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Tiskové materiály 

Gomora 

19. 1. 2016 

Surový pohled do surového světa neapolské mafie. První dva díly italsko-německého 
dvanáctidílného seriálu již tuto sobotu, 23. ledna od 21.50 hod. na ČT2. 

 
Mafiánská sága Gomora vznikla v roce 2014 a od té doby po zásluze sklízí ocenění i divácké úspěchy 
ve více než 30 zemích. Po úspěšném filmu Mattea Garroneho z roku 2008 je seriál již druhým 

filmovým zpracováním stejnojmenné knihy Roberta Saviana, která v roce 2006 otřásla Itálií. Saviano 
v ní rozkrývá hierarchii neapolské Camorry, její roli v obchodu s drogami a bílým masem a její 
provázanost s oficiální mocí. Od jeho dokumentární přesnosti se však tvůrci seriálu jen odpíchli a 

vytvořili strhující a mnohovrstevnatou ságu. „Zbyla spousta příběhů, které nemohly být odvyprávěny 
v hodinu a půl trvajícím filmu. Nejen kvůli nedostatku času. Opravdu se musíte ponořit do toho 
světa, abyste zjistili, že je to v podstatě i váš svět. Seriál umožňuje vybudit v lidech zvědavost, 
touhu jít do hloubky těch příběhů,“ uvedl k seriálovému zpracování své knižní předlohy Roberto 

Saviano a doplnil, jaké záruky požadoval od scenáristů a režiséra: „Mým záměrem bylo popsat 
mechanismus reality, nechtěl jsem ji zjednodušovat, ani interpretovat. Nechtěl jsem nabízet řešení. 
Jediné, co jsem chtěl, bylo vyprávět příběh. To byla jediná záruka, kterou jsem požadoval.“ 
Režisér seriálu Stefano Sollima jej doplňuje: „Od samého počátku jsme se shodli, že naší ambicí 
bude vytvořit televizní seriál, který bude co do obsahu i formy srovnatelný s tím nejlepším, co na poli 
seriálové tvorby ve světě vzniká, a zároveň si udržíme to nejpodstatnější z italského filmařského 
stylu: zaměření na pravdivost.“  

 
 

Hrají: M. D´Amore, S. Esposito, F. Cerlino, M. P. Calzonová a další. Režie: Stefano Sollima 
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Přehled jednotlivých dílů 

Gomora (1/12) 
V prvním dílu se představuje jeden z nejmocnějších 
mužů neapolského podsvětí – mafiánský boss Pietro 
Savastano. Jeho klan ovládá velkou část obchodu s 
drogami v chudých čtvrtích Neapole. Savastanovi 

dělá vrásky výbojný konkurent Salvatore Conte a 
rozhodne se mu udělit lekci. To, co mělo být 
pouhým varováním, se však zvrhne v krveprolití se 
ztrátami na životech na obou stranách. Příběh je 
vyprávěn z pohledu mladého člena gangu Cira, 
který za pokorným výrazem skrývá velké ambice. 

Navíc má velký vliv na bossova syna Gennara – 
rozmazleného a neschopného maminčina mazánka. 

Vysílání: 23. ledna, 21.50 hod., ČT2 

Gomora (2/12) 

Mladý Genny Savastano je neschopný 
budižkničemu, který dělá jen problémy. Poté, 
co spíská konflikt s gangem ze sousední čtvrti 

právě ve chvíli, kdy jeho otec potřebuje 
všemožnou podporu napříč Neapolí, trpělivost 
dona Pietra přeteče a rozhodne se z měkkoty 
Gennyho udělat muže. Jako jeho mentora 
vybírá Cira – chce si zároveň důkladně prověřit 
jeho loajalitu. Zdá se totiž, že někdo z gangu 
vynáší informace policii. 

Vysílání: 23. ledna, 22.45 hod., ČT2 

 

Gomora (3/12)  

Zdánlivě stabilní klan Savastanových jako by 
zasáhlo zemětřesení. Don Pietro je ve vězení a 
Genny se zotavuje ze zranění. Do popředí tak 

nečekaně vystoupí donna Imma a může 
nechat vyniknout své doposud skryté 
organizační schopnosti. Don Pietro se však 
nevzdává. I ve vězení funguje zločinecká 
hierarchie a Savastanovi se dostává úcty 
ostatních vězňů i ohleduplného zacházení od 
bachařů. Výkonná moc ovšem není bezzubá a 

pokouší se mu všemožně znepříjemnit život. 

Vysílání: 30. ledna, 22.10 hod., ČT2 
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Tiskové materiály 

Gomora (4/12) 

Klan Savastanových má trable s Afričany, 

kteří prodávají drogy v ghettech. Ti po 
uvěznění Pietra Savastana zavětřili 
oslabení a chtějí větší podíl ze zisku. Don 
Pietro o tom nechce slyšet – není mu to 
ovšem nic platné, protože soudní moc si 
konečně našla cestu, jak mu znemožnit 

komunikaci s vnějším světem. Záležitost 
s Afričany předznamená zásadní rozkol: 
don Pietro si představuje, že jeho 
uvolněné místo zaujme Genny s podporou 
věrného Cira. Donna Imma má ovšem 

zcela jiné plány a k tomu svobodu 
neomezenou mřížemi… 

Vysílání: 30. ledna, 23.00 hod., ČT2 

 

Gomora (5/12) 

Don Pietro dal z vězení jasně na srozuměnou, že po dobu jeho nepřítomnosti má řídit obchody syn 
Gennaro. Slabý a pasivní Genny je však vždy ve vleku toho, kdo je mu nejbližší, což dobře vědí dva 
hlavní hráči o moc – donna Imma a Ciro. Imma odveze Gennyho do Milána, aby společně vyzvedli od 
advokáta Musiho větší částku peněz. Advokát však se svěřenou hotovostí spekuloval a převedl ji na 

cenné papíry. Peníze gangu jsou v ohrožení a to se u Savastanových neodpouští. 

Vysílání: 6. února, 22.00 hod., ČT2 

 

Gomora (6/12) 

Donna Imma posílá Cira do Barcelony, aby se omluvil Contemu a usmířil se s ním. Je to 
sebevražedná mise a Conte si je toho dobře vědom, proto bez skrupulí využije Cira jako návnadu ve 

svém sporu s ruskou mafií. Gennyho vyšle donna Imma pro změnu do Hondurasu, aby tam zůstal 
jako záruka, než dojdou z Itálie peníze za dodávku drog. Konečně má volné ruce, aby vedla obchody 
podle svého, a don Pietro může z vězení jen bezmocně přihlížet. 

Vysílání: 06. února, 22.45 hod., ČT2 
 

Gomora (7/12) 

Poté, co se zbavila dvou hlavních 

protihráčů, drží donna Imma obchody 

pevně v rukou. Najde i nové odbytiště pro 
prodej drog. Kde jsou feťáci, tam je i 
policie a problémy, a tak je potřeba si 
naklonit srdce místních lidí. Imma se 
vyžívá v roli spasitelky chudých a rozšiřuje 
svou působnost do dalších čtvrtí. 

Konkurenčním drogovým bossům se to 
však samozřejmě nechce líbit a válka 
gangů na sebe nenechá dlouho čekat. 

Vysílání: 13. února, 22.25 hod., ČT2 
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Gomora (8/12) 

Nadvláda donny Immy skončila stejně rychle, jako začala. Gennaro, který se vrátil z Hondurasu, není 

ten maminčin chlapeček, kterého tam posílala. Z Jižní Ameriky si kromě jizev na duši a pár nových 
tetování přivezl i několik zaručených fint, jak zvítězit ve volbách. Z drogových plácků na sídlištích 
chce rozšířit působnost Savastanových i do nóbl světa politiky a veřejných zakázek. A protože nový 
Genny se s ničím nemaže, nabízí se obsadit rovnou post starosty. 

Vysílání: 13. února, 23.05 hod., ČT2 
 

Gomora (9/12) 

Posílen nově dosazeným starostou za zády se Genny rozhodne všem dokázat, že s ním čeká klan 
Savastanových zářná budoucnost. Ciro běsní, protože jeho chráněnec mu nechce přenechat podíl 

moci, se kterým počítal. Naplánuje intriku, která má zničit příměří mezi Contem a Savastanovými a 
podkopat důvěru v Gennyho. Jeho nástrojem se stane mladičký Daniele – kluk s velkými ambicemi, 
který Cira nekriticky obdivuje a na svůj obdiv také doplatí. 

Vysílání: 20. února, 22.00 hod., ČT2 

Gomora (10/12) 

Conte se vrací do Neapole, aby pomstil vraždu Tonina Russa. Řidiče mu dělá bratr mladého Daniela, 
který netuší, že neustálé zoufalé telefonáty od mladšího bratra znamenají katastrofu. Právě Daniele 
je totiž vrahem, kterého chce Conte vypátrat a odpravit. Ciro už ví, že se jeho intrika tak docela 
nezdařila. Vražda Daniho dívky, nevinné oběti, připoutala k válce gangů nevítanou pozornost médií a 
policie. Ciro si však už vybral a musí dál hrát svou riskantní dvojí hru. 

Vysílání: 20. února, 22.50 hod., ČT2 

 

Gomora (11/12) 

To, čeho se všichni báli, se stalo krutou skutečností. Daniho smrt odstartovala krveprolití, které je 
brutální i na neapolské poměry. Všichni minulí i současní nepřátelé Savastanových se spojili s 
Contem a Genny kromě toho čelí i rozkolu uvnitř vlastního klanu. Jedině zásah donny Immy trochu 
uklidní rozjitřené vztahy a nastolí křehké příměří. Imma dokonce na vlastní pěst odhalí, jak to ve 

skutečnosti bylo s vraždou Tonina Russa. Tím se ovšem ocitne v Cirově hledáčku… 

Vysílání: 27. února, 22.05 hod., ČT2 

Gomora (12/12) 

Sotva stačil Genny pochovat matku, už se znovu rozhořela smrtící bitva mezi jeho mladými stoupenci 
a staršími členy rodiny, kteří jsou loajální k jeho otci. Díky lsti donny Immy se Gennymu po její smrti 
konečně vyjeví celý rozsah Cirovy zrady. Vydává příkaz: Cira je třeba najít a potrestat stůj co stůj. 
Kartami však může zamíchat ještě jeden hráč, na kterého všichni tak trochu zapomněli… 

Vysílání: 27. února, 22.55 hod., ČT2 

 

 

 


