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Tisková zpráva 

Boží mlýny melou a melou, a tak bere Martin 
Myšička v nové detektivce spravedlnost do svých 
rukou  

 

Po několika úspěšných detektivkách včetně Rédla nebo příběhů Detektivů od Nejsvětější 

Trojice se režisér Jan Hřebejk vrací k žánru. Tentokrát ale přidává do vyprávění více humoru. 

Na námět zkušeného investigativního novináře Janka Kroupy připravil pro diváky šestidílný 

seriál Boží mlýny. Spravedlnosti půjdou s důvtipem naproti Martin Myšička, Vincent Navrátil, 

Eliška Křenková, pomáhat jim bude Robert Nebřenský. Poprvé v neděli 11. dubna od 20:10 

hodin na ČT1. 

„Zločin se stane na začátku – divák ví, k čemu došlo, ví, kdo je pachatel, ještě před úvodními titulky. 
Zároveň se ale také dozví, že ten člověk není potrestaný a spravedlnost je na něj krátká. A ústřední 
trojice představuje svým způsobem mstitele,“ popisuje zápletku nového seriálu režisér Jan Hřebejk. 
Boží mlýny vycházejí ze skutečných kauz, se kterými se během své novinářské kariéry setkával novinář 
Janek Kroupa. Pro scénář ale případy kombinoval, postavy zaměňoval a jejich charaktery se nechal 
pouze volně inspirovat. Ve výsledku tak vznikla pohádková kriminálka, jak říká kreativní producentka 
Jiřina Budíková: „Diváci České televize mají detektivky rádi. Zároveň je však důležité, aby tvůrci 
hledali nové možnosti žánru a abychom nabízeli prostor pro inovování klasického krimi vyprávění. Místo 
obvyklé detektivky, kde jde o deduktivní hledání zločince, přinášejí Boží mlýny hru na kočku a myš v 
obráceném gardu. Přesto se jedná o koncept, který je v branži investigativní žurnalistiky na denním 
pořádku: kličkování před zákonem je totiž internacionálním sportem všehoschopných padouchů. 
Koneckonců už od dob mafiánů jako byl Al Capone, kterého taky nezatkli za vraždy, ale za neplacení 
daní.“ 

Ústřední trojici mstitelů bezpráví hraje Martin Myšička coby univerzitní profesor kapitán Karel Fait, 
Eliška Křenková jako novinářka Markéta Stránská a Vincent Navrátil představující studenta 
kriminalistiky Alexe Brauna: „O něčem si můžete říkat, že to je přehnané, ale pak zjistíte, že se to 
skutečně stalo. Dojde vám, jak šílený svět je a že nehrajete něco, co se kvůli filmu nafouklo, ale jde o 
realistické situace. Nikdy tak člověk neměl strach, že by se přehrávalo nebo jinak přehánělo, jelikož to 
má oporu v realitě,“ říká mladý herec, pro kterého jde po televizním filmu Veterán o druhou spolupráci 
s Janem Hřebejkem. Naopak Robert Nebřenský, který celé partě v honbě za potrestáním zločinců 
pomáhá z pozice policejního kapitána Martina Dobeše, už se s režisérem zná z více projektů. V dalších 
rolích detektivky s nadhledem se objeví například Pavel Řezníček, Milan Mikulčík nebo Jiří Lábus.  

Padouchem prvního dílu je Matěj Ruppert a diváci ho v roli malého českého mafiána Matyáše Válka 
uvidí již v neděli 11. dubna. Zpěvák Monkey Business se kromě obsazení vydal se svými hereckými 
kolegy také do nahrávacího studia. Za přispění kapely s hudebníky jako Ondřej Pivec nebo Matěj 
Kroupa nazpívali ústřední píseň Mlýny s textem Dušana Vančury. Celý videoklip je ke zhlédnutí zde: 
https://youtu.be/0zLqiMcT89M. 

Presskit, fotografie a upoutávku najdete na www.ceskatelevize.cz/epress/ 

námět: Janek Kroupa // scénář: Janek Kroupa, Jan Drbohlav // režie: Jan Hřebejk // dramaturgie: 

Ivo Cicvárek, Magdaléna Turnovská // hlavní kamera: Martin Šácha // výkonný producent Core 

Production a.s.: Simona Brdičková, Radko Janoušek // výkonný producent ČT: Karel Komárek // 

kreativní producentka ČT: Jiřina Budíková // hrají: Martin Myšička, Vincent Navrátil, Eliška 

Křenková, Robert Nebřenský, Jiří Lábus, Josef Prouza, Petr Prokop a další 

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize 
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