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Seriál Prison Break – MENO PRIEZVISKO 

Popis 
Michael Scofield (Wentworth Miller) je zoufalým mužem v zoufalé situaci. Jeho bratr - 
Lincoln Burrows (Dominic Purcell) - byl odsouzen za vraždu a čeká na trest smrti ve 

Státní věznici Fox River. I přes důkazy proti Lincolnovi je Michael přesvědčený o jeho 
nevině. Se žádnými dalšími možnostmi a blížící se popravou Lincolna přepadne 

Michael banku, aby se dostal do vězení vedle svého bratra. Jakmile je uvnitř, 
dozvíme se, že Michael - stavební inženýr s kompletním plánkem vězení - má 

vypracovaný plán, jak dostat Lincolna ven a prokázat, že je nevinný. 

 
Kombinací naděje z filmu „Vykoupení z věznice Shawshank“, 
kamarádstvím z „Trestné lavice“ a napětím z „Velkého útěku“ 
slibuje seriál odkrývat další kusy ze záhady každého týdne, 
jak Michael provádí svůj odvážný plán, jak z vězení nadobro 
utéct a jak rozřešit spiknutí, které bratra dostalo do vězení. 
 

Prison Break je produkovaný a 
napsaný v produkci Paula 
Scheuringa ("A Man Apart"). Brett 
Ratner řídí pilotní epizodu a slouží 
jako výkonný producent vedle 
Matta Olmsteada, Martyho 
Adelsteina, Neala H. Moritze a 
Dawna Parouse. Myšlenka natočit 
seriál Prison Break se zrodila v 
roce 2003. Došla až k vysílací 
společnosti FOX TV, ale byla 
rychle shrnuta ze stolu. Neměla 

prý předpoklady pro dlouhodobý 
seriál. Později byl zvažován nápad 
natočit mini sérii, když se o něj 
zajímala velká jména z filmového 
průmyslu jako je Steven Spielberg 
a Bruce Willis. Nicméně mini série 
nebyla nikdy natočena. Televizní 
stanice Fox změnila názor až po 
úspěchu seriálů Lost a 24, a tak 
se v roce 2004 vrátila k produkci 
Prison Break. 
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Seriál Prison Break – MENO PRIEZVISKO 

 
 

Ceny 
• 2006 People's Choice awards 
• nejoblíbenější TV seriál 
• Tater Awards 2006 
• Největší objev : Wenworth Miller 
• Nejlepší nový seriál : Prison Break 
• Nejlepší padouch - 3.místo T-Bag ( Robert Knepper) 

 
 

Obsahenie 
Michael Scofield Wentworth Miller 
Lincoln Burrows Dominik Purcell 
Alexandr Mahone William Fichtner 
Theodore Bagwell alias T-Bag Robert Knepper 
Benjamin Miles Franklin alias C-note Rockmond Dunbar 
Fernando Sucre Amaury Nolasco 
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