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Hrajú: Chris Pratt ako Peter Quill, Zoe Saldana ako Gamora, Dave Bautista ako Drax Ničiteľ, Vin 
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Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza 
štúdio Marvel s jeho veľkolepým pokračovaním. Peter Quill, prezývaný 
sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priateľov sa vydávajú 
cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu 
a odhalili tajomstvo jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými 
spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďalšie obľúbené postavy z 
rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel.  
 
 
OD KOMIXU K FILMU 
 

Strážcovia Galaxie z pera Arnolda Drakea a Gene Colana uzreli svetlo sveta v roku 1969. 
Príbeh bol už vopred predurčený na plátna kín, aby svojou výnimočnosťou obohatil svet 
Marvelu nielen špecifickými postavami, z ktorých je každá je výnimočná, každá je jedinečným 
zástupcom svojho druhu, ale aj svojským humorom a prostredím, v ktorom sa odohráva. Film 
Strážcovia Galaxie sa stal celosvetovým kasovým trhákom, ktorého postavy prijali diváci 
s pozitívnymi ohlasmi. 
 

Režisér a scenárista James Gunn si spomína, s akým nadšením sledoval, ako publikum 
postavy prijalo: „Bol som skutočne ohromený tým, ako Strážcovia zaujali divákov po celom 
svete. Jadrom filmu bola skupina outsiderov, ktorí sa dajú dohromady a nájdu spôsob, ako spolu 
fungovať. Práve to, aké rozmanité tieto postavy sú znamenalo, že oslovili široké masy. Je to 
skvelý pocit, keď počúvate deti hovoriace, že sa im tento film páčil. A zároveň máte rovnakú 
spätnú väzbu aj od ich rodičov a starých rodičov. Film oslovil všetky generácie po celom svete od 
Thajska cez Južnú Ameriku až po Londýn."  
 
HERCI SA VRACAJÚ 
 

V príbehu sa opätovne stretneme so starými známymi. Ústredným motívom prvého 
filmu bolo nájdenie rodiny, druhý je o tom, že naši hrdinovia už rodina sú. A byť rodinou je 
niekedy naozaj fuška. Zároveň si každá postava prechádza svojim.  
 
Peter Quill ako Star Lord, opäť čelí problému svojho pôvodu. James Gunn hovorí: „V podstate 
pokračuje v načatej línii z prvého filmu. Tam riešil vzťah s matkou v druhom filme rieši vzťah s 
otcom. Peter Quill zároveň preberá vedúcu úlohu v tíme a berie na seba väčšiu zodpovednosť. 
V tejto úlohe opäť uvidíte Chrisa Pratta." 
 
Zoe Saldana sa vracia ako Gamora, zelená nájomná vrahyňa.  Tá v novom príbehu taktiež rieši 
rodinné záležitosti a to hlavne svojho adoptívneho otca Thanosa a sestru Nebulu. Louis 
D'Esposito vysvetľuje: „V prvom filme sa zdalo, že Gamora je tá dobrá a Nebula tá zlá. V 
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pokračovaní sa dozvieme, že je to oveľa komplikovanejšie. Zároveň sa Gamora začína 
vyrovnávať so svojimi vlastnými hriechmi, vlastnými obavami a tým, že ľudí od seba svojim 
prístupom a vystupovaním odháňa.” 
 
Dave Bautista sa vracia v podobe potetovaného Draxa. Drax je komplexný charakter. Je tak 
hrozivý ako je milý a vo svojej blaženej nevedomosti priam doslovne vníma svet okolo seba.  
Všetko berie a rieši priamočiaro. To, že nemá zmysel pre humor, spôsobuje, že všetko čo robí a  
čo hovorí je veľmi vtipné. Drax sa v tomto filme, bude snažiť naučiť nebyť tak upätý a doslovný.  
 
Úlohy hlasu Rocketa - geneticky modifikovaného a kyberneticky vylepšeného medvedíka 
schopného rozprávať sa opäť zhostil Bradley Cooper. Jeho priateľa Groota z prvého filmu 
poznáme ako starobylé, humanoidné stvorenie podobné stromu. V prvom filme sa však tento 
hrdina obetoval a tak sa v druhom filme vracia ako „Malý (baby) Groot“.  Hlas mu opäť 
prepožičal Vin Diesel. Malý Groot si vôbec nepamätá, čo sa mu stalo a ostatní Strážcovia ho 
berú ako nové stvorenie. Drax ho nemá rád. Rocket na neho často kričí.  Gamora k nemu 
prechováva materinské city a Quill jeho existenciu sotva vníma. 
 
Michael Rooker opäť hrá modrokožca Yondu, náhradného otca Petra Quilla. James Gunn na 
margo hrdinu hovorí: „Postava Yondu je nesmierne dôležitá. Má v sebe to dobré, aj to zlé.  
Michael Rooker, ktorý ho stvárňuje je pre túto rolu ideálny, pretože nikdy neviete, či vám chce 
jednu vraziť,  alebo či vás chce objať. Prináša do filmu to dynamické. Yondu je blázon, ale má 
dobru dušu, ktorá sa prejavila na konci prvého filmu. Jeho vzťah s Quillom je ústredným vzťahom 
tohto filmu." 
 
Ďalšou postavou filmu je Gamorina sestra Nebula, ktorú hrá Karen Gillan. Táto záporná hrdinka 
má na zreteli iba to, ako zničí  Gamoru a čokoľvek a kohokoľvek jej stojí v ceste.   
 
Novou postavou vo filme je Ego, otec Petra Quilla. Intergalaktický cestovateľ Ego hľadal svojho 
syna Quilla už mnoho rokov. Pre túto rolu si tvorcovia vybrali herca Kurta Russella. Ďalšou 
tajomnou a záhadnou postavou vstupujúcou do filmu je Egova služobníčka Mantis, ktorá je 
známou postavičkou zo sveta Marvelu.  Stvárnila ju herečka Pom Klementieff, pre ktorú to je 
doposiaľ najväčšia filmová rola. 
 
V príbehu sa tiež predstaví Meredith Quill, Peterova matka, ktorú stvárnila Laura Haddock.  
Ayesha, kňažka geneticky modifikovanej rasy zvanej Sovereign, ktorú hrá krásna austrálska 
herečka Elizabeth Dębicki. Do úlohy Kraglina, pravej ruky Yondu obsadili herca Chrisa Sullivana.  
 
TVORBA SVETOV 
 
Základňou nakrúcania filmového pokračovania sa stali Pinewood Studios Atlanta, v meste 
Fayetteville, v americkej Georgii. Toto štúdio je so svojimi 18 scénami najväčším štúdiovým 
komplexom v Spojených štátoch mimo Hollywoodu. 
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Režisér James Gunn mal presnú víziu toho, ako má film „Strážcovia Galaxie 2  vyzerať. Hovorí: 
Chcel som  príbeh naplniť toľkými reálnymi scénami ako sa len dá.  Inšpiroval som sa vzhľadom 
raných sci-fi filmov z rokov 1950 až 1960. Celá post produkcia bola taktiež o trochu iná, 
zložitejšia než v prvom filme, pretože hoci sme v skutočnosti točili na viacerých scénach, 
navštívime menej miest. Preto sme každému jednému miestu a planéte potrebovali vdýchnuť  
jedinečné špecifiká a zamerali sme sa na detaily." 
 
Kostýmová výtvarníčka Judianna Makovsky vytvorila pre príbeh rad unikátnych kostýmov. 
James Gunn hovorí: „Judianna odviedla fantastickú prácu, ktorá vo mne zanechala hlboký 
dojem. Nemôžem nespomenúť zlatý kostým, ktorý nosila herečka Elizabeth Dębicki v úlohe 
Ayeshi. Dúfam, že ľudí ohromí tak, ako ohromil mňa." 
 
HUDBA  
 
Film „Strážcovia Galaxie 2“ je nielen naplnený akciou, humorom a fantastickými hereckými  
výkonmi, je obohatený výborným aj hudobným výberom, ktorý ide po stopách úspešného 
soundtracku k prvému filmu. Ten sa dostal na prvú priečku Americkej hitparády U.S. Billboard 
200 chart, a stal sa prvým soundtrackom pozostávajúcim z už vydaných piesní, ktorý to dosiahol 
tak vysoko. Predalo sa vyše 1,000,000 kópií a album bol číslom jedna v rámci albumov 
sťahovaných na  iTunes v  60 štátoch.  
 
Podľa Jamesa Gunna je soundtrack druhého filmu sofistikovanejší, pretože výber piesní bol 
zložitejší. Hovorí: „Niektoré z týchto piesní sú elektronické, iné zas popové, dokopy sú však 
mixom odsúdeným na úspech.  Rovnako ako aj v prvom filme, som napísal všetky  názvy piesní 
do scenára. Sú súčasťou rozprávania. Každá pieseň je vybratá na mieru pre scénu, v ktorej sa 
objavuje." 
 
Film sa dostane na plátna kín 4. mája 2017, a Gunn na záver dodáva: "Dúfam, že sme zdvihli 
latku prvého filmu a posunuli ju ešte vyššie. Dali sme do toho všetko. Robili sme to najlepšie, ako 
sme vedeli. Chceli sme príbeh, ktorý je hoden toho, kým Strážcovia ako postavy sú a úprimne 
dúfam, že sa nám to podarilo.“ 
 

Film Strážcovia Galaxie 2 uvidíte v slovenských kinách od 4. mája 2017 

 


