
DISTRIBUČNÝ LIST 
 
 

    
ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV 

Adresa: Grösslingová 43, 811 09, Bratislava 
Tel. +421 2 54652017 | Email: asfk@asfk.sk | Web: www.asfk.sk 

25 km / h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribučný názov: 25 km/h 
Originálny názov: 25 km/h 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Markus Goller 
Scenár Oliver Ziegenbalg 
Kamera:  Frank Griebe 
Hudba:  Andrej Melita, Peter Horn 
Piesne: T. Rex, The Cure, Camouflage a ďalší 
Strih: Matti Falkenberg, Markus Goller 
Hrajú: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller, Alexandra Maria Lara, 

Franka Potente, Wotan Wilke Möhring a ďalší 
Krajina pôvodu: Nemecko 
Rok výroby: 2018 
Minutáž: 115 min. 
Jazyková verzia:  nemecky s českými titulkami 
Formát: DCP, MP4, 1:2.35 
Žáner: komédia / roadmovie 
Odporúčaná prístupnosť: MP 15 
Premiéra v SR:  30. 1. 2020 
Koniec monopolu:  11. 8. 2024 
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Krátky popis: Roadmovie o premárnených príležitostiach, nenaplnených snoch a hľadaní 
seba samého, v ktorom sa dvaja bratia po dlhoročnom odlúčení snažia naplniť svoj detský 
sen – precestovať na mopedoch naprieč Nemeckom. 

Synopsa: 

Po dlhoročnom odlúčení a rozdielne zvolených životných cestách sa dvaja bratia, Christian 
(43) a Georg (45), stretávajú na pohrebe svojho otca. Počiatočná bitka priamo na cintoríne, 
následný kar a nočná návšteva rodného domu, alkohol a stolnotenisový zápas – to všetko 
nakoniec vedie bratov k osudovému rozhodnutiu. V emocionálnom (i alkoholovom) opojení 
sa vydávajú na cestu, o ktorej snívali už ako malí chlapci. Na výlet naprieč celým Nemeckom 
na starých mopedoch s rýchlosťou obmedzenou na 25 km/h. Začína cesta plná vrcholov a 
pádov, bratského odďaľovania i zbližovania, humoru i hľadania zmyslu života…  
25 km/h je historicky tretím víťazom ankety LFŠ uvádza. Návštevníci Letnej filmovej školy 
v nej rozhodli o tom, že film sa dostal do českej a následne i slovenskej distribúcie. 
 

Biografia režiséra:  

Markus Goller (1969, Mníchov, Nemecko) – začínal ako strihač krátkych filmov, 
dokumentov a reklám. Divácky úspešný bol už jeho druhý film Vždy pripravený! – roadmovie 
o dvoch naivných mladíkoch z Východného Nemecka, ktorí sa po páde železnej opony 
vydajú na cestu po USA. V Pani Elle (2013) režisér sleduje cestu mladého berlínskeho 
taxikára a 87-ročnej dámy za jej láskou z mladosti a Môj brat Simpel (2017) mapuje 
putovanie Bena a jeho mentálne zaostalého brata za dávno strateným otcom. Goller však 
nenakrúca len roadmovie ale i komédie. V jeho Dosť horúcej linke (2011) tri dámy rôzneho 
veku založia v katolíckom bavorskom mestečku erotickú linku a Všetko je láska (2014) je 
vianočná komédia v štýle Lásky nebeskej. 

Filmy – 2002: Mask under Masks (Maska pod maskami); 2010: Friendship! (Vždy 
pripravený!); 2011: Eine ganz heiße Nummer (Dost horúca linka); 2013: Frau Ella (Pani 
Ella); 2014: Alles Ist Liebe (Všetko je láska); 2017: Simpel (Môj brat Simpel – uvedený na 
Cinemaxe); 2018: 25 km/h. 

Z rozhovoru s Larsom Eidingerom (o mopedoch): „… je to dobrý koncept, a najmä v našej 
rýchlo sa meniacej dobe, keď schopnosť koncentrácie klesá na minimum. Takto tiež človek 
poznáva Christiana. Pricestuje priamo zo Singapuru a ráno sa chce prvým lietadlom vrátiť. 
A zrazu sedí na mopede. Pri rýchlosti 25 km/h toho človek samozrejme zažije viac. Viac 
toho vidí, stretne viac ľudí. Nepresviští len tak okolo. Bolo by chybou si myslieť, že mestá 
ako Berlín, Hamburg alebo Frankfurt reprezentujú Nemecko. Naopak, vidiek a dediny, ktoré 
vidíte vo filme, Schwarzwald, to je Nemecko. A to, že sú bratia vďaka svojmu tempu 
prinútení prechádzať práve týmito mestečkami, pokladám za veľmi dôležité… Človek aspoň 
zistí, čo vlastne tvorí jeho krajinu. 

Mopedy: Christian riadi Puch Maxi S upravený na chopper s vysokými riadidlami 
a operadlom. Georg zasa Zündapp ZD 25 TS. Počas nakrúcania boli k dispozícii i verzie s 
elektrickým pohonom pre oba modely. Táto tichšia jazda uľahčila zvukové nahrávky 
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dialógov a počas nočného natáčania v úzkych uličkách starého mesta sa predišlo rušeniu 
miestnych obyvateľov. 

Vybrané ocenenia: 
2018: Cena Ernsta Lubitscha (Lars Eidinger, Bjarne Mädel); 2019: Nemecké filmové ceny  
– nominácia v kategórii najlepší hraný film. 
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Film na asfk.sk  Materiál k filmu na stiahnutie  Trailer k filmu 
            Meno: visitor | heslo: visitor 
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