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Co nás čeká?
„Den co den balancují na hranici možného. Nikdy nevzdávají boj 

o pacienta i své vlastní štěstí.“

Nové díly seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 slibují další dramatické příběhy 
kamenických lékařů, chirurgů, pediatrů a gynekologů. 
Jsou opět vyprávěny s energií, empatií, emoce střídají humor a překvapení. Naši 
chirurgové zažívají drama téměř každý den, den co den balancují na hranici možného. 
Každý po svém, ale všichni bravurně, dobře znají cenu života. Nedají se, nevzdávají se 
v boji o pacienta i své vlastní štěstí…

Pavlu Barnovou čeká osudový zvrat i nová naděje. 

Dalibor Frynta a Vladimír Pusenský budou hledat lásku a rodinnou pohodu a jejich 
hledání se možná nebezpečně protne. 

Eduard a Běla jsou sice čerstvě spolu, přesto je ale brzy čeká život ve třech! 

Magda a Čestmír zjistí, že jen láska někdy ke štěstí nestačí. 

Mladí doktoři z chirurgie opět přinesou do příběhu humor, ale dočkají se i perných 
chvilek a kruté zrady. Vrátí se staří známí a pořádně zamotají osudy současných 
hrdinů. Dočkáme se svatby, těhotenství, lásek i rozchodů, ale koho čeká štěstí a kdo 
vsadí na špatnou kartu, o tom rozhodnou teprve příští měsíce.

Co seriál divákům přinesl? Kromě dobré zábavy i to, že se lidé přestávají svých lékařů 
a diagnóz bát. A to není málo. 

"Ordinaci tvoří tým  osobností. Nikdo z nich nechce být nejlepší. Všichni chtějí být 

podepsáni pod nejlepším seriálem. A to se jim v roce 2008 podařilo," říká producentka 

seriálu Šárka Baborovská.



HERECKÉ OBSAZENÍ
Barbora Munzarová MUDr. Pavla Barnová

Jan Šťastný MUDr. Dalibor Frynta
Milan Bahul MUDr. Vladimír Pusenský

Markéta Plánková MUDr. Magda Tárová
Zlata Adamovská MUDr. Běla Valšíková

Petr Štěpánek Doc. MUDr. Eduard Valšík
Monika Zoubková MUDr. Tereza Valšíková

Petr Rychlý MUDr. Čestmír Mázl
Jiří Langmajer MUDr. Tomáš Hruška
Martin Písařík MUDr. Oskar Všetečka

Pavel Batěk MUDr. Lukáš Beneš
Josef Pejchal MUDr. Adam Suk

Radim Fiala MUDr. Petr Hanák
Martin Trnavský Ing. Jan Haken

Veronika Jeníková Vendulka Čížková
Ivana Jirešová Lucie Hrušková
Veronika Nová Sylva Petrová

Vlastimil Zavřel Jindřich Valšík
Jitka Smutná Věra Barnová

Jan Vlasák Leopold Řeháček
Zdena Herfortová Cecílie Valšíková
Miluše Bittnerová Eliška Slavíková

Lenka Zahradnická Alena Veverková
Kristýna Nováková Martina Tvrdíková

Adéla Gondíková Veronika Jirková
Jakub Gottwald Kryštof Dyk

Magdalena Reifová Lída Drdová
Miriam Kantorková Bobina Tomanová
Veronika Gajerová Zuzana Pantoflíčková
Michaela Dolinová Marie Johnsson

Ota Jirák MUDr. Jan Pantoflíček
Anna Stropnická Anna Fryntová

Ladislav Hampl Matyáš Frynta
Dana Verzichová Daniela Kobesová

Ladislav Ondřej Jakub Mázl
Martin Holec Marek Barna

Michaela Doubravová Katka Slavíková
Jan Vlasák Leopold Řeháček

Lucie Černíková Dorka Poláková
a další



Ordinace v růžové zahradě 2 
je nejsledovanější seriál současnosti







Zajímavosti
– do léta se bude slavit nejméně jedna svatba

– budeme očekávat nové miminko

– ze seriálu do léta neodejde ani jeden z oblíbených lékařů

–  nejdramatičtější a také nejpřekvapivější zvraty se odehrají v životě Pavly Barnové

– před prázdninami zažije kamenická nemocnice velký třesk



Nové postavy

MUDr. Petr Hanák (40 let)
hraje Radim Fiala

Vystudoval vojenskou medicínu, specializaci na tropické choroby. Stal se válečným doktorem 

par exellance. Nemá trpělivost se zdlouhavým léčením ani s domlouváním neposedným 

pacientům. „Chcete umřít? Prosím, támhle jsou dveře, chodbou doleva, ven z nemocnice, a tam 

si poslužte. Hlavně se nevracejte, až to na vás půjde.“

Velmi rázný lékař, který se umí rozhodnout ve vteřině. Jeho chování je kontroverzní, jeho 

výsledky skvělé.

Chlap, v němž se nikdo nevyzná. Zdaleka vše o něm ještě nevíme… Razancí blízký Pavle 

Barnové. Miluje ji od první chvíle. A také se o ni s Janem Hakenem popere. Na Pavlu to ale žádný 

dojem neudělá.

Doktor Pusenský má o dalšího protivníka víc. Hanákova rychlá rozhodnutí považuje za hazard 

s lidským životem a nevidí jeho sebejistotu (a úspěchy) rád.



Eliška Slavíková (35 let)
hraje Miluše Bittnerová

Nová vrchní sestra na chirurgii. Žena s nelehkou minulostí. Přišla o dceru i o práci. Přijíždí do 

Kamenice, odhodlána získat vše zpět. S jejím nástupem se střety Dalibora Frynty a Vladimíra 

Pusenského přiostří. Protože ji oba milují.

Katka Slavíková (15 let)
hraje Michaela Doubravová

Holka na zabití, ale také opuštěné mládě. Katka pendluje mezi otcem, matkou a všemi neřestmi a 

průšvihy nezakotvené dívky na malém městě. A přece má kolem sebe spoustu lásky…

A mnoho dalších větších i menších epizodních rolí



Čtyři otázky pro:

MUDr. Magda Tárová
hraje Markéta Plánková

Nastala někdy situace, kdy vám zkušenosti z role lékařky byly něčím užitečné?
Zatím naštěstí taková situace nenastala. A kdyby někdy náhodou byla potřeba mých lékařských znalostí, 

stejně by to bylo v pytli, protože co se v Ordinaci naučím, tak při odchodu hned zapomenu.

Jaká jste v reálném životě pacientka?
Jsem ten typ, co lékaře nevyhledává zbytečně, musí mi být opravdu zle. Většinou taky nechodím na 

kontroly, protože se už cítím lépe a nemám moc času a trpělivosti vysedávat po čekárnách. Čekárny 

obecně nemusím.

Je něco, co by Markéta Plánková ráda poradila Magdě Tárové?
Aby se nenechala zviklat okolím a zůstala pořád svá.

Kdybyste se mohla na den stát kteroukoliv postavou z Ordinace, která by to byla a proč?
Nejspíš bych zvolila Věru Barnovou. Z její figury jde skvělá pohoda a taky se většinou natáčí u ní v kuchyni, 

kde se pak baští všechny ty dobroty, co navaří a napeče.



MUDr. Dalibor Frynta
hraje Jan Šťastný

Nastala někdy situace, kdy vám zkušenosti z role lékaře byly něčím užitečné?
No, ne že by za dobu, kdy točím Ordinaci, v mém okolí někdo nepotřeboval lékařskou pomoc. Naposledy to 

byl soused na chalupě. Ale v okamžiku, kdy jsem se v zápalu situace začínal vžívat do role, jsem se naštěstí 

okamžitě vzpamatoval a zavolal profíka.

Jaký jste v reálném životě pacient?
Naštěstí nebývám často nemocný. Jako pacient navštěvuji lékaře velice málo, ale v případě, že opravdu 

musím ulehnout, bývám disciplinovaný.

Je něco, co by Jan Šťastný rád poradil Daliboru Fryntovi?
Já bych mu spíš popřál. Myslím, že by si už zasloužil, aby mu nějaký vztah vyšel.

Kdybyste se mohl na den stát kteroukoliv postavou z Ordinace, která by to byla a proč?
MUDr. Pusenský. Rád bych si vyzkoušel, jak se v takovém kakabusovi dají objevit srdečnější momenty.



MUDr. Tereza Valšíková
hraje Monika Zoubková

Nastala někdy situace, kdy vám zkušenosti z role lékařky byly něčím užitečné?
Zatím ne, ale má úcta k lékařskému povolání určitě ještě vzrostla.

Jaká jste v reálném životě pacientka?
Neposlušná, nevydržím v posteli. Navíc v divadle se stejně hraje, i když máte třeba chřipku.

Je něco, co by Monika Zoubková ráda poradila Tereze Valšíkové?
Otevřít oči a začít se chovat jako dospělá žena.

Kdybyste se mohla na den stát kteroukoliv postavou z Ordinace, která by to byla a proč?
MUDr. Oskar Všetečka. Je to komická postava a srdce má na správném místě. Martin Písařík postavu 

Oskara skvěle uchopil.



Tvůrčí tým:
Námět: 

Barbara Bulvová

Jan Coufal

Scénář:
Barbara Bulvová

Jan Coufal

Leoš Karaks

Hana Cielová

Ivo Pelant

Kateřina Krobová

Spolupráce na scénářích:
Lucia Máčiková, Adam Pražák, Jakub Strnad

Dramaturgie:
Magdaléna Bittnerová, Hana Roguljič, David Sláma

Kostýmní výtvarník:
Michaela Červenková

Architekt:
Martin Kurel

Vedoucí produkce:
Lucia Kršáková, Zuzana Seifertová

Hlavní kameraman:
Roman Pavlíček

Režie:
Jan Pecha (supervize), Moris Issa, Marián Kleis, Ivo Macharáček, Petr Zahrádka

Výkonný producent:
Jana Brávková

Producent:
Šárka Baborovská





V roce 2008 seriál Ordinace v růžové zahradě 2 
průměrně sledovalo 
2 005 000 diváků starších 15 let

Ordinace v růžové zahradě 2 
je nejsledovanější seriál současnosti

Průměrný podíl na sledovanosti v cílové skupině 
15-54 let činil 53,36 %



Rekordní počet diváků v roce 2008 byl 
v kategorii 15+ 2 309 000

Rekordní podíl na sledovanosti v cílové skupině 
15-54 let představoval 65,21 %



Pro více informací kontaktujte koordinátorku PR a tiskových aktivit seriálu

Johana Brzobohatá – gsm.: 00420 725 712 446

Johana.Brzobohata@ext.nova.cz

www.nova.cz/ordinace


