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HRAJÚ:  
 
Chris Hemsworth   Thor 
Tom Hiddleston   Loki 
Cate Blanchett   Hela 
Idris Elba    Heimdall 
Jeff Goldblum    Veľmajster (Grandmaster) 
Tessa Thompson   Valkyrie 
Karl Urban    Skurge 
Mark Ruffalo    Bruce Banner/ Hulk  
Sir Anthony    Hopkins Odin 
 
RÉŽIA     Taika Waititi  
SCENÁR    Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher Yost, Eric Pearson.  
PRODUKCIA    Kevin Feige  
VÝKONNÍ PRODUCENTI  Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. 

Hammel a Stan Lee. 
 

 najnovšom príbehu „Thor: Ragnarok” od Marvel Studios je Thor uväznený 
na opačnom konci vesmíru. Bez svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa 
do preteku s časom, aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok – 

skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa snaží rozpútať nový 
silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž, v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z 
Avengers – Neuveriteľnému Hulkovi. 

 
Najnovší príbeh  o Thorovi pokračuje v rozprávaní príbehov inšpirovaných svetom 

severskej mytológie. Hľadanie motívu pre vytvorenie nového príbehu bolo skúmaním hlbšej 
podstaty postavy Thora. Producent Kevin Feige vysvetľuje: „Thora formuje niekoľko vecí. 
V prvom rade jeho okolie, osoby v jeho bezprostrednej blízkosti a hlavne rodinné drámy. Práve 
tieto prvky sa stali živnou pôdou pre tvorbu nového príbehu, v ktorom sa pozrieme na nové 
miesta, spoznáme nové postavy. Značná časť filmu sa bude odohrávať mimo Zem. Bude to 
teda príbeh odlišný od tých predtým.“ 
 
To čo čom príbeh bude, odhaľuje aj samotný názov. Slovo Ragnarok, je výrazom, ktorý 
znamená koniec sveta, apokalypsu, či Armagedon. Režisér Taika Waititi hovorí: „Myslím si, že 
slovo Ragnarok môžeme chápať aj ako znovuzrodenie. Začiatok nového cyklu. Nového cyklu 
života vo vesmíre. Tomuto znovuzrodeniu predchádza deštrukcia starého.“  

 



 

 

 
V príbehu Ragnarok opäť uvidíme Chrisa Hemswortha v úlohe Thora, ku ktorému sa 

pripojí Tom Hiddleston ako jeho brat Loki, Mark Ruffalo, ako Hulk / Bruce Banner, Idris Elba 
ako Heimdall a Anthony Hopkins v úlohe Odina. 
 
Hemsworth hovorí: „Thor má svoj vlastný, silný príbeh. Na začiatku ho vidíme na ceste 
sebapoznávania. Teraz je v štádiu, kedy odmietol byť kráľom a žije na Zemi. Pravdou však je, že 
nie je pozemšťan, takže sa tam úplne nezapadá. Preto sa snaží nájsť si svoje miesto." 
 
Výkonný producent Brad Winderbaum dodáva: “Thor sa od prvého filmu zmenil. Dokáže sa 
lepšie adaptovať v krízových situáciách, ktoré mu život prináša. Vyhnanstvo na Zemi ho 
posilnilo. Naučil sa, ako žiť v inom spoločenskom prostredí s inými bytosťami ako tými, medzi 
ktoré sa narodil. To ho naučilo citlivo reagovať na nové civilizácie a nové problémy.“ 
 

Novým filmom sa naďalej tiahne medziľudský problém Thora a Lokiho. Winderbaum 
hovorí: „Lokiho dejová línia je veľmi zaujímavá. V úvode ho vidíme ako šťastného vládcu, ktorý 
získal to, čo chce. Asgard pod jeho vládou prosperuje. To, čo si ale uvedomuje a to čo ho 
vnútorne trápi je fakt, že Odinovi sa nikdy nevyrovná. On nedokáže ochrániť celý vesmír.“ 
   

Do príbehu sa vracia aj starý známy Bruce Banner. V momente kedy sa s Thorom 
stretne v gladiátorskej aréne žije v Hulkovej koži už dva roky. Mark Ruffalo hovorí:  „Bruce 
v Hulkovi odpočíva. Počas tohto odpočinku všetky traumatické veci v jeho živote, ktoré ho 
sužovali a spôsobili jeho neschopnosť vychutnať si život, odišli do úzadia. Bruce jednoducho 
zabudol kým bol. Teraz je len Hulkom."  
 

Zo starých známych sa na plátno kina vracia aj Anthony Hopkins ako Odin a Heimdall. 
Toho  novom príbehu nájdeme exile. Stal sa z neho bojovník bojujúci v Asgardskej divočine.  
  

Novou postavou je Hela, prvá záporná hrdinka príbehu, ktorú stvárňuje Cate Blanchett.  
Režisér Waititi hovorí: „Hela búra ideu typického darebáka. Je krásna, sexy, zábavná a úžasná. 
Je tiež prchká a zlostná. Je v nej oveľa viac. Je komplikovaná, rieši mnoho vecí naraz.  Nechce 
len dobiť svet a zmocniť sa vesmíru. Chce niečo po čom túži väčšina z nás.”  
 

Kým na Asgard sa rúti skaza, Thor a Banner sú uväznení na druhej strane vesmíru na 
planéte nazvanej Sakaar. Tu pod taktovkou Veľmajstra - tyranského vodcu planéty - prebieha 
súťaž gladiátorov. Tejto úlohy sa zhostil Jeff Goldblum. Režisér hľadal niekoho vtipného, 
charizmatického a Jeff bol pre túto rolu ako stvorený.  
 

Ďalšou novou postavou Valkyria, ktorú hrá Tessa Thompson. Tá na planéte Sakaar 
Thora zajme.  Je lovkyňou odmien a v podstate pracuje pre Veľmajstra. 
   



 

Poslednou z významných nových postáv je Skurge - Helin podplukovník, ktorého hrá Karl 
Urban. Urban hovorí: „Skurge je zaujímavá postava, ktorá bojuje s morálnou dilemou. Má hájiť 
dobro, alebo sa postaviť na stranu zla a prežiť? Vyberá si prežitie." 
 

 
Nakrúcanie filmu „Thor: Ragnarok" začalo  4. júla 2016 pobreží Austrálie v štáte 

Queensland a na východnom pobreží kontinentu južne od Brisbane. Produkcia prebiehala aj 
v štúdiách Village Roadshow v Queenslande.  
 
Okrem štúdiových záberov sa filmári vydali aj do exteriéru, konkrétne priamo do Brisbane, 
ktoré počas jedného týždňa suplovalo New York a tiež strávili štrnásť dní v parku  Tambourine 
National Park. Druhá časť štábu naopak nakrúcala v Indickom oceáne na ostrove Dirk Hartog 
a tiež ne niekoľkých miestach na Novom Zélande, vrátane dych berúceho fjordu Milford 
Sound. 
 

Film tohto charakteru sa samozrejme nezaobišiel bez rozsiahlej kulisárskej práce. Pre 
účely filmu boli vytvorené scény planéty Sakaar, vrátane paláca Veľmajstra, ktorého 
predlohou boli komixové kresby dizajnéra Jacka Kirbyho.  Aj napriek tomu, že sa väčšina 
príbehu odohráva na planéte Sakaar, dizajnérsky tím musel opäť vystavať aj časť samotného 
Asgardu, ktorého predlohou a inšpiráciou boli dva predošlé filmy.   
  
Mayes Rubeo - kostýmový dizajnér, navrhol viac ako 2500 kostýmov. On a jeho tým pracoval 
viac ako osem mesiacov, aby bolo všetko pripravené na nakrúcanie. Samostatnou kapitolou 
boli sakarské zbrane, ktoré vznikli v spolupráci s a workshopom WETA na Novom Zélande. 
Zároveň bolo vyrobených viac ako tucet variácií Thorovho kladivka Mjolnir.  
  

 
Na záver režisér Waititi dodáva: „Snažil som sa, aby bol výsledkom našej práce film, 

ktorý divákov strhne, vezme ich na vzrušujúcu výpravu plnú napätia a emócií, počas ktorej sa 
aj dobre zabavia. Chcel som ich vziať na vzrušujúce miesta a ukázať im nové svety. Chcel som, 
aby si spoločne s Thorom prešli skúšku ohňom. A dúfam, že presne taký pocit budú mať, keď 
budú odchádzať z kín.“   
 

Film „Thor: Ragnarok” uvidíte v slovenských kinách od 2. novembra 2017. 
 
 


