


KDE POLICIE 
KONČÍ, ONA 
ZAČÍNÁ 
Marta (Tatiana Dyková) je neskutečně 
inteligentní a velmi osobitá žena postrádající 
respekt k jakýmkoliv autoritám. Dalo by se 
říct, že pořád prudí. S policií nechce mít za 
žádnou cenu nic společného. Když jí však, 
díky její neovladatelné touze zasahovat do 
věcí a posouvat je geniálním a neotřelým 
způsobem kupředu, policejní náčelnice Klára 
Hořavová (Anita Krausová) nabídne pozici 
konzultantky na oddělení vražd, nakonec po 
krátkém váhání přijme. Spolu s kapitánem 
Kreinerem (Roman Zach) a jeho týmem 
začíná s osobitostí sobě vlastní rozplétat 
komplikované případy vražd. Výměnou za 
své postřehy žádá jediné: pomoc policie 
s vyšetřením starého případu zmizení jejího 
přítele Romana, otce její dcery, který se ztratil 
neznámo kam před dlouhými patnácti lety.

Neustále prudící matka tří dětí 
Marta (Tatina Dyková) a ultra 
čistotný vyšetřovatel kapitán 
Kreiner (Roman Zach). 

OSMIDÍLNÝ KOMEDIÁLNÍ KRIMI SERIÁL 
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SVOBODNÁ 
MATKA, TŘI 
DĚTI A NOS  
NA VRAŽDY
„Je to seriál, který v sobě kombinuje napětí, 
detektivku a humor. Naše hlavní postava je 
zároveň ztřeštěná, zábavná a inteligentní 
a ten způsob, kterým přichází na řešení 
případů, je geniální,“ říká jeden ze dvou 
režisérů Případů mimořádné Marty Marek 
Najbrt (Protektor, Čertí brko, Kancelář 
Blaník), držitel tří Českých lvů. Tím druhým je 
Tomáš Pavlíček (Chata na prodej, Parádně 
pokecal). Ten k Případům mimořádné Marty 
říká: „Spojení Romana Zacha a Tatiany 
Dykové je podle mě perfektní. Je mezi nimi 
strašně dobrá chemie a Romanova postava 
chladného a inteligentního suchara se 
v seriálu neustále sráží s živelností Tániny 
postavy.“ 
 

„Myslím si, že je to báječně namíchaná 
komedie a kriminálka, ve které se musí 
aktéři vypořádat s neustále prudící 
dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která 
je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným 
živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování 
neskutečně rychle kupředu. To je pro 
většinu postav hodně náročné, ale vzniká 
díky tomu zásadní množství komických 
situací,“ přibližuje svou roli Tatiana 
Dyková.
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REŽISÉRSKÁ 
DVOJICE: 
NAJBRT 
A PAVLÍČEK
„Případy mimořádné Marty je seriál, který 
má díky svému humornému pojetí šanci 
rozvířit vody tuzemských kriminálek. Největší 
zásluhu na tom má nejenom režisérský 
tandem Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček, 
který prokázal, že jejich propojení byl velmi 
chytrý tah, ale také kongeniální herecký 
výkon ústřední dvojice. Věřím, že totálně 
protichůdné charaktery v podání Tatiany 
Dykové a Roman Zacha, zdroj jedné bizarní 
a humorné situace za druhou, si diváci 
okamžitě oblíbí,“ shrnuje kreativní producent 
televize Nova Michael Bütow.

Kromě nesourodé ústřední dvojice se v seriálu 
objeví Anita Krausová jako rozhodná policejní 
náčelnice a Jiří Svoboda s Táňou Malíkovou 
v rolích vyšetřovatelů. Doplní je Matěj Hádek 
jako Martin bývalý manžel s velkým smyslem 
pro rodinu a Jan Novotný v roli empatického 
Martina souseda.

„Jako divák si u kriminálních seriálů 
někdy říkám, že mi vadí, jak moc už jsou 
jednotlivé věci vycucané z prstu. Tohle 
naštěstí díky komediálnímu žánru řešit 
nemusíme. Budeme se spíš soustředit 
na kontrast mého chladného a ultra 
čistotného vyšetřovatele a naprosto 
šílené konzultantky policejního týmu Marty, 
která je super inteligentní, ale zároveň je 
jí všechno jedno a má ve věcech chaos,“ 
shrnuje její herecký partner Roman Zach, 
představitel kapitána Kreinera. 
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UDRŽITELNÉ 
NATÁČENÍ
Pro TV Nova seriál vyrobila produkční 
společnost Evolution Films a držitelé tří 
Českých lvů Pavel Berčík a Ondřej Zima, kteří 
pro Voyo realizovali úspěšnou minisérii Případ 
Roubal. 

Natáčení Případů mimořádné Marty bylo 
realizováno v souladu s principy tzv. zeleného 
natáčení a udržitelné produkce, tedy 
s maximálním ohledem na životní prostředí.

Veškerý odpad, který v rámci natáčení 
vznikl, byl dodatečně dotřiďován a následně 
udržitelně zlikvidován. Tříditelný odpad 
(plasty, papír, kovy atp.) byl dále recyklován. 
Směsný (netříditelný) odpad byl odvezen do 
malešické spalovny. Žádný odpad z natáčení 
tak neskončil na skládce. Během projektu se 
pak podařilo zmapovat cestu odpadu od 
vyhození do koše až po jeho recyklaci nebo 
likvidaci. Takto nabyté zkušenosti a procesy 
jsou nadále aplikovány u dalších projektů. 
Díky úsilí cateringové společnosti se podařilo 
vytřídit celkem 411 kg gastro odpadu 
(odřezky zeleniny, zbytky jídla), které byly 
následně využívány v bioplynových stanicích. 
Díky omezení používání jednorázového 
nádobí se celkový objem odpadu snížil na 
třetinu.

Libor. Bývalý manžel Marty, s nímž 
se po osmiletém vztahu rozešla. Má 
rád dobré jídlo, dobrou hudbu a hraní 
počítačových her. Pro svou rodinu by 
udělal cokoliv, ale už dál nedokázal 
žít ve stínu Martiny první lásky a čelit 
neustálému srovnávání s mužem, který 
zmizel. Živí se jako učitel v autoškole 
a má velmi neortodoxní vyučovací 
metody.

strana 8–9



Klára Hořavová. Čerstvě povýšená 
policejní kapitánka, která tvrdě dře, aby 
naplnila své ambice. Neřeší, jak věci nebo 
lidé vypadají na první pohled, protože 
všem ráda dává rovné šance a věří, že 
každý si zaslouží dostat příležitost. Pokud 
po něčem zatouží, tvrdě si za tím jde 
a nepoleví, dokud toho nedosáhne.

PŘÍPADY
MIMOŘÁDNÉ
MARTY 
Producent: Ondřej Zima  
a Pavel Berčík z Evolution Films
Režie: Tomáš Pavlíček, Marek Najbrt
Hlavní scenárista: Zdeněk Jecelín
Scénář: Václav Hašek, Josef Kokta
Hudba: Hynek Schneider
Kamera: Jan Šuster a Simon Todorov
Architekt: David Voborský
Kostýmní výtvarnice: Zuzana Mazáčová
Masky: Klára Hubalová
Výkonný producent: Martina Stránská
Producent TV Nova: Eva Hodinová
Kreativní producenti TV Nova:  
Michael Bütow, Lukáš Borovička
Pro TV Nova vyrábí: Evolution Films
Hrají: Tatiana Dyková, Roman Zach,  
Jiří Svoboda, Anita Krausová, Matěj  
Hádek, Táňa Malíková, Barbora Marková,  
Jan Novotný, Matyáš Pekárek a další
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