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K R A J I N A  V E  S T Í N U  
film Bohdana Slámu 

  
      
Film Krajina ve stínu je kronikou toho, ako sa pokojné medziľudské vzťahy v malej 
obci premenia, keď okolo prejde veľká história. 

Film Krajina ve stínu rozpráva príbeh obyvateľov zabudnutej dedinky neďaleko 
rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do života udalosti tridsiatych až päťdesiatych 
rokov 20. storočia. Predtým bolo podstatné obrábať pole, prežiť zimu a vychovať 
deti, teraz si treba vybrať, kto je Rakúšan, kto Nemec a kto Čech, a zaplatiť cenu, 
ktorú takéto rozhodnutie prinesie. A tak sa z dosiaľ pokojne žijúcich susedov 
stávajú zarytí nepriatelia, ktorí si navzájom vyrovnávajú účty aj za cenu zločinu, 
straty etických zábran a ľudskosti. 
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Zachytením skutočného príbehu jednej obce na juhu Čiech chce film prispieť do 
diskusie o vyrovnávaní sa s vlastnou boľavou minulosťou. 

Bohdan Sláma natočil film v čiernobielej verzii na klasický filmový pás.  

Originálny názov: Krajina ve stínu 
Distribučná premiéra: 24. 6. 2021 
Žáner: historická dráma   
Rok výroby: 2020 
Čas: 135 min. 
Krajina: ČR, SR  
Formát: DCP, mp4, čierno-biely 
Prístupnosť: 15+ 
Jazyk: česky, nemecky s českými titulkami 
Režisér:  Bohdan Sláma 
Scenár: Ivan Arsenjev 
Kamera: Diviš Marek 
Strih: Michal Holubec 
Hrajú: Magda Borová, Csongor Kassai, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Agi Gubíková, 
Petra špalková 

Filmografia režiséra /Bohdan Sláma/: 
• Divoké včely (2001) – první cena na festivalech v Rottedamu a San Francisku 
• Radhošť (2002) 
• Štěstí (2005) – Český lev 2005 za nejlepší film, režii, scénář, kameru, hlavní ženský 

herecký výkon, vedlejší ženský herecký výkon a hlavní mužský herecký výkon; první 
cena na festivalu v San Sebastian 

• Venkovský učitel (2008) – Český lev 2008 za nejlepší scénář a vedlejší ženský 
herecký výkon; oceněn na benátském filmovém festivalu 

• Čtyři slunce (2012) 
• Život a doba soudce A. K. (2014) – televizní seriál 
• Kancelář Blaník (do roku 2014) – internetový satirický seriál 
• Bába z ledu – (2017) 
• Krajina ve stínu – (2020) 
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