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Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci, v akčním 
thrilleru Mission: Impossible – Fallout. 

Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem 
navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past 
nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová 
velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu 
napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná 
pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi 
Ethanovými. Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. 
V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který dramaticky změní mapu 
světa. 

„Filmem Mission: Impossible – Fallout vrcholí celá série“, říká Tom Cruise. „Vrací se 
většina postav, které se objevily v předchozích dílech, a dovypráví se všechny příběhové 
linky. Pro Ethana je to velmi osobní, ale na druhé straně také velmi epická cesta,“ dodává 
herec.  

Christopher McQuarrie je první režisér, který se k Mission vrátil. Po velkém úspěchu dílu 
s podtitulem „Národ grázlů“ dostal další příležitost, kterou přijal s podmínkou, že mu bude 
umožněno změnit vizuální styl filmu a tempo vyprávění. „Chtěl, aby to působilo, jako když 
oba filmy točili různí režiséři, a zvládl to bravurně. Co zůstalo stejné, je drsná povaha 
celého snímku a jeho hrdinů. Pro Chrise nebylo nic nemožné, co ho napadlo, to jsme 
natočili,“ prozradil Cruise. 

Režisérovo rozhodování usnadňoval fakt, že Tom Cruise tradičně točil akční scény sám. 
Byť si při jednom přeskoku ze střechy na střechu zlomil nohu, nenechal se odradit, a tak 
ho uvidíte mimo jiné pilotovat vrtulník nebo skákat s padákem z osmikilometrové výšky. A 
diváci tuhle míru autenticity (či šílenství) při sledování fantastických akčních scén určitě 
ocení. 
 
Přístupnost:  nevhodné pro děti do 12 let 
Žánr: akční thriller 
Verze:  anglicky s českými titulky 
Stopáž: 147 min 
Formát: 2D a 3D DCP, 3D IMAX DCP, zvuk 5.1, 7.1, Dolby ATMOS (2D verze) 
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