
Vítejte v 

GörliWoodU®Informace o Görliwood: 

Görlitz-Information | Obermarkt 32, 02826 Görlitz

Telefon:  +49 3581 4757-0 | Fax: +49 3581 4757-27 
E-Mail: willkommen@europastadt-goerlitz.de 

www.goerlitz.de

„Nejraději ještě mnoho a mnoho filmů v Görlitz! Práce a život na 
nejvyšší úrovni! Je to radost a zábava moci tady točit a pracovat – 
takto bráno jsem pachatel vracející se na místo činu.“

Peter Hartwig, producent

Görlitzem nadšení
„děkuji, Görlitzi! Jste jednoduše nejskvělejší místo pro natáčení 
– Görlitz byl pro nás to nejlepší možné místo, abychom mohli 
natočit film „Grandhotel Budapešt’.“ 

Ralph Fiennes, herec

„Na cestě za hledáním vhodných míst jsem běhal po ulicích a 
myslel si: Že vůbec něco tak krásného existuje v Německu! Ar-
chitektura a velká místní ochota spolupracovat jsou velmi do-
jemné. Byla to pouze otázka času, kdy bude Görlitz objeven jako 
filmové město.“

Markus Bensch, Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH

„Takové kulisy jako v Görlitz bychom bývali v Berlíně nebo v 
nějakých jiných městech asi nenašli. To město má ohromný 
potenciál stát se opravdovou filmovou metropolí. Jde o docela 
zvláštní místo s téměř  magickou atmosférou, místo, které nás 
inspirovalo a ve kterém jsme točili s velkou radostí.“

Vincent Perez, herec a režisér 

Pro film „Goethe!“ se proměnilo Dolní náměstí v Görlitz na scény ve 
Štrasburku v zimním období v18. století. Přitom uprostřed léta padal 
umělý sníh. Mnozí obyvatelé města účinkovali v těchto scénách jako 
statisté.

Heidelberg v šedesátých letech 20.století – zde se odehrává děj filmu 
„Předčítač“. Pro vytvoření časově  odpovídajícího koloritu byla vybrá-
na ulice Božího Hrobu / Heilige-Grab-Straße. Na ní bylo možno v době 
natáčení vidět celou řadu dobových veteránů/oldtimerů. 

Nejen Görlitz, nýbrž také sesterské město Zgorzelec nabízejí dost, 
co se týče atmosféry a kulisy, pro historická témata. Některé scény z 
televizního seriálu „Käthe Kruse“ byly natáčeny před polským Domem 
Kultury.

Pro luxusní úvod filmu „Grandhotel Budapešť“ byla jako stvořená 
Městská hala/Stadthalle v Görlitz. Pouze vstupní portál jako takový 
byl vystavěn jako kulisa. Perfektní prostředí pro kuloáry hotelu našli 
filmoví tvůrci kolem Wese Andersona v secesním obchodním domě na 
náměstí Demianplatz.  

zleva: Jan Josef Liefers, Jackie Chan, Ralph Fiennes zleva: Brandon Gleeson, Florian David Fitz, Katharina Thalbach zleva: David Kross, Kate Winslet, Emma Thompson zleva: Daniel Brühl, Jeff Goldblum, Moritz Bleibtreu

Publikace je vydaná v rámci projektu „Ještěd ve filmu“, registrační číslo ERN-0205-CZ23.05.2016 pod-
pořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika 
- Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.



Görlitz jako místo natáčení – filmy a scény
Výběr filmů

2004 - Cesta kOlem světa za 80 dní | Akční komedie, na základě 
románu Julea Verna Cesta kolem světa za 80 dní s bláznivými dobrodruhy 
Phileas Fogg a Passpartout.

Jackie Chan, Steve Coogan, Owen Wilson aj.
Místa natáčení: 1, 5, 32

2009 - Předčítač | Zfilmováno podle románové předlohy  Bernharda 
Schlinka o neobyčejném vztahu mezi patnáctiletým žákem a  o dvacet let 
starší ženou. Oceněno Oskarem.

Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes aj.
Místa natáčení: 12, 15, 19, 22, 25 

2009 - Hanebný PanCHartI | Film od Quentina Tarantina. Příběh se 
odehrává v době 2. světové války Vypráví virtulání příběh hanebných pan-
chartů. Oceněn rovněž Oskarem.

Christoph Waltz, Daniel Brühl, Brad Pitt aj. 
Místa natáčení: 1, 3

2010 - GOetHe! | Milostné drama od Philippa Stölzla. Film vypráví o létě 
roku 1772, kdy se tenkrát mladý Goethe zamiloval do Charlotte Buffové.

Alexander Fehling, Miriam Stein, Moritz Bleibtreu aj. 
Místa natáčení: 3, Vodní Zámek Tauchritz

2011 - se mnOu nePOčítej, mIláčku! | Zábavná milostná komedie o 
boji obou pohlaví od Thomase Nennstiela, natočeno pro ARD.  

Ursula Karven, Hans-Werner Meyer aj.
Místa natáčení: 1, 5, 10, 11, 14, 21

2012 - lOre | Náročný australsko-německý film podle novely Rachel Seif-
fertové „Die dunkle Kammer“. Lore se vydá na konci 2.světové války se svými 
sourozenci na cestu, na jejímž konci skoncuje se svými dřívějšími principy 
víry. 

Saskia Rosendahl, Kai Malina, Eva-Maria Hagen aj. 
Místa natáčení: 35

2012 - jak změřIt svět | Německo – rakouské zfilmování ve  3D stejno-
jmenného románu Danielal Kehlmanna o dvou geniích -   Carl Friedrich Gauß 
a Alexander von Humboldt, kteří se na počátku 19. století vydali objevovat 
svět.  

Florian David Fitz, Albrecht Schuch, Katharina Thalbach aj.
Místa natáčení: 3

2012 - věž | Dvoudílný televizní film pro ARD podle románu Uwe Tellkam-
pové. Vypráví příběh jedné rodiny z prostředí drážďanského vzdělaného 
měsťanstva v období od 1982 do 1989.

Jan Josef Liefers, Claudia Michelsen, Götz Schubert aj.
Místa natáčení: 20, 29, 33

2013 - k narOzenInám | První v Německu natočený film noir francouz-
ského režiséra Denise Dercourta. Film vypráví o smlouvě dvou mužů, která má 
být po 30 letech naplněna.

Mark Waschke, Sylvester Groth, Marie Bäumer aj. 
Místa natáčení: Wasserschloss Tauchritz

2014 - POslední InstanCe | ZDF filmování kriminálního románu od 
Elisabeth Herrmannové. Advokát  Vernau se podílí na vyšetřování případu 
vraždy, které ho zavede do města Görlitz.  

Jan Josef Liefers, Gudrun Ritter, Udo Samel aj. 
Místa natáčení: 7, 38

2014 - PamátkářI | Německo – americký film o jedné speciální jednotce 
na ochranu uměleckých hodnot a předmětů během 2. světové války. 

George Clooney, Matt Damon, John Goodman aj.
Místa natáčení: 8

2014 - GrandHOtel budaPešť | Tragikomedie od kultovního režiséra 
Wese Andersona. Film se odehrává mezi dvěma světovými válkami ve fiktivní 
republice Zubrowka. Ve středu pozornosti stojí slavný Grandhotel Budapešť a 
jeho protagonisté správce Gustave a jeho poslíček Zero.  
Oceněno Oskarem.

Ralph Fiennes, Tony Revolori, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Bill Murray aj. 
Místa natáčení: 2, 3, 4, 9, 11, 13, 17, 26, 30, 31, 35, 39

2014 - zlOdějka knIH | ZDF filmováno podle literární předlohy Markuse 
Zusaka. Během 2. světové války najde schovanka Liesel novou rodinu a 
přežije válku. 

Geoffrey Rush, Emily Watson, Heike Makatsch aj.
Místa natáčení:  3, 24 

2015 - kätHe kruse | Nákladná filmová biografie pro ARD o výrobkyni 
panenek  Käthe Kruseové. 

Friederike Becht, Fritz Karl aj.
Místa natáčení:  16, 40

2016 - I ve smrtI samI | Válečné drama podle slavného románu Hanse 
Fallady.V době 2. světové války rozšiřuje manželský pár  Otto und Anna Quan-
gelovi lístky a letáky, kterými vyzývají k odporu proti národním socialistům.

Emma Thompson, Brandon Gleeson, Daniel Brühl aj.
Místa natáčení: 28, 21, 36, 29, 34, 18

2016 - WOlfsland | V jednom díle krimiseriálu ARD má vyšetřovací 
dvojice co do činění s mladým německo-polským párem, který na svém cha-
otickém útěku mezi městy Görlitz, Zittau a Zgorzelec zanechává smrt, strach 
a zkázu. 

Yvonne Catterfeld, Götz Schubert aj.
Místa natáčení: 3, 8, 27, 29

Další informace o filmovém městě Görliwood najdete na odkazu:    
www.filmingoerlitz.de

Svět hostem v Görliwoodu®

Görlitz stále a vždy nadchne svým šarmem a romantickou atmosférou. 
Dokonce i hollywoodští producenti jsou nadšeni autentickými a mno-
hostrannými kulisami města a jeho jedinečnou architekturou. Görlitz, 
který zůstal v době 2. světové války téměř nepoškozen, nabízí se svými 
cca 4000 pamětihodnostmi z období 500 let velmi originální časový 
kolorit a množství inspirace pro filmové tvůrce. 

Görlitz byl poprvé v 50. letech místem, kde se natáčel film, a to film „Vůl 
z Kulmu“/„ Der Ochse von Kulm“. Od té doby se zde natočilo cca 100 
filmů, často proběhlo i několik natáčení v průběhu jednoho roku. A tak se 
stal zprvu tajný tip oblíbeným místem natáčení s bohatě proměnitelnou 
tváří. New York, Berlín, Mnichov, Frankfurt, Paříž, Heidelberg –  všechna 
tato města Görlitz představoval ve filmech.

Co se týče vztahu k filmovým hvězdám, je město Görlitz profesionál. Ani 
samo takové velké nasazení jako při natáčecích pracích u filmu „Grandho-
tel Budapešť“ s hereckými velikány jako Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Bill 
Murray, Tilda Swinton, Jude Law, Jeff Goldblum a Adrien Brody nevyvede 
obyvatele Görlitz nijak pryčzvlášt z klidu.To je ze strany osobností VIP 
velmi oceňováno. Emma Thompson, která v dubnu a květnu 2015  stála 
před kamerou mimo jiné s Brandonem Gleesonem a Danielem Brühlem 

při natáčení zfilmované verze románu  Hanse Fallady „I ve smrti sami“/ 
„Jeder stirbt für sich allein“, zdůraznila: „Görlitz je velmi klidný, pokojný 
a obyvatelé jsou neuvěřitelně laskaví.“

V neposlední řadě jsou filmová natáčení důležitý aspekt pro ekonomiku, 
přítomnost filmových štábů přináší  přece zisk hotelům, pensionům, 
restauracím. Pravděpodobnost, že člověk potká nějakou významnou 
osobnost při večeři, je vysoká a přiláká mnohé hosty. Zvláštní zakázky od 
produkčních firem obdrží i místní řemeslníci, obchodníci a poskytovatelé 
služeb, a tím přispívají k úspěchu filmu.

Využijte příležitost a dejte se s obyvateli Görlitz do hovoru. Mnozí z nich 
už působili jako kompars ve významných filmech. Rádi vyprávějí o svých 
jedinečných zážitcích na scénách, o originálních místech natáčení a svých 
zkušenostech s významnými osobnostmi.   

Pro filmové fanoušky a návštěvníky existuje kromě toho možnost poznat 
historické jádro města během speciální filmové prohlídky.  Při procházce 
po stopách mezinárodních hvězd mohou zažít Gorlitz jako autentickou 
kulisu – přesně to je to pravé pro ty, kteří nechtějí vidět Görlitz jen na 
velkých filmových plátnech.

Filmová scéna pro film „Grandhotel Budapešť“ před radnicí v Görlitz.   
Görlitz

zgorzelec
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