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Děj filmu se odehrává v blízké budoucnosti. Koncentrace dusíku v atmosféře Země nezvratně roste, což vede ke zhoršování
klimatu a hrozí zánik lidské civilizace. Bývalý pilot NASA a současný farmář Cooper žije s dcerou, synem a tchánem na farmě v
americkém vnitrozemí, která trpí neúrodou a prachovými bouřemi. Desetiletá dcera Murph tvrdí, že její pokoj navštěvuje duch a
hýbe s knihami na polici. Cooper jí ze začátku nevěří, ale po jedné silné prachové bouři si všimne pravidelných prachových
obrazců na podlaze dětského pokoje, uvědomí si, že se jedná o gravitační anomálii, a vydedukuje z obrazců souřadnice. Jede spolu
s Murph na místo určené souřadnicemi a objeví tajné středisko NASA.
Vedoucí střediska profesor Brand a jeho kolegové objevili před pár lety v oblasti orbity planety Saturn červí díru, která umožňuje
rychlý přesun do jiné galaxie. Profesor se domnívá, že tam umístila tento průchod neznámá civilizace, aby umožnila lidstvu
záchranu a nalezení nové obyvatelné planety. Veškeré vesmírné výzkumy však byly zastaveny, aby se neplýtvalo zdroji. I přesto
NASA zahájila tajný projekt Lazarus, a vyslala červí dírou do vzdálené galaxie několik jednočlenných výprav. Ty měly za úkol
najít obyvatelnou planetu, neměly však možnost návratu zpět na Zemi. Po objevení vhodné planety měly vyslat hlášení, uložit se
do hibernace a čekat na případnou další výpravu ze Země. Tři z nalezených planet jsou podle hlášení slibné ke kolonizaci,
pojmenované podle svých objevitelů Miller, Edmunds a Mann. Cooper dostal nabídku, aby vedl další výpravu. Profesor Brand má
dva plány. Hlavní plán A spočívá v kontaktování výprav a prověření signálů, zatímco bude profesor na Zemi zkoumat možnost
přesunu zbytku populace ze Země na vhodnou planetu. Plán B představuje zásoba genetického materiálu (oplodněná zmrazená
vajíčka), kterou veze výprava s sebou a z níž může na příhodné planetě založit kolonii, zatímco zbytek obyvatel Země bude
„obětován“ a ponechán k postupnému dožití.Murph nesouhlasí s účastí svého otce v expedici z obavy, že se nikdy nevrátí, ale
Cooper přesto odlétá. Dalšími členy výpravy jsou dcera profesora Branda Amelie, fyzik Romilly, geograf Doyle a víceúčeloví
inteligentní roboti TARS a CASE. Po dvou letech cesty se výprava budí z umělého spánku na orbitě Saturnu a prochází červí dírou
do jiné části vesmíru. Posádka řeší dilema, kterou ze tří vhodných planet navštívit, protože pro všechny nemají dostatek paliva.
Nakonec se rozhodnou pro planetu Miller.
Planeta Miller se nachází v blízkosti černé díry, a díky časové dilataci jedna hodina na povrchu se rovná sedmi letům na Zemi.
Výsadek tvoří Cooper, Amelie a Doyle, Romilly zůstává na oběžné dráze. Po přistání zjišťují, že celá planeta je pokrytá mělkým
mořem a přistávají na místě označeném bójemi v blízkosti trosek první expedice. Při pohybu po hladině ale přichází obrovská
vlna, Cooper a Amelie na poslední chvíli uniknou do modulu, ale Doyle zemře. Po návratu modulu zpět na kosmickou loď
uplynulo pro Coopera a Amelii několik hodin, ale Romillyho nacházejí o 23 let staršího.Mezitím na Zemi Murph vyrostla, stala se
vědkyní a připojila se k týmu profesora Branda. Spolu zatím stále neúspěšně řeší problém masového posílání lidí prostřednictvím
defektu časoprostoru. Na smrtelné posteli se profesor přiznává, že celý jeho plán A na spásu lidstva byla jen zástěrka, a že hlavním
plánem je plán B. Murph se nechce smířit se zkázou zbytku lidstva. Tuší, že klíč k řešení se skrývá v hlubinách černých děr, kam
je ale nemožné se dostat. Díky jednosměrnému signálu vidí astronauti z výpravy, co se na Zemi děje, ale opačně signál poslat
nelze. Cooper a Amelie jsou zoufalí, když vidí jak zestárli a jaké problémy mají jejich blízcí, musí ale dokončit svůj úkol.
Rozhodují se, na kterou planetu letět, palivo je jen pro jednu. Amelie chce na planetu Edmund, protože se přiznává, že jejího
objevitele miluje. Cooper ale nakonec vybere planetu Mann. Po přistání zjišťují, že planeta je studená, nehostinná a pokrytá ledem,
atmosféra obsahuje amoniak a kyslík. Objeví základnu, ve které proberou z hibernace dr. Manna. Ten jim oznamuje, že pod
ledovým povrchem planety jsou místa, kde se dá žít a volně dýchat. Cooper nicméně zanedlouho odhalí, že Mann falšoval údaje o
planetě, aby byla navštívena a on byl odvezen pryč. Mann zabije Romillyho, a porve se s Cooperem. Vyčte mu, že dává zájmy své
rodiny nad zájmy lidstva. Cooper vyčítá Mannovi že je zbabělec. Mann uteče náhradním modulem, ale při pokusu o nouzové
ukotvení do vesmírné stanice exploduje přechodová komora a Mann zahyne. Cooper s Amelií zůstávají sami, a jen zázrakem se
jim podaří dostat zpátky na kosmickou loď.
Cooper se rozhodne pro zoufalý krok, využije gravitace černé díry, a pokusí se poslat kosmickou loď se zbytkem paliva na třetí
planetu. Pomocí trysek nákladní lodi, řízené robotem TARS udělí lodi, ve které zanechá Amelii, dodatečnou rychlost. Nákladní
loď i s TARSem se pak odpojí, aby ubrala mateřské lodi přebytečnou hmotnost. I přes protest Amelie se při průletu černé díry
nečekaně obětuje i sám Cooper, který také padá do černé díry.Cooper se katapultuje z kolabující lodi a padá do neznámého
časoprostoru. Po chvíli naváže spojení s robotem TARS, který mu oznámí že se nachází v pěti dimenzním prostoru. Cooper se
nachází v pětidimenzní kostce, vytvořené zřejmě neznámou supercivilizací, a vidí události z minulosti. Nachází se v prostoru za
knihovnou mladé Murph, hýbe s knihami a dochází mu, že on je ten duch, kterého Murph viděla.
Cooper nemůže komunikovat vizuálně nebo hlasem, ale může dát signál, působící na knihy na polici a na prach na podlaze
místnosti, a tak dává Murph pomocí signálů údaje o struktuře černé díry a kvantové singularitě. Murph nakonec pochopí, že tyto
signály posílá její otec z budoucnosti, a přijme je. Cooperovi dochází, že ona neznámá supercivilizace jsou potomci lidstva z
daleké budoucnosti. Poté se pětirozměrná krychle ve které se nachází Cooper zhroutí. Murph poté v laboratoři NASA oznamuje
vyřešení problému, který řešil profesor Brand. Cooper ztrácí vědomí a probouzí se na nemocničním lůžku. Díky signálu ze
skafandru byl nalezen sondou na oběžné dráze Saturnu mnoho let poté, co opustil Zemi. Od jeho narození již na zemi uplynulo
124 let.
Kolem Saturnu mezitím lidstvo založilo oběžnou stanici pojmenovanou po Murph Cooperové. Cooper se setká se svojí zestárlou
dcerou, která je stále naživu. Řekne jí, že on byl duch z jejího dětství a Murph odpoví, že to věděla. Poté Coopera, který je její
otec, ale je o desítky let mladší vyzve, aby letěl zpět do vesmíru hledat Amelii. Film končí pohledem na Coopera sedícího v lodi
připravené ke startu a poslední záběr ukazuje Amelii na planetě Edmunds, kde je dýchatelná atmosféra a vzniká malá lidská
kolonie.

