Lásku 

k dobrovolnému hasičskému sboru a určitou zása-

dovost mu vtiskl jeho otec.

A co zmiňovaná vizuální stránka této postavy?

Nejlépe ze všeho nám nakonec vyšel plnovous. 

Hned nám ale došlo, že to nebude jednoduché. 

V době natáčení tohoto seriálu jsem souběžně 

točil i Ordinaci, kde jsem měl holou tvář, a tak bylo 

jasné, že se mi bude muset plnovous na natáčení 

R O Z H O V O R  |  P E T R  R Y C H LÝR O Z H O V O R  |  P E T R  R Y C H LÝ
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lepit. A tím se zpečetil můj osud. Každý den jsem 

měl o hodinu a půl dřívější nástup do maskérny, 

často už na půl pátou ráno. Základ plnovousu se 

nalepil vcelku a pak se po stranách dolepoval vous 

po vousu, aby celkový výsledek působil přirozeně. 

Používá se k tomu materiál z pravých vlasů, který 

se na tváři zastříhává do požadované délky.

Jak se vám tato role hrála?

Obecně uchopení kladné figury je vždycky složitěj-

ší, pokud ji chce člověk zahrát autenticky a vtisk-

nout jí určitou živočišnost. Hledali jsme ji opět 

spolu s režisérem. Ještě před začátkem natáčení 

jsme se věnovali čteným zkouškám, při kterých 

jsme pátrali po záchytných bodech a společně se 

snažili vdechnout této figuře život.

Pak jsem se dozvěděl, že pro tuto postavu našel 

scenárista Ruda Merkner inspiraci ve skutečné 

žijící osobě. Napsal ji podle svého souseda z chalu-

py, hasiče Ládi, který slouží v Těptíně. Jednou jsme 

se tedy za Láďou vypravili. A tohle setkání mi moc 

pomohlo! Zároveň jsem ale pocítil velkou zodpo-

vědnost. Můj hrdina má totiž v seriálu velký prostor. 

Děj do jisté míry stojí na něm. 

Jste patronem dobrovolných hasičů. Jak jste se 

k tomu dostal?

Jednou mi zavolala patronka dobrovolných hasičů 

Ilona Csáková, jestli bych byl ochotný moderovat 

předávání jejich cen. Souhlasil jsem a akci mo-

deroval. Spolek dobrovolných hasičů si mě oblíbil 

až tak, že jsem měl tu čest stát se také jejich 

patronem. V současné době jsme tedy patroni tři 

– Ilona, Ondřej Vetchý a já.  Moderování předávání 

cen mně také zůstalo. Oboje dělám rád, vnímám to 

jako formu poděkování za jejich bohulibou čin-

nost. Zaslouží si obdiv. Hasičství se věnují zdarma 

a tráví svou zálibou spoustu času. Do svých aktivit 

zapojují i děti, aktuálně okolo devadesáti tisíc dětí. 

Spolupracují se školkami, základními i středními 

školami.

Už jste někdy sám potřeboval pomoc hasičů?

Ano, jednou na čarodějnice u nás doma začala 

venku hořet skříňka s elektrikou. Měl jsem tedy 

možnost vidět je v akci…

Zažil jste na natáčení seriálu i nějaké akčnější 

scény? Třeba lezení po výškách…

Při jedné scéně leze hasič Petr, kterého hraju, po 

parapetu oknem do obecního úřadu. Volali mi 

z produkce, jestli budu na tuto scénu potřebovat 

kaskadéra. Samozřejmě, že ne! Cítil jsem se jako 

Belmondo. Když jsem lezl po žebříku nahoru – ještě 

to šlo. Jenže pak jsem se podíval dolů…! Nezbylo mi 

ale nic jiného než záběr dotočit. Nebyl tam nikdo, 

kdo by to vzal za mě.  

Mimochodem – hasič Petr má příjmení Pospíšil. 

Nepřijde vám vtipné, že Petr Rychlý hraje Petra 

Pospíšila?

Taky mě to zaujalo a upřímně pobavilo… Ale věřte 

nebo ne, když psal Ruda Merkner scénář k tomuto 

seriálu, ještě netušil, že roli Petra Pospíšila obsa-

dí Petrem Rychlým.  Komu ale především udělala 

tahle náhoda radost, je rodina Pospíšilova z Pro-

stějova, do které jsem se přiženil. Bratr mojí ženy, 

Jaroslav Pospíšil, stále hraje tenis. A moje žena 

Jana, bývalá tenistka, si tak pospíšila, až je teď 

Rychlá!

R O Z H O V O R  |  P E T R  R Y C H LÝR O Z H O V O R  |  P E T R  R Y C H LÝ
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Váš tatínek byl známý textař, dědeček básník 

a literát. Vy sám jste již vydal knihu, píšete hity, 

muzikály… Geny předků jste tedy podědil.

Asi ano, částečně. Ovšem i s tím negativním. Mys-

lím si ale, že víc než genetika hraje roli prostředí, ve 

kterém vyrůstáte. Kdyby byl tatínek třeba pekař, je 

vysoká pravděpodobnost, že budu šikovný napří-

klad na pečení chleba. Protože od malička uvidím, 

jak se zadělává těsto, jak se dává do pece a jak 

dlouho tam má být… Můj otec byl celý život obklo-

pen zpěváky, zpěvačkami, muzikanty a režiséry, 

a tak mě to prostředí přirozeně formovalo. Tatínek 

byl navíc i výborný výtvarník, což jsem nepodědil. 

Když jsem dětem v jejich útlém věku nakreslil obrá-

zek, tak dva dny plakaly.

Hrajete bravurně na piano, moderujete, věnujete 

se herectví… Ještě na něco jsem zapomněla? 

Jsem včelař! A to nakonec považuji za jedinou 

opravdu smysluplnou činnost. Hrozně mě to baví. 

V zimě mně včelaření chybí, a tak bývám někdy 

nervózní.

Nyní jste jednou z hlavních postav seriálu Co ste 

hasiči. Koho v něm hrajete?

Hraju starostu obce, kde působí hasičský sbor. 

Vytvářím protipól čestnému vlajkonoši pravdy 

a poctivosti, šéfovi dobrovolných hasičů, kterého 

hraje Petr Rychlý. Pan starosta ale není prvoplá-

nový zloun, je to člověk z masa a kostí. Naivní, 

vypočítavý trouba, který když vycítí příležitost, tak 

R O Z H O V O R  |  VÁ C L AV  KO P TAR O Z H O V O R  |  VÁ C L AV  KO P TA
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ji chce využít ve svůj prospěch. Většinou však dost 

neobratně, například pokud jde o dotace. Používá 

tradiční fígle, které všichni dobře známe z tuzem-

ské komunální politiky. Není to mafián ani podra-

zák, spíš jen politováníhodný malý český člověk, 

který vzbuzuje úsměv.

Je vám postava starosty blízká? 

Je, jde o rozporuplnou postavu, která má potenciál 

oslovit diváky svou tragikomičností. 

V čem se od vás naopak liší?

Já osobně bych nikdy nešel do politiky. A taky na 

rozdíl od pana starosty neumím správně hospoda-

řit s penězi.

Je ale hezké, že starosta i po letech miluje svou 

ženu… To máte asi taky společné, že?

Ano, to nás spojuje. Jen doufám, že můj osobní 

vztah s mou skutečnou ženou se bude vyvíjet opti-

mističtěji než manželství pana starosty.

V seriálu jste otcem krásné dospívající dcery. 

Sám máte dvě, i když dospělé… 

Starosta se dostane do rodinné krize, která ho 

dožene k tomu, že jednoho dne – skryt ve tmě 

a šeru – svou dceru sleduje. Natáčení této scény 

pro mě bylo nečekaně velmi emotivní. Dokonce 

jsem uronil i slzu! A to jsme se jinak v průběhu celé-

ho natáčení dobře bavili a dost nasmáli. Říkal jsem 

si, že takhle bych nikdy nechtěl dopadnout, abych 

přes okno pozoroval život svých dětí. Kdybych sám 

nebyl otcem, asi bych si to takhle nebral.

Co je na výchově dcer nejnáročnější?

Říká se malé děti – malé starosti, velké děti – velké 

starosti. A je to pravda. Starší dceři je dvacet 

jedna let a té mladší osmnáct. Přestože jsou obě 

už dospělé, zůstává v člověku určitá rodičovská 

obava. Když například večer nezavolají, rychle žha-

vím mobil. Vždycky jsem byl otcem na plný úvazek. 

Ale každý děláme ve výchově nějaké chyby. Já 

jsem například holky dost rozmazlil. Vždycky jsem 

se jim snažil umožnit všechno, co jsem jim na očích 

viděl. Což asi není úplně dobře. Já sám jsem se 

nenarodil v žádném nadbytku a sedmdesátá léta, 

kdy jsem vyrůstal, nebyla nejšťastnější, tak jsem se 

to holkám snažil vynahradit. Jsem rád, že můžou 

cestovat a studovat.

Jste známý svou vášní pro autobusy. Nezáviděl 

jste Petrovi Rychlému roli autobusáka, kterého 

v seriálu hraje? 

Samozřejmě, že jsem Petrovi záviděl! Když jsem vi-

děl, že usedá do autobusu a celé odpoledne v něm 

jezdí, nesl jsem to těžko. To je ale holt herecký 

život…

Jaký máte vy osobně vztah k hasičům? 

Hasiče obdivuju. Z dětství mi utkvěla vzpomínka, 

jak si hraju v hasičském autě. Dodnes si pamatuju, 

jak mě fascinovala jejich technika. Toto povolání 

považuju za jedno z nejnáročnějších. Já osobně 

jsem ale bačkora, takže si sám sebe v jejich řa-

dách představit nedovedu.

Už jste někdy potřeboval jejich pomoc?

Jednou jsem je přivolal k hořícímu domu souseda 

a měl jsem tu čest vidět je v plné polní. Soused 

si dal vařit na sporák polévku pro psy a odešel 

s manželkou do vinárny. Polévka se vyvařila a ku-

chyň začala hořet. Přijely tři hasičské jednotky a já 

viděl, jak to vypadá, když jsou v akci. Nevím, nevím, 

jestli by ta naše parta seriálových hasičů při tako-

vém zásahu obstála (směje se).

Hodně se natáčelo v exteriérech.  Užil jste si i ně-

jaké akčnější scény?

Natáčení v exteriérech je vždycky zábavné. A já 

si opravdu užil i nějaký ten adrenalin. Projel jsem 

se v závodním autě při natáčení scén z autokro-

su. To mě moc bavilo, i když jsem řídil jenom malý 

kousek trati. Šlo o velmi drahé auto, ve kterém bylo 

všechno jinak, a tak jsem se bál, abych ho nějak 

nepoškodil. 
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Co nám prozradíte o své seriálové postavě?

Moje postava se jmenuje Lenka Mouchová a pracu-

je jako veterinářka. Je dobrovolná hasička a hledá 

chlapce. Na partnery má smůlu. Možná si to ale 

dělá i trochu sama. Vždycky se totiž každému 

klukovi, se kterým chodí, hned přizpůsobí. A to vět-

šinou kluci nemají rádi. Když má potápěče, začne 

se potápět, když cyklistu, začne jezdit na kole. A to 

vše dělá proto, že si nechce připustit, že miluje 

ženatého muže.

Dokázala jste se do jejího trápení s hledáním 

partnera vcítit?

Dokázala. Umím si představit, pod jaký tlak se 

svobodné bezdětné ženy před čtyřicítkou dostá-

vají.  Samy dobře vědí, že dítě, na rozdíl od mužů, 

mohou zplodit jen do určitého věku a myslím, že na 

ně obvykle tlačí i jejich okolí. Musí to být smutné 

a frustrující. Sama jsem měla období, kdy jsem 

byla bez partnera, ale v teenagerovském věku. 

Řekněme zhruba do dvaceti, se mnou vůbec nikdo 

nechtěl chodit. 

Tomu nerozumím… Nebylo to spíš tak, že s vámi 

nechtěl chodit ten, kdo se zrovna líbil vám?

Ano, přesně tak to bylo. Byla jsem zamilovaná 

a chtěla jsem jen toho dotyčného. Chodit s někým 

jiným, jsem si nedokázala představit. Navíc jsem 

byla puclík, ale to bylo spíš úsměvné.

Jste si se svou seriálovou postavou něčím podob-

né?

Obě dokážeme dobře organizovat své okolí. Jinak 

Lenka už nemá maminku, a tak se stará o svého 

otce a bratra, který je dost nepraktický. Je velmi 

shovívavá a trpělivá. Má doma dva chlapy a možná 
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i to jí brání najít si partnera, pořád ji do toho mluví.  

Jako veterinářka má ráda zvířata, což je další věc, 

která nás spojuje.

Máte doma nějaké zvířátko?

Nemáme, měli jsme pejska, ale už nám umřel. Z Do-

časné péče jsme si vzali psí babičku, vydržela nám 

bohužel asi jen půl roku. Ale určitě si časem zase 

nějakého psa pořídíme. 

Lenka je žena mezi muži. Cítíte se i vy lépe v muž-

ském světě, nebo naopak preferujete ženskou 

společnost?

Já miluju ženský svět. Zároveň si ale myslím, že 

muži jsou to nejlepší, co tady na světě máme. 

Druhá část naší duše. Nemám ráda, když se obě 

pohlaví mezi sebou vzájemně urážejí. Špičkovat 

se – ano, ale nejsem ani příznivcem šovinistického 

humoru.

Jak byste Lenku charakterizovala?

Není to typická kráska. Je hezká, ale často chodí 

v montérkách nebo v hasičské uniformě. Takže 

je to spíš taková normální vesnická holka. Umí až 

mužským způsobem zabrat za práci, zároveň ji 

ale trápí veskrze ženské starosti. Jinak je velmi 

spravedlivá a dělá všechny věci na maximum. Ob-

čas na sebe coby ženu ovšem zapomíná. Obecně 

myslí víc na druhé než na sebe. A co se týče lásky, 

nechce být ta třetí ve vztahu, ale zamotává se do 

toho, a to jí trápí.

A jaká je Jana Bernášková?

Dokážu se zasmát sama sobě a ukázat své nedo-

statky. Nemám problém přiznat, že mám někdy 

doma nepořádek nebo že občas zakřičím na děti. 

Přiznám i to, že pravidelně necvičím, i když si každý 

večer slibuju, že zítra určitě začnu. Dost často si 

nehlídám, co jím, i když si večer předtím nainstaluju 

aplikaci na hlídání kalorii. Zítra je taky den, říkám 

si… (směje se). Jsem nedokonalá a nevadí mi to.

To zní sympaticky… 

Zároveň jsem v práci perfekcionista. Možná jsem 

s tím své okolí na natáčení až obtěžovala. Odná-

šel to asi nejvíc Petr Rychlý, se kterým jsem měla 

hodně společných záběrů. Pořád jsem o něčem dis-

kutovala a poukazovala na detaily ve scénáři.

Jak jste si celkově natáčení užívala?

Natáčelo se hodně v exteriérech, což vždycky 

dodává příběhu na opravdovosti. Jinak natáčení 

obecně je hlavně o čekání a pokaždé si někdo 

z herců vytáhne Černého Petra. A tentokrát jsem 

to byla já. Na svůj záběr jsem většinou čekala ně-

kolik hodin. Bylo to třeba tak, že jsem točila první 

a pak až poslední obraz dne. Mezi nimi byl 10hodi-

nový prostoj.  Všichni se mi už smáli…

A máte z natáčení nějakou veselou historku?

A víte, že mám? Je hned z prvního natáčecího dne. 

Točila se scéna, kdy se postava, kterou hrál Vlastík 

Zavřel, topila v bažině a hasiči ji jeli zachraňovat. 

Takže náš hasičský sbor. V lese se vykopala jáma, 

která se zalila vodou a zasypala rašelinou. V ní se 

měl Vlastík topit a čekat na pomoc hasičů. Padla 

klapka a velitel hasičů, kterého ztvárňuje Petr 

Rychlý, zahájil záchrannou akci. Omylem ale šlápl 

tam, kam neměl, a následkem toho zahučel do 

umělé bažiny i on. Do půl pasu! Bylo to dost komic-

ké, ale vzhledem k tomu, že jsme Petra tou dobou 

ještě dobře neznali, nikdo se neodvažoval smát. 

Všichni jsme smích polykali… Navíc kostymérky 

pro něho neměly náhradní hasičskou uniformu na 

převlečení, tak z ní musely vysvléknout skutečné-

ho hasiče, který měl dozor na natáčení. Ale co se 

nestalo! Když se akce točila podruhé, stačilo málo 

a situace by se zopakovala. Tentokrát to ale Petr 

nakonec vybalancoval a do bažiny mu zapadla 

jen bota. Když si na to vzpomenu, i teď ještě stěží 

zadržuju smích…

Co vám v současné chvíli dělá radost?

Radost mi dělá například psaní knížek. První, kterou 

jsem napsala, se jmenuje Jak přežít svého muže, 

a stala se už po poměrně krátké době bestselle-

rem. Aktuálně jsem odevzdala rukopis knížky dru-

hé, která nese název Coura, a je volným pokračo-

váním mé prvotiny. Vyjít by měla na podzim. 
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Jakou postavu v seriálu hrajete?

Hraju Láďu, jemně nevkusně oblečeného, naoko 

sebejistého dobrovolného hasiče, který má svou 

pidifirmičku se stavebninami. Občas se kvůli vlast-

nímu prospěchu uchýlí ke lži, ale v zásadě je to 

dobrý chlapík zapadající do party hasičů.

Máte s Láďou něco společného?

Společného nemáme v podstatě nic, jen jsme si 

vizuálně podobní (směje se).

Jaký máte vztah k hasičům? 

Vztah k hasičům jsem měl vždycky kladný a teď, 

po přičichnutí k jejich práci, se změnil až v obdiv. 

Máte s nimi i osobní zkušenost?

Před natáčením seriálu nás hasiči proškolili. Někteří 

z nich si s námi v seriálu dokonce i zahráli.  A v reá-

lu jsem se s nimi potkal minulý týden v Ostravě, kdy 

po 23 minutách představení začalo hořet v pod-

zemních prostorách Domu kultury, kde jsme hráli.

Dovedete si představit, že byste žil na venkově?

Dovedu, pocházím z malého městečka – ze Semil, 

takže by mi to asi nedělalo problém. Ovšem ten 

specifický shon a cvrkot města by mi asi trochu 

chyběl…

Chalupaříte? Jezdíte mimo Prahu?

Nemám chalupu, ale občas na nějakou chalupu 

k někomu jedu. Takže venkov a vše, co k němu pa-

tří, myslím, znám. Zejména v Českém ráji, kam jsem 

jezdil celé dětství na tábory a nespočetněkrát na 

výlety na kole.

Seriál Co ste hasiči se natáčel hodně v exterié-

rech. Jak jste si to užíval?

Užíval. Není větší mordor, než točit pouze v ateliéru.

Bylo natáčení náročné?

Občas ano. Běhání po poli a hašení stohu v létě 

na otevřeném prostranství bez stínu v 35 stupních 

v kompletních hasičském oblečení – nelehká práce!
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Jaké je postava, kterou v seriálu hrajete?

Hraji automechanika Edu, vtipálka, holkaře a ma-

chistického extroverta.

Je vám Eda blízký?

Svým způsobem ano, ale opravdu společného 

nemáme skoro nic. Tak trochu mu závidím jeho 

nekonečné sebevědomí.

Jste i vy mezi svými kamarády vnímán jako vtipá-

lek?

Kdysi tomu tak možná bylo, ale doufám, že dnes 

je to jinak. Ne každý vtipálek bývá v kolektivu 

oblíben.

Udělala vám nabídka této role radost?

Samozřejmě, v tvrdé konkurenci, která dnes mezi 

herci panuje, jsem rád za každou takovou nabídku. 

A co si budeme povídat, v mém případě nepřichází 

takové každý den.

Jaký máte vztah k hasičům? 

Velmi kladný, obdivuji to, za jakých finančních, 

a mnohdy i technicky špatných, podmínek, zvládají 

svoji náročnou a nebezpečnou práci. Proto mi udě-

lalo velikou radost, když se můj syn sám od sebe 

přihlásil do kroužku dobrovolných hasičů a moc rád 

tam chodí. 

Už jste musel někdy hasiče volat?

Zaplaťpánbůh jsem já osobně nikdy nemusel číslo 

150 vytáčet, takže moje zkušenost se omezuje 

pouze na kontakt se skutečnými hasiči během 

natáčení seriálu. A ten byl velmi příjemný. Jsou to 

prima chlapi.

Chalupaříte? Mířím k tomu, jestli znáte český 

venkov a jeho folklór…

Nechalupařím a ani mě to příliš neláká, nicméně 

bydlím v Újezdu nad Lesy, což je sice Praha 21, ale 

v podstatě už vesnice. Kromě toho jezdím na ven-

kov za svými přáteli, obzvláště do oblasti Českého 

ráje, takže si troufám tvrdit, že českou vesnici a její 

folklór znám důvěrně.

Přichystalo vám natáčení Hasičů už nějakou per-

nou chvilku?

Pominu-li erotické scény, které jsem si ve své kari-

éře před kamerou vyzkoušel poprvé, tak si žádnou 

pernou chvilku z natáčení nevybavuji. Jisté problé-

my se pravda vyskytly v souvislosti s mým seriálo-

vým tetováním, dalo se sice po každém natáčecím 

dnu umýt, ale jelikož jsem prakticky celé natáčení 

nosil tílko s krátkým rukávem, došlo k tomu, že se 

mi na rameni opálil velmi zajímavý ornament. Ten 

byl samozřejmě příčinou otázek například mých 

dětí, partnerky a kolegů, cože to na tom rameni 

vlastně mám. I na koupališti jsem cítil zvědavé 

pohledy spoluobčanů.
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Jak byste popsal svoji postavu?

Mirek, kterého hraju, je podle mě úplně normální 

kluk. Lidi kolem něj si to ale nemyslí, protože je 

pořád obtěžuje různými konspiračními teoriemi. 

Je členem dobrovolného hasičského sboru, ale 

i v něm občas leze kolegům svými konspiracemi 

na nervy. Přesto ho mají rádi. Vědí totiž, že je to 

veskrze dobrák.

Je vám tato postava něčím blízká? 

Možná svou naivitou… Mám Mirka moc rád. 

Věříte i vy záhadám mezi nebem a zemí?

Nijak zvlášť. Někdy si ale říkám, co by se asi tak dělo, 

kdyby se úplně vypnul internet, třeba na měsíc nebo 

na dva. Zajímají mě úvahy o tom, jak by se zhroutil 

systém a co všechno by nefungovalo. Lidé by si 

konečně odpočinuli od té záplavy informací, které 

se na nás ze všech stran valí – jak z internetu, tak 

z televize, rádia, a hlavně ze sociálních sítí. Pak by byl 

čas na to přemýšlet, co je mezi nebem a zemí…

Dovedete si představit, že byste žil na venkově?

Ta představa je krásná, jen nevím, jak bych to 

skloubil s prací. 

Chalupaříte? 

Ne, naše rodina chalupu nikdy neměla a já si zatím 

žádnou nepořídil. Ale nikdy neříkej nikdy…

Jaký máte vztah k hasičům? 

Velmi kladný, jsou to bezesporu hrdinové a velmi 

stateční lidé. Při natáčení jsme se potkali s něko-

lika profesionálními i dobrovolnými hasiči. A byly 

mezi nimi i ženy! Všichni byli skvělí!

Zažil jste při natáčení i náročnější momenty?

Točili jsme snovou scénu Petra Rychlého. Jede 

autobusem a my, hasiči, proti němu v protisměru 

v hasičském autě. Na poslední chvíli se vyhneme. 

Všechno se to krásně zvládlo natočit, ale i tak mi 

z toho nebylo moc dobře…
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Koho v seriálu hrajete?

Moje postava se jmenuje Nina. Je to normální 

hodná holka, která ale na rozdíl od svých vrstevní-

ků žila nějaký čas sama v cizině kvůli studiu, a díky 

tomu rychleji vyspěla. To se pak odráží ve vztahu 

mezi ní a Martinem – klukem, kterého jako malá 

milovala. Časy se ovšem mění a i tato situace se 

obrátila…

 

Jste si s Ninou podobné?

Ano, taky jsem se už v patnácti letech hodně 

osamostatnila, když jsem odjela do Prahy studovat 

a začala bydlet na intru. Stejně jako Nina jsem tím-

to rychleji vyspěla. Navíc máme s Ninou podobnou 

povahu (směje se). 

V seriálu jezdí vaše postava na koni. Kde jste se 

to naučila?

Měla jsem kvůli této roli lekce s úžasným trenérem 

Martinem Hanušem. Bylo to skvělé a chystám se 

jezdit dál.

Dokážete si představit, že byste žila na venkově?

Určitě ano, ale ráda bych to střídala s velkoměs-

tem. Miluju přírodu, zvířata a klid, ale taky jsem 

trochu workoholik. Rozlítanost mi vždy po chvíli 

začne chybět.

 

Máte nějakou osobní zkušenost s hasiči?

Nemám!!!

 

Jak vzpomínáte na natáčení?

Natáčení bylo moc příjemné. Nejen zmíněná jízda 

na koni, ale i práce s kolegy, a hlavně s vynikajícím 

režisérem.

Jste připravena na popularitu, kterou vám prav-

děpodobně seriál Hasiči přinese?

Přes deset let jsem hrála v seriálu Ulice, a tak se 

domnívám, že mě žádný ohromný nárůst popula-

rity nečeká. Přeju si hlavně, aby se seriál líbil divá-

kům. To by byla nejlepší odměna za práci, která 

nás všechny tak bavila.
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RADEK

Co nám prozradíte o své seriálové postavě? 

Jmenuje se Martin a je to kluk z vesnice. Chodí do 

prváku na vysokou školu. Dojíždí domů, protože do-

mov je pro něj táta. A táta je jeho vzor. Dost často 

mu pomáhá s hasičskými záležitostmi. Dobromysl-

ný, klidný kluk, který se až téměř romeovským způ-

sobem zamiluje do Niny, dcery starosty. Je to silné, 

je to spalující. Ale jak ji získat, když starosta a táta 

vedou tak nesmyslné žabomyší vesnické války? Je 

to zkrátka současný vesnický insta-mileniál, který 

dělá vše pro to, aby si ho jeho Julie – Nina nechala 

v srdci napořád.

Je vám seriálová postava něčím podobná?

Jasně že jo. Každý z nás snad procházel obdobím, 

kdy byl absolutně a bezhlavě zaměřen na omáme-

ní své vysněné. No a taková cílevědomost a spon-

tánní neobjektivita mnohdy až v sebedestruktiv-

ním hávu je mi dost blízká. Tedy minimálně byla. 

Každý samec se jednou uzemní. 

Dokážete si představit, že byste žil na venkově?

Ano, ale nejspíš ne teď. Až časem – až budu toužit 

po klidu a po práci na jablečném sadu, což se jed-

nou pravděpodobně stane. Zasadit strom, zplodit 

syna... Teď mám však jiné plány. Obsahují nejen 

poznání světa, ale i nasátí co největšího množství 

kultur, měst, obydlí atd.

A co je vám bližší – město nebo vesnice?

Jsem eklektik, jak už jsem někde zmínil. Proto 

miluju obojí. Ale ne nastálo. Stálost a stereotyp mě 

momentálně spíš děsí. Takže na chvíli ve stověža-

tých městech a pak zase do lesa, na samotu, na 

posed…

Máte nějakou osobní zkušenost s hasiči?

Ani ne, ale vážím si té práce. Vážím si té odvahy. 

Vlastně jednou na základní škole odstraňovali 

sršní hnízdo. To byla velká show pro desetileté 

zvědavce…  Ale nikdy jsem naštěstí nebyl součástí 

něčeho katastrofického nebo situace, kdy bych 

sám jako hasič zachraňoval.

Bylo natáčení seriálu náročné?

Celodenní natáčení po nula hodinách spánku bylo 

asi nejpeprnější. Jinak vše naprosto milé a nadmíru 

příjemné. Jo, a postelová scéna po obědové pauze 

s celým štábem v malé místnosti s kameramanem 

nad vámi. To bylo zajímavé!

Trpíte na place nervozitou?

Nervozita je snad přirozená součást každého 

vstupu do něčeho nového, neprozkoumaného. Na 

druhé straně tohoto strachu byla nádherná jízda 

s neskutečně skvělým režisérem a kolegy. Úžasné 

natáčení, na které nezapomenu!

Co byste seriálu popřál?

Mým snem je, aby diváci cítili ten entuziasmus 

a lásku (i když je to poměrně nadužívané slovo), se 

kterými do toho celý štáb, herci i tvůrčí tým šli. Aby 

seriál došel tam, kam svou myšlenkou dojít má. 

A aby si ho diváci prostě užili. Za mě to byla práce 

snů a za to díky!!!
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Jak byste charakterizovala postavu, kterou v se-

riálu hrajete?

Hraju Báru, manželku starosty. V soužití se staros-

tou žije už nějaký čas. Jejich vztah je na jistotu, 

přece jen už jsou spolu přes dvacet let. Manžel si jí 

moc nevšímá, a tak se Bára dostane tak trochu na 

scestí manželského života. Najde si jiného parťáka. 

Čímž bych ráda varovala všechny muže: „Všímejte 

si svých manželek, nebo dopadnete jako pan sta-

rosta!“ (směje se) 

Jinak Vašek Kopta hraje mého partnera už po-

několikáté, konkrétně potřetí. Zřejmě se někomu 

líbíme dohromady, a tak nás dost často dávají do 

dvojice. Jsme tedy už docela sehraní…

Máte s Bárou něco společného?

Myslím, že ani ne. Leda samostatnost.

Seriál se natáčel v ladovské krajině v okolí Těptí-

na. Jak jste si to užívala? 

Brala jsem to napůl jako prázdniny. Když bylo volno, 

opalovala jsem se na dece a občas se i vykoupala. 

Několikrát jsem si tam s sebou vzala i dcerku. Celý 

štáb byl moc fajn. Měla jsem tam spoustu kamará-

dek – jak mezi maskérkami, tak mezi kostymérka-

mi.  A tak jsme ve volných chvílích pořád povídaly.

Při natáčení asi nebyla nouze o humorné situace. 

Narážím na scénu, kdy ve spartakiádním dresu při 

hudbě Michala Davida cvičíte sestavu a svádíte 

tím svého seriálového milence…

Ano, to bylo výživné. Už při čtení scénáře, který 

se mi mimochodem moc líbil, jsem si říkala, co asi 

budu mít při této scéně na sobě. Když mi pak řekli, 

že jenom dres, udělalo se mi nevolno. Ale ráda si ze 

sebe dělám legraci, tak jsem do toho šla, a naplno! 
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Choreografii jsem si sama vymyslela. Vygooglovala 

jsem si spartakiádní sestavy a pak kompilovala. 

Musím přiznat, že jsem spojila dohromady sestavu 

Poupata a cvičení se stuhou. Poupata tehdy na 

Strahově cvičila bez stuhy, takže se tímto pamět-

níkům omlouváme. Když jsem to pak na hudbu Mi-

chala Davida rozbalila, jedno oko nezůstalo smíchy 

suché! Nejvíc v šoku byl můj herecký kolega Radim 

Kalvoda, kterého jsem tímto měla svádět. Říkal, že 

nikdy nečekal, že si zahraje největšího milovníka 

v kraji. Vrahů prý hrál už několik, ale v roli sváděné-

ho se prý ještě neocitl.

Točili jste i několika milostných scén. Těch se 

většinou herci děsí…

Spíš než o milostné scény šlo v tomto případě 

o scény sexuálně bizarní. Obecně se daleko hůř 

točí jakákoliv intimita – tzn. polibky, mazlení apod. 

Obzvláště když svůj herecký protějšek neznáte 

nebo vám není zrovna příjemný. Zatímco natáčení 

ostřejších sexuálních scén je většinou legrační. 

Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Vaši dceru hraje v seriálu Sabina Rojková. Prožívá 

svou první lásku, kterou jí vás seriálový manžel 

neschvaluje. Musela jste v mládí i vy o nějakou 

lásku bojovat? 

Maminka byla skvělá a nikdy mi žádného partnera 

nezakazovala. Vždycky jenom mlčela. Byla moudrá 

a věděla, že kdyby mi do těchto věcí mluvila, stejně 

by to nepomohlo. Když se jí něco nezdálo, tak se 

k tomu nevyjadřovala. Radikální NE nikdy neřekla. 

Jednou v životě jsem se ale zamilovala do muže, 

se kterým to absolutně nemělo smysl. Byl výrazně 

starší, a navíc nebyl svobodný. Maminka mi až po 

letech přiznala, že v tomto případě přece jen do 

našeho vztahu určitým způsobem zasáhla. A to 

tak, že mi v poště zabavila dva dopisy od něho 

a při jeho telefonátech mě zatajovala…

Za to jste se na ni asi nezlobila…

Určitě ne. To nebyl vztah, který by měl budoucnost.

V seriálu se pálí čarodějnice. Máte i vy zkušenost 

s podobnými zvyky?

Ano, na chalupě je také pálíme. Nejdříve si čaro-

dějnici vlastnoručně vyrobíme a pak ji hodíme do 

ohně. Dceři Laře je teprve osm let, tak to samozřej-

mě děláme především pro ni. Jinak tuto akci u nás 

na vesnici také pořádají hasiči. Je to velkolepé, 

minule jsem se zdržela do pozdních ranních hodin. 

Na čarodějkách to umíme roztočit! (směje se)

Co byste seriálu popřála?

Aby si našel své diváky a aby se jim to líbilo. Aby se 

u něho pobavili a možná si i poplakali.
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Prozradíte nám, koho v seriálu hrajete?

Manželku hlavního představitele, kterého ztvárňu-

je Petr Rychlý. Jejich manželství je ale už dlouho 

vyprahlé. Chvíli se svůj vztah pokoušejí dát dohro-

mady. Ukáže se ale, že moc šancí nemají. Zatímco 

Marie by ještě ráda poznala jiný svět a zkusila žít 

jinak, Petr je nejraději se svými hasiči.

Dokázala byste i vy osobně fungovat tak dlouho 

v nevyhovujícím vztahu?

Já bych tak dlouho v nefunkčním vztahu žít ne-

mohla. Vztah, kde se o nápravu snaží jen jeden 

a ten druhý si žije svůj život, nemá podle mě smysl.

S vaší seriálovou postavou vás spojuje to, že 

máte obě velké srdce. Vy jste si dokonce adopto-

vala holčičku z dětského domova…

Zřejmě tím naplňuji svou potřebu být světu uži-

tečná. Do matky Terezy mám ale opravdu daleko. 

Sašenka byla láska na první pohled. A já si vždycky 

říkala, že když se mi bude dařit, vezmu si nějaké 

dítě z dětského domova. Vede se mi velmi dobře, 

tak tímto způsobem projevuju životu vděčnost.

Jak jde vaše herecká profese dohromady s péčí 

o rodinu?

Každá profese má něco. Není to vždycky jednodu-

ché, ale už jsem se naučila, jak i v tom občasném 

zmatku vychovávat děti. Moji dva synové jsou do-

spělí a myslím, že jsou oba dva krásní lidé. Hodně 

mi pomáhá maminka a děda Jirka. Hlavně když 

jsem na zájezdě. Pro mé syny to je vlastně příprava 

na jejich vlastní otcovství. Za výhodu považuju to, 

že Saša může navštěvovat SCIO školu. Mají v ní 

velmi individuální přístup k dětem a ona tu školu 

zbožňuje. Ve třídě je jich jen patnáct a pracuje se 

tam bez stresu. Saša je umělecká bytost. Tráví se 

mnou mnoho času v divadle – zpívá, tancuje, hraje 

na klavír. Myslím si tedy, že i ona skončí – stejně 

jako moji dva synové – na konzervatoři. Jen ten 

obor zatím není jasný.

Krom herectví se věnujete i psaní knížek pro děti. 

Kde pro ně čerpáte inspiraci?

Nepokládám se za spisovatelku. Ke psaní mě 

vždycky přiměje nějaká událost, která ve mně 

vybudí fantazii.K té poslední knize mě inspirovala 

právě moje dcera Saša, která musela nosit oklu-

zor. Měly jsme s tím velké problémy. Pro dítě není 

příjemné dívat se na svět jen jedním okem cca pět 

hodin denně, a tak ho Sašenka odmítala. Knížku 

Bětka a její cesta od Chmury jsem napsala proto, 

abych ukázala, jak je život s okluzorem na oku 

těžký. A že je důležité, aby děti nebraly problémy 

svých rodičů na sebe a vědomě se naučili, jak být 

v životě šťastné.

Seriál se odehrává na venkově. Dokážete si před-

stavit, že byste i vy žila mimo město?

Dokážu si to představit velmi dobře. Mám chalu-

pu na Vysočině a věřím, že tam budu jednou žít 

v souladu s přírodou. Mám to tam nesmírně ráda, 

vlastně to tam pokládám za svůj domov.

A jak to máte s hasiči? Máte s nimi osobní zkuše-

nost?

Naštěstí nemám. Ale s ohněm bohužel ano. Před 

lety mi po Vánocích chytl stromek od prskavky. 

Bylo to neuvěřitelně rychlé. Naštěstí jsem neměla 

žádné závěsy, tak shořel jen ten stromek. Bohužel 

ale se starožitnými ozdobami, kterých je mi do-

dnes líto. Zdi byly černé a trvalo dlouho, než se dal 

byt zase dohromady. Oheň je neuvěřitelný živel – 

v dobrém i ve zlém.
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Koho v seriálu hrajete?

S Vlastou Zavřelem hrajeme dva staré bývalé hasi-

če. Měl jsem velkou radost, že jsem se s Vlastíkem 

po dlouhé době zase sešel před kamerou. Setkání 

s ním mi vždycky udělá radost. On je nesmírně 

klidná povaha…

Prozradíte mi o vaší postavě víc?

Jmenuje se Venca. Je to venkovský chlap, které-

ho baví focení. Má k tomu talent. Fotí dokonce 

i akty! Bohužel ale nedošlo na to, abych si focení 

aktů ozkoušel doopravdy.  Měl jsem ty snímky jen 

v počítači (směje se). Vencovy fotografie jednou 

dokonce pomůžou i k vyšetření požáru. 

Je vám Venca blízký?  

Jasně, já jsem taky venkovský chlap, kterého baví 

focení. Narodil jsem se v Plzni, vyrůstal jsem na 

Šumavě – konkrétně v Železné Rudě, a teď bydlím 

v Příbrami.

Příbram přece není vesnice!

Myslíte? To jste udělala příbramským radost! My 

máme ještě i chalupu, asi dvacet kilometrů od Pří-

brami, kde trávíme většinu času. A to už je vesnice 

se vším všudy. Se sborem dobrovolných hasičů, 

hospodou vedle vsi, konzumem a tak dál. Vesnický 

život tedy znám velmi dobře.

Máte tam hasiče?

Samozřejmě! Hasiči jsou záchranou každé vesnice. 

Starají se o to, aby všechny věci fungovaly tak, jak 

mají, a obcím zajišťují v podstatě i kulturní život. 

Zkrátka kde jsou hasiči, tam to žije! 

Znáte tedy i vesnický folklór?

No jéje! Ve vedlejší vsi přes kopec bývají hasičské 

bály i pouťové zábavy, na kterých se to vždycky 

mezi jedenáctou a půlnocí serve. Na vesnici je to 

fajn. Každého znáte, víte, co od koho čekat, a když 

potřebujete řemeslníka, víte, na koho se obrátit. 

A i o tom je seriál Co ste hasiči. Scenárista v seriá-

lu, myslím, zachytil všechno vcelku věrně.

A jak jste si natáčení užíval?

Panu režisérovi se podařilo dát dohromady mi-

mořádně dobrou sestavu. V seriálu se protínají tři 

generace. Musím přiznat, že zpočátku jsem byl 

vyděšen. Říkal jsem si, že jsme tak trochu „každý 

pes jiná ves“. Ukázalo se ale, že to funguje skvě-

le. Myslím, že tento seriál má potenciál zaujmout 

všechny – mladé i staré. Točilo se v okolí Kamenice, 

kde jsou nádherné lesy. Užíval jsem si to moc! 

A co byste hasičům popřál?

Ať jim to dobře stříká…
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Jak byste popsal postavu, kterou v seriálu Co ste 

hasiči hrajete?

Moje postava je zakladatelem sboru dobrovolných 

hasičů ve vesnici Horní, kde se příběh odehrává. 

Mám syna, kterého hraje Petr Rychlý. Ten tamní 

hasičský sbor vede. 

Jak jste tuto roli pojal?

Musel jsem si kvůli ní nechat narůst plnovous. 

Jenže poslední natáčecí dny mi do toho vstoupil 

ještě jiný projekt, na který jsem potřeboval mít 

hladkou tvář, a tak bylo třeba se oholit. Na několik 

závěrečných scén seriálu Co ste hasiči mi maskér-

ky tedy lepily vousy umělé. Měl jsem v tyto dny víc 

než o hodinu dřívější nástup do maskérny a musel 

si ráno přivstat. Jinak jsem se snažil vnést do této 

postavy humor, který mám rád, a příběh ještě více 

odlehčit.

Přichystalo vám natáčení seriálu i nějaké těžké 

chvilky?

Dost jsem si užil hned první natáčecí den. Točila 

se scéna, kdy postava, kterou hraju, zapadne do 

bažiny. V lese se vykopala poměrně hluboká díra, 

zalila se vodou, a navrch se nasypala rašelina. Mě 

kostymérky navlékly do vysokých rybářských bot, 

přes které mi daly oblečení, a já si musel do té 

uměle vytvořené bažiny na několik dlouhých hodin 

stoupnout. Točilo se tam totiž hned několik obrazů 

a mezi nimi se nevyplatilo vylézat. Naštěstí to bylo 

v létě, ale večer mi i tak začínala být zima od no-

hou. „Ježišmarjá,“ říkal jsem si, „snad nebude celé 

natáčení probíhat v tomto duchu.“

Co vy a hasiči? Máte s nimi nějakou osobní zku-

šenost?

Jednoho hasiče máme v rodině. Můj švagr je profe-

sionální hasič. Jinou naštěstí ne!

Příběh se odehrává na vesnici. Znáte venkovský 

život? Chalupaříte?

No jistě! Máme chalupu v jedné vesnici v Pošumaví. 

V klasické vesnici s hospodou i s hasičským sborem. 

Měl jsem tedy na náš seriál vhodnou průpravu...  

Slyšela jsem, že sbíráte mopedy… 

Ono to je celé trochu jinak. Původně, už skoro 

čtyřicet let dozadu, jsem začal jezdit na babetě. 

Zjistil jsem, že je to na přepravu do Praze ideální 

dopravní prostředek. Pak mně ji ukradli, tak jsem si 

koupil další. Ta měla ale podobný osud, stejně jako 

ty ostatní – dohromady jsem jich měl dvanáct! Pak 

jsem přesedlal na skútr, který jsem měl asi deset 

let. V současné době jezdím už třetím rokem na 

motorce. Můžete mě potkat, jak se proplétám 

pražskými ulicemi…



T V  N O VA  2 0 2 1  |  47T V  N O VA  2 0 2 1  |  4 6

P Ř E H L E D  E P I ZO DP Ř E H L E D  E P I ZO D

Petr Pospíšil je autobusák a šéf místních dobrovol-

ných hasičů. Bohužel zase nestihl hasičský výjezd. 

Ve vesnici si z něj už utahují, a proto se rozhodne 

podat rezignaci. Kvůli arogantnímu starostovi 

Vladimíru Urbanovi, který hasičům odmítne výjezd 

proplatit, to ale prozatím musí odložit. Nejdříve 

je třeba starostu donutit, aby zaplatil fakturu za 

hašení pole. Podaří se to? A je možné, aby požár 

způsobil holub? 

Petrova syna mezitím okouzlí starostova dcera, 

kterou znovu potkal po mnoha letech. Nový víken-

dový chalupář, nepraktický soudce Jára, se pod 

dohledem své přísné ženy Bětky snaží nafouknout 

a napustit bazén. 

Pálení čarodějnic bylo odjakživa na hřišti v Horní 

a pořádali je místní dobrovolní hasiči. Starosta se 

ovšem letos rozhodne uspořádat slavnost vedle 

v Újezdě. To Petr samozřejmě odmítne, takže čaro-

dějnice začínají připravovat dvě konkurenční party, 

jen každá na jiném místě. Újezdskou vatru dostane 

na starost hajný Srníček. Nenapadne ho nic chyt-

řejšího než přikládat do ohně přímo z korby nákla-

ďáku, takže auto začne hořet. Stihne konečně Petr 

svůj první výjezd k opravdovému požáru?

Starostova manželka Bára přijme pozvání auto-

mechanika Edy a zúčastní se čarodějnic v Horní. 

Martin, který už chodí s Ninou, musí tak trochu 

proti své vůli do Újezda. A dědové si z hřbitova 

odnesou urnu, která se omylem ocitla v kolumbáriu 

vedle zesnulé Hynkovy manželky. Co si s ní ti dva 

počnou?

Petr zjistí, že mezi hasiči je někdo, kdo donáší 

starostovi, a rozhodne se práskače najít. Dědové 

Venca a Hynek jsou pořád jak malí kluci. Nejdříve 

Petrovi poradí fígl, který pomůže odhalit zrádce, 

a pak se rozhodnou zabavit geocachingem, tedy 

hledáním „kešek“ v lese. S vybitým mobilem to jde 

ale těžko. Tak těžko, že není problém zabloudit 

a nakonec uvíznout v bažině. 

Veterinářka Lenka podniká další ze svých pokusů 

najít si normálního chlapa, pedantský cyklista 

Marek ale asi nebude ta nejlepší volba. Petr s man-

želkou Marií zažívají krizi, jejich vztah už dávno 

ztratil jiskru. Lufťákům Járovi s Bětkou se povede 

zabouchnout ve sklepě. Pomůžou jim kouřové sig-

nály, aby se dostali ven?

HOŘÍCÍ PTÁK

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

BAŽINA



T V  N O VA  2 0 2 1  |  49T V  N O VA  2 0 2 1  |  4 8

P Ř E H L E D  E P I ZO DP Ř E H L E D  E P I ZO D

Pojišťovna odmítne proplatit zranění jednoho z ha-

sičů, protože k popálení došlo kvůli opotřebovaným 

rukavicím. Svůdník Eda na cestě za svou novou 

milenkou, starostovou ženou Bárou, pomůže krásné 

televizní reportérce v nesnázích. Svou novou zná-

most rychle využije a pozve ji natočit reportáž, jak 

pojišťovna ubližuje hrdinným a skromným dobrovol-

ným hasičům. 

Starosta odhalí nevěru své ženy a chce si to s Edou 

vyřídit. Edu sice nachytá v choulostivé situaci, ale 

překvapivě ne s Bárou. Dědové si pořídí hvězdářský 

dalekohled. Místo neznámých galaxií ale objeví 

novou sousedku, opalující se nedaleko v plavkách. 

Aby se atraktivní sousedce zalíbili, slíbí jí rekultivaci 

zahrady, kterou ovšem nikdy nedělali.   

V celé vesnici není možné sehnat ani kapku octa. 

Všechny lahve vykoupil Mirek, který propadl další 

z konspiračních teorií... 

Blíží se čas starostova milovaného autokrosového 

závodu, na který už rok usilovně trénuje.  Pořa-

dateli slíbil, že zajistí hasičský dozor. Vzhledem 

k jeho vztahům s velitelem hasičů Petrem to je ale 

problém. Podaří se mu hasiče přemluvit, aniž by se 

o tom Petr dozvěděl? A můžou starostovi při závo-

du pomoct Mirkovy šamanské rituály?

Petr domluvil svému synovi Martinovi na víkend bri-

gádu. Nina ale potřebuje, aby jí ten den Martin po-

mohl se stánkem na autokrosu. Ani jeden nechce 

ustoupit, a jejich vztah tak prochází další zkouškou. 

Lenka si konečně našla nový vztah – Karla z obec-

ního úřadu. Po vesnici ale kolují drby, že Karel trpí 

závislostí. Jakou, to už ale musí nenápadně zjistit 

sama...

Starosta se všemožně snaží zachránit svůj vztah 

s Bárou a je kvůli ní dokonce ochotný chodit na 

jógu. Potká se tam s Mirkem a jeho novou známostí 

Mončou.

Umřel starý tramp Ládr a na pohřbu truchlí celá 

vesnice. Když se všichni rozcházejí, zjistí, že na 

parkovišti je velká olejová skvrna. Podobné skvrny 

se ve vesnici poslední dobou objevují stále častěji. 

Starosta proto pověří hasiče, aby skvrny zlikvidova-

li a odhalili jejich původce. Hasiči vytvoří akční plán 

na chycení viníka a výjimečně se při tom spojí i se 

starostou. Podaří se jim pachatele chytit?

Láďa si brousí zuby na pozůstalost po nebožtíkovi 

Ládrovi. Ale při rozebíraní věcí z garáže na něj čeká 

nepříjemné a strašidelné překvapení...

Petrova žena Marie od něj po letech odchází, aby 

mohla být chvíli sama. Rozhodla se tak řešit jejich 

dlouhodobou a vleklou krizi. Bude to nastálo?

ZA FRANTU!

AUTOKROS

HON NA OLEJÁKA
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Chlapi z jednotky zklamali Petra při autokroso-

vých závodech tak, že už jim nemůže věřit. Podá 

výpověď a všechny tím šokuje. Jen starosta si mne 

ruce. Konečně se totiž zbaví svého hlavního protiv-

níka. Na uvolněné místo velitele jmenuje hajného 

Srníčka a postupně vyhodí Edu i Mirka. Jednotku 

doplní loajálními, ale naprosto neschopnými chla-

py, kteří tráví víc času v hospodě než v hasičárně. 

Když se před úřadem objeví zatoulaný medvěd, 

pohroma je na spadnutí. Jak se Petr a jeho parta 

vypořádají s touto nepříjemnou situací?

Děda Venca chce rozvinout svůj fotografický ta-

lent. Místo nudných krajinek by radši fotil akty. Kde 

ale sehnat modelku? Hynek ví, jak to zařídit…

Starosta zjistí, že Bára stále udržuje vztah s Edou. 

Zoufale se jí to snaží vrátit a nemotorně vystartuje 

po Lence. Bude mít úspěch?

Jára s Bětkou chystají grilovačku, ale díky Járově 

neobratnosti se pohodové odpoledne poněkud 

zvrtne...

JEDNOTKA V ROZKLADU

Jako každý rok se celá vesnice těší na hasičský 

ples. Kapela Žhavý jiskry ladí formu, ale její zpěvák 

Petr je z předvedeného výkonu naprosto zoufalý 

a vystoupení by nejradši zrušil. Navíc jim chybí 

klávesák. Na ples se ale začíná tlačit starosta se 

svým ansámblem, a to Petra donutí k akci. Podaří 

se mu dostat obludně obézního klávesáka Páju 

konečně ven z baráku?

Na starostu se valí osobní problémy. Vztah s Bárou 

nevypadá zrovna růžově a jeho dcera ho po pod-

vodu s fakturou na autokrosu nechce ani vidět. 

Radost mu dělá jen šance, že by si mohl zahrát na 

hasičském plese. S klávesami na krku a v kostýmu 

ála Michal David...

Nina se bojí, že je těhotná. Už je jasné, že mezi 

Lenkou a Petrem jde o víc než jen o přátelství... Po-

daří se Mirkovi s Mončou utajit svůj románek před 

Mončiným manželem, kamioňákem Danem, který 

nikdy nejde pro ránu daleko?

Hasičský ples právě začíná…   

HASIČSKÝ PLES
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