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01RU!N" MALOVANÉ SB"RATELSKÉ FIGURKY

IRON
    MAN

Ve filmu  
AVENGERS

SB!RATELSKÁ
P"ÍRU#KA
U ka"dé figurky najdete sb#ratelskou 
p$íru%ku, v ní" se dozvíte v&e 
o'postav# a herci, kter( ji hraje. 
Díky v(pov#dím herc), scénárist), 
producent) a re"isér) jednotliv(ch 
film) studia Marvel si m)"ete p$e%íst, 
jak filmy vznikaly.

FILMY MARVEL
Tato KOLEKCE FIGUREK p$iná%í 
nejznám&j%í postavy z film'  
MARVEL STUDIOS  
v neuv&$iteln& detailním  
m&$ítku 1:16.

Kolekce obsahuje postavy ze v&ech film)  
od Iron Mana (2008) a" po Avengers:  
Infinity War a Avengers: Endgame.  
Nové postavy budou do sbírky p$ib(vat  
s uvedením nov(ch film).

V&echny figurky vytvo$ili po%íta%oví  
specialisté, následn# byly p$esn#  
vyrobeny z vysoce kvalitní kovové  
prysky$ice a ru%n# malovány.

Tyto neuv#$iteln# detailní so&ky  
tvo$í dokonalou sbírku figurek  
z film) Marvel.

SB!RATELSKÉ 
FIGURKY

Ka!dou postavu  
p"evedli se v#emi detaily  
do m$"ítka 1:16. V#echny 
postavy jsou ve správném 

vzájemném pom$ru.

TAKÉ V TÉTO SBÍRCE...

... A MNOHO DAL(ÍHO!

NEJLEP%Í HRDINOVÉ A PADOU%I MARVELU V NEUV&'ITELNÉM M!"ÍTKU 1:16

Od uvedení snímku Marvel – Iron 
Man v roce 2008 se spole)nost Marvel 

Studios stala nej*hav&j%í produk)ní 
spole)ností v Hollywoodu.

Mezi filmy studia Marvel pat$í n#které 
z'nejúsp#&n#j&ích a nejsledovan#j&ích film)  
v&ech dob. *adí se mezi n# nap$. Avengers: 

Endgame. Jde o filmy zalo"ené na ikonick(ch 
superhrdinech, jako jsou Iron Man, Thor,  

Captain America, Avengers, Strá"ci Galaxie  
a Ant-Man.

Originální filmové plakáty

Ka!dá postava byla pe(liv$ 
reprodukována a napodobuje 
sv)j vzhled v konkrétním filmu. 
Nap"íklad Marvel – Iron Man 
a Marvel – Captain America 

mají p"esnou podobu, ve které 
se objevují ve filmu Marvel – 

The Avengers.

PERFEKTNÍ M!"ÍTKO
Digitální so#ka je vyrobena 
v m$"ítku 1:16. Zvlá#tní 
pozornost byla v$nována 
zachování správného pom$ru 
mezi jednotliv*mi postavami.

MALOVANÁ FIGURKA

IKONICKÁ PÓZA

ÚSP!CH DETAILU
Studio Marvel poskytuje 
rozsáhlou fotografickou 
dokumentaci a digitální 
skeny po"ízené b$hem 
natá(ení filmu.

Programátor pak vytvo"í 
neuv$"iteln$ detailní 
po(íta(ov* model postavy. 
A(koli bude postava vysoká 
jen n$kolik centimetr), je 
tato digitální socha tak 
precizní, !e by z ní bylo 
mo!né snadno vytvo"it 
repliku postavy tém$"  
v !ivotní velikosti.

Digitální sochu pak 
ode#lou do studia Marvel 
k posouzení a úpravám, 
dokud nedojde ke 
kone(nému schválení.

Sb$ratelské figurky jsou 
vyrobeny ze speciáln$ 
p"ipravené kovové prysky"ice 
a poté jsou ru(n$ malovány 
podle doporu(ení studia, aby se 
poda"ilo dokonale reprodukovat 
v#echny detaily.

Proces za(íná v*b$rem ikonické pózy, která 
dokonale vystihuje postavu. Ka!dá postava 
je p"evzata z+konkrétního filmu a podle toho 
se ur(uje, jakou verzi uniformy bude nosit.

V!VOJ 
 FIGURKY Ka*dá sb&ratelská figurka je 
v+sledkem pe)livého procesu, 
kter+ kombinuje rozsáhlou 
dokumentaci, um&lecké 
dovednosti a pr'b&*né vedení  
ze strany studia Marvel.

V p$íru%kách najdete také profily herc), kte$í hrají  
jednotlivé postavy, a dozvíte se, co si myslí o sv(ch filmov(ch  
rolích, jak se k'nim dostali a mnoho dal&ích podrobností.

Louis D’Esposito,  
v!konn! producent

Nic není víc cool  

než Tony Stark  
a není nic víc cool 

než Robert 
Downey Jr.

„ Robert

Jr. DOWNEY

”

N
ejsem hollywoodsk! machr,“ "íká Joss 
Whedon, re#isér filmu Marvel – Avengers. 
„Nedolézám za $éfy a%nejsem ten typ, kter! by 
si s ka#d!m pot"ásal rukou. Myslím, #e jedin! 
p"ípad, kdy jsem n&koho oslovil v restauraci, 

bylo, kdy# jsem vid&l Kevina Feigeho (prezidenta Marvel 
Studios) po obsazení Roberta Downeyho Jr. do role Iron 
Mana. 'el jsem za ním, abych mu "ekl: ‚Kevine, to bylo 
to nejú#asn&j$í rozhodnutí v historii.́ Bylo v n&m "e(eno 
v$e, co se o%filmu dalo "íct. Dokonale to vysv&tlovalo jeho 
zám&ry.“ Kdy# v roce 2008 p"i$el do kin první film Iron 
Man, v$ichni se shodli na jedné v&ci: Robert Downey Jr. 
je Tony Stark. V!b&r tak svérázného, charismatického 
a%uznávaného herce namísto konven(n&j$í ak(ní hv&z-
dy byl jedním z%prvních zásadních rozhodnutí Kevina 
Feigeho po jeho p"íchodu do studia Marvel v roce 2007. 
„Pro m& by bylo riskantní vzít hv&zdu, která je v danou 
chvíli populární, a%p"ipojit ji k ikonickému hrdinovi, kter! 
je tu s námi u# desítky let,“ vysv&tluje Feige svou metodu 
sestavování Avengers. „Co podle nás není riskantní, je 
najít perfektního herce pro tuto práci, a) u# na podobném 
filmu pracoval d"íve, nebo ne.“

Byla to práv& tato odvá#ná filozofie a%obdivuhodná 
integrita, které vedly k%rozhodnutí vybrat pro roli Thora 
Chrise Hemswortha, kter! v té dob& nebyl p"íli$ znám!. 
Chris Evans u# hrál superhrdinu od Marvelu v p"edchozí 

sérii, ale jako Captain America byl dokonal!, tak#e roli 
dostal znovu. Dokud mu „Cap*v“ oblek vyhovoval, byl 
pro tuto roli v#dy tou nejvhodn&j$í volbou.

OTEV!EN" V#EMU
Pro Roberta Downeyho Jr. se my$lenka spojit síly s dal$ími 
ikonick!mi postavami Marvelu pro film Marvel – Avengers 
stala poprvé skute(ností p"i premié"e Iron Mana v dub-
nu 2008. „Vzpomínám si, jak jsme se v$ichni shromá#dili 
kolem stolu a%(ekali na údaje o%náv$t&vnosti,“ vzpomíná 
hv&zda. „Po záv&re(n!ch titulcích filmu jsme "ekli, co si 
myslíme, a%nazna(ovali n&co v%souvislosti s%Avengers. Kdy# 
n&co takového nakonec v Hollywoodu funguje, je to n&co, 
co m& opravdu p"ekvapí.“ Downey Jr. cht&l zjistit, jak Tony 
Stark p"ijme své (lenství ve skupin& a%jak jeho nezkrotná 
touha po objevování nakonec p"ekoná váhání pod&lit se 
o%pozornost. „Zpo(átku to Tonymu p"ipadá sm&$né, ale 
brzy zjistí, jak obrovské mo#nosti se mu v rámci Avengers 
otevírají.“ Joss Whedon se p"i psaní scéná"e postaral o%to, 
aby se Downey Jr. setkal s ka#d!m ze sv!ch koleg* z%Aven-
gers. Re#isér v&d&l, #e diváci budou chtít vid&t, jak Stark 
reaguje na jejich odli$né osobnosti. V!konn! producent 
Jeremy Latcham v&"í, #e v tomto nedokonalém hrdino-
vi m*#eme vid&t n&co ze sebe: „Tony Stark je pro diváky 
skute(n!m zrcadlem u# jen tím, #e se nejvíce podobá nor-
málnímu (lov&ku obklopenému superhrdiny.“

D
owney Jr. byl dvakrát nominován na 
Oscara a!svou poslední nominaci za ve-

dlej"í roli získal za roli ve filmu Bena Stillera 
Tropická bou#e (2008). Poprvé byl nomino-
ván za hlavní roli v uznávaném $ivotopisném 
filmu Richarda Attenborougha Chaplin, za 
kter% získal také cenu BAFTA a!cenu Lon-
d%nského kruhu filmov%ch kritik&. V roce 
2012 získal Downey Jr. Zlat% glóbus za sv&j 

v%kon ve filmovém trháku Sherlock Holmes 
re$iséra Guye Ritchieho z!roku 2009. Mezi 
jeho dal"í filmy pat#í Zodiac (2007) Davi-
da Finchera, v n'm$ si zahrál s Markem 
Ruffalem, Sólista (2009), Na doraz (2010), 
Soudce a!(éf (oba filmy stihl v!roce 2014) 
a!Správní chlapi (2016). V!roce 2020 si je"t' 
st#ihl hlavní roli v!komedii Dolittle, ale ta se 
nesetkala s!velk%m pochopením u!kritiky.

ROBERT DOWNEY JR.  MIMO MARVELOVSKÝ VESMÍR 
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T"#KO si pro roli jedine!ného 
Tonyho Starka p"edstavit n#koho 
jiného ne$ Roberta Downeyho Jr.

IDEÁLNÍ VOLBA
Kdy$ studio Marvel obsadilo Roberta Downeyho Jr. do role Tonyho Starka,  
vyslalo sv%tu jasn! vzkaz: Marvel Cinematic Universe bude n%co v!jime&ného...

Ka"dé %íslo za%íná profilem p$edstavované postavy, kde najdete  
vysv#tlení, o koho se jedná a odkud pochází. Popis zasazuje  
postavu do kontextu filmového sv#ta Marvel.

V,KLAD

IRON MAN JE SICE MU!EM MNOHA TVÁ"Í, ALE PRÁV# JEHO ROLE V AVENGERS  
OD MARVELU HO DEFINUJE JAKO NEJÚ!ASN#J$ÍHO SUPERHRDINU ZE V$ECH. IRONMAN

J
e t!"ké si udr"et tajnou identitu, kdy" jste jedním 
z nejslavn!j#ích mu"$ na sv!t!, a tak se o to Tony 
Stark (Robert Downey Jr.) ani nesna"í. Krom! 
toho, "e je excentrickou miliardá%skou celebritou, 

globálním &lantropem a technologick'm revolucioná%em 
s(nevídan'm nadáním, je také superhrdinou v brn!ní zná-
m'm jako Iron Man. Je to tak trochu "onglérsk' kousek, 
kter' Stark zvládá díky svému d$vtipu, prost%edk$m, in-
stinkt$m a neúnavné osobní asistentce Pepper Pottsové. 
Má v#ak Stark na to, aby se stal Avengerem?

P!IPOJENÍ KE SKUPIN"
Nick Fury vy#le Natashu Romano)ovou na tajnou misi, 
aby vypracovala zprávu o Starkov! osobnosti a zjistila, zda 
by se mohl stát u"ite*n'm *lenem skupiny. Podle jejích 
doporu*ení by m!l b't Iron Man za%azen do iniciativy 
Avengers, ale Tony Stark nikoli. Fury nakonec s miliardá-
%em uzav%e dohodu a Stark se stane poradcem p%ísn! taj-
né zpravodajské agentury známé jako S.H.I.E.L.D. Fury 
pokra*uje ve skládání své skupiny superhrdin$, a kdy" se 
objeví nová krize v podob! boha fal#e a lsti Lokiho, Fury 
se znovu obrátí na Iron Mana. Osud Zem! je na vá"kách 
a S.H.I.E.L.D. dostává na frak, a tak musí Tony Stark 
odlo"it své ego, vy"dímat ze svého nejnov!j#ího brn!ní 
maximum a stát se *lenem Avengers. 

P!ED BITVOU
Stark je zvykl' mít v#e pod kontrolou, a to jak ze svého 
brn!ní Iron Mana, tak z vrcholu svého multimiliardového 
impéria Stark Industries. Kdy" se tedy ocitne v místnosti se 
*ty%mi dal#ími superhrdiny – a *ty%mi dal#ími superegy(– 
a po"ádají ho, aby vymyslel plán na záchranu planety, je 
pro n!j zpo*átku t!"ké si na tuto situaci zvyknout. Kdy" 
v#ak ostatní Avengers za*nou oce+ovat jeho inteligenci, 
vynalézavost a pohotov' d$vtip, najde si i Stark své místo 
ve skupin!. Pohán!n nov'm pocitem loajality a nov'm 
cílem, se p%ipojí k ostatním hrdin$m v bitv! o New York, 
kde dochází k monumentálnímu st%etu s Lokiho zl'mi 
silami, kter' nav"dy zm!ní "ivot Tonyho Starka.  

Z KOMIKSU NA PLÁTNO 
V komiksovém světě Marvel byl Tony Stark 
jedním z původních zakládajících členů 
Avengers. Skupinu vytvořili autoři Stan 
Lee a Jack Kirby a poprvé se objevila 
v komiksu v září 1963. Původní sestava 
zahrnovala Iron Mana, Thora, Wasp, 
Ant-Mana a Hulka, a stejně jako ve filmu 
z roku 2012 byl jeho prvním protivníkem 
Loki, nazvaný na obálce téhož čísla jako 
„bůh zla“.
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OTEBJEME  
JMNO...
V prvním příběhu Avengers Loki 
lstí donutí Hulka zničit železnici. 
Vyšle se nouzový signál Fantastické 
čtyřce, který však zachytí Thor, Iron 
Man, Ant-Man a Wasp. Hrdinové 
se rozhodnou spolupracovat, aby 
zastavili Lokiho zlověstný plán.   Tony Stark

... 
Avengers 

.

„”

Robert Downey Jr.

FILM O-ÍVÁ
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01 RU!N" MALOVANÉ SB"RATELSKÉ FIGURKY

IRON
    MAN

Ve filmu  
AVENGERS

VA"E  
#ASOPIS V )asopisech této kolekce najdete vzru%ující p$íb&hy, které stojí za ka*d+m 
z film' spole)nosti Marvel, s citáty a vzpomínkami herc', producent' a 
re*isér'. K se%it'm jsou p$ilo*ené figurky kultovních hrdin'.

Objevte tajemství vzniku film) Marvel v sérii %lánk), které  
podrobn# vysv#tlují, jak se rodí, od plánování p$es psaní scéná$e,  
obsazení, natá%ení, vizuální efekty, a" po vyu"ití kaskadér).

e e ee  
e   

n e   
S.H.I.E.L.D.  

(Captain America:  
První Avenger).  

Agent Coulson ze S.H.I.E.L.D.u 

ee   e 
 e een n 

(Marvel One-Shots: A Funny 
Thing Happened On the Way 
to Thor’s Hammer).  

ee e   e en 
e  en n  

e ž n   
  n 

n en  
ne   
e  ene (Marvel  

One-Shots: Item 47)

PROPOJEN! VESMÍR

F
ilm Marvel – Avengers byl historick!m 
milníkem jak pro Hollywood, tak pro 
fanou"ky komiks#. Jiná studia pou$íva-
la k vytvá%ení filmov!ch sérií prequely, 

sequely, spin-offy a&televizní seriály, ale v p%í-
pad' Avengers "la spole(nost Marvel Studios 
je"t' dál a&spojila n'kolik sérií do jedné. Pro 
fanou"ky komiks# byl tento film potvrzením, 
$e je mo$né vytvo%it sdílen! vesmír, v n'm$ 
(iny postavy z&jednoho filmu ovlivní dal"í.

Jak popisuje re$isér filmu Marvel – Aven-
gers Joss Whedon, studio se zapsalo do histo-
rie: „To, co tady d'láme, nemá obdoby. Marvel 
bere v"echny postavy, které mají sv#j vlastní 
film – Captaina Americu, Iron Mana, Hulka, 
Thora a&dal"í postavy, které se v nich objevily 
nebo které jsou nové, a&spojuje je dohromady. 
Kombinuje je, aby vytvo%il fran"ízu, která je 
zárove) jedine(n!m filmov!m zá$itkem, n'co, 
co tu je"t' nebylo.“

Ne$ se na filmu Avengers za(alo pracovat, muselo 
studio Marvel nejen rozvinout fran"ízy jednotliv!ch 
postav, ale také vytvo%it vesmír, v n'm$ by tyto po-
stavy mohly koexistovat. Podle prezidenta produk(ní 
divize Marvel Studios Kevina Feigeho byla my"lenka 
takového kolektivního vesmíru p%ítomna od samého 
po(átku, kdy studio za(alo vyvíjet Iron Mana. „Po-
dívali jsme se na seznam postav, které jsme m'li: Iron 
Man, Hulk, Captain America, Thor, Hawkeye, Black 
Widow a&v"echny ostatní postavy z&Marvel Universe,“ 
%íká Feige, „a&abych byl up%ímn!, na"ím p#vodním 
zám'rem bylo nato(it velkolep! film o&Iron Manovi, 
p%edstavit postavu a&vybudovat kolem ní fran"ízu. Ale 
v hlav' se mi ozval hlásek: ‚Není ú$asné, $e v"echny 

tyto postavy nakonec tvo%í jednu z&nejpopulárn'j-
"ích komiksov!ch sérií Marvelu, Avengers?‘ A&tak 
se to v"echno za(alo formovat.“

První náznak tak rozsáhlého filmového vesmí-
ru se objevil v potitulkové scén' filmu Iron Man, 
v&n'm$ Samuel L. Jackson hrál Nicka Furyho. 
Fury v n'm %ekne Tonymu Starkovi, $e „je sou(ás-
tí v't"ího vesmíru, ale je"t' to neví“. Feige zd#raz-
)uje: „*íkal jsem to Tonymu, ale také divák#m, 
abych zjistil, jak budou reagovat. Cht'li by, aby 
se to stalo?“

VELK! PLÁN
Fanou"ci komiks# v publiku m'li náskok, proto$e 
jakmile spat%ili Jacksona s charakteristickou Fury-
ho ná"ivkou, v'd'li, $e se chystá film Avengers.

Ale v&Hollywoodu by nic nem'lo b!t samoz%ej-
mostí a&osud filmového sv'ta Marvel, stejn' jako 
mo$nost op'tovného setkání Avengers na velkém 
plátn', závisel na úsp'chu Iron Mana.

Jak vzpomíná v!konn! producent Marvel Stu-
dios Louis D‘Esposito, v té dob' zastávalo studio 
ohledn' t'chto plán# zdr$enliv! optimismus: 

„Nev'd'li jsme, co se stane, dokud se neobjevil 
Iron Man, kter! vylet'l do kin. Do té doby to byl 
jen sen. M'li jsme své plány, jinak bychom byli 
blázni. Zárove) jsme si ale dr$eli palce. Dr$eli 
jsme si je dlouho, a&kdy$ vy"el Marvel – Iron Man 
a&vedl si tak dob%e, mohli jsme se k na"im cíl#m 
za(ít p%ibli$ovat.“

Studio Marvel se nem'lo (eho obávat. Iron Man 
byl úsp'"n! u&kritiky i&v pokladnách kin a&p%ipra-
vil p#du pro filmy Neuv!"iteln# Hulk, Iron Man 2, 
Thor a&Captain America: První Avenger. S ka$d!m 
nov!m filmem Marvel roz"i%oval portfolio postav 
a&v potitulkov!ch scénách nazna(oval jejich vzá-
jemné propojení. Nejprve se na konci filmu Marvel 
– Neuv!"iteln# Hulk objevil Tony Stark, aby gene-
rálu Rossovi %ekl, $e S.H.I.E.L.D. sestavuje skupi-
nu. Pak agent Coulson (Clark Gregg) ohlásil objev 
„velkého kladiva“ ve filmu Marvel – Iron Man 2. 
To vedlo k filmu Thor, v n'm$ Nick Fury odhalil, 
$e S.H.I.E.L.D. pracuje na tajemné kostce nep%ed-
stavitelné síly (Teserakt) a&$e Loki o&jejím objevu ví. 

Filmov! vesmír Marvelu se rychle roz"i%oval 
a&jeho propojení mohli sledovat v"ichni diváci. 

AVENERS Re!yser Joss Whedon rozmawia z superbohaterami

AWKEYE a Black Widow, agenti S.H.I.E.L.D.u.

NÍE Tony Stark (Robert 
Downey"Jr.) a Captain America 
(Chris Evans) spolu b#hem 
cestování v"mobilním sídle 
S.H.I.E.L.D.u, Helicarrieru, 
nevycházeli tak dob$e, jak  
$editel Nick Fury doufal.
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JAK VZNIKL
VESMÍR Marvel – Avengers byl víc 
ne" jen velmi úsp#$n% letní 
film. Debut nejmocn#j$ích 
hrdin& Zem# na velkém plátn# 
p'edstavoval vyvrcholení 
n#kolikaletého plánování, které 
za(alo v roce 2008 prvním 
filmem Iron Man.

OFICIÁLNÍ
P"ÍB.H 

Do ka!dého (ísla p"ispívají  
klí(ové postavy z filmového  

sv$ta Marvel.
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