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S Martinem a Vítem Matějčíkovými 
o světě scénického šermu a kaskadérské branži
Bratři Martin a Vít Matějčíkovi ze Žamberka přivezli na začátku srpna ze šermířské soutěže Inter-
national Cup of Artistic Fencing konané ve španělské Torrelaveze 1. místo v kategorii duel „antique“ 
a 5. místo v duelu „modern times“ a zazářili v konkurenci šermířů a kaskadérů z 15 zemí světa. 
A rozhodně to nebyl jejich první úspěch na mezinárodních přehlídkách (jmenujme například řecký 
Olympos Festival 2018, Festival bojovníků v Rusku 2017, 1. místo na Mistrovsví světa v Artistic 
Fencing 2016 (Rusko), počin roku - MS v Rusku - Festival bojovníků 2016, 1. místo Festival bojov-
níků 2014). Oba bratři působí v šermířské skupině Balestra a kromě živých vystoupení se pravidelně 
podílejí jako kaskadéři a dubléři herců na natáčení filmů a seriálů české i zahraniční produkce. 

gymnastiky, pády, reakce a celkovou fyzickou 
kondici. Trénujeme dvakrát týdně společně a indi-
viduálně co to jde.
Kde čerpáte inspiraci pro choreografie 
soubojů a jak dlouho ji pak lze použít pro 
vystoupení nebo soutěže?
Inspiraci lze čerpat z mnoha zdrojů. Techniku 
bereme ze starých skript šermířských mistrů  
a seminářů různých lektorů a kolegů. Inspirací je  
i mnoho akčních filmů. V dnešním světě sociálních 
sítí je inspirací i sledování světových jmen z řad 
šermířů a kaskadérů. Pokud máme choreografii 
kvalitní a baví nás i diváky, snažíme se ji udržovat 
a stále vylepšovat. Pokud něco nesedí, klidně ji 
hodíme do koše.
Jaké je při soubojích reálné nebezpečí? Pro 
diváky působí souboj velmi dynamicky, tak, 
že rány jsou dobře mířené a dost bolestivé, 
nebo naopak minete jen o milimetry…
Reálné nebezpečí je tu vždy. Tréninkem a opako-
váním se riziko zmenšuje. Nikdy se z toho však 
nesmí stát rutina! Pořád musíte být koncentro-
vaní a bojovat „doopravdy“. Samozřejmě se ale 
snažíme, aby to vypadalo co nejreálněji a tím para-
doxně riziko zvětšujeme. Velkou část nebezpečí 
ovlivňuje prostředí, kde šermujeme. Tráva, mokrá 
dlažba, kluzký mramor, diváci sedí příliš blízko…, 
to vše musíme při produkci či natáčení vnímat  
a okamžitě na to reagovat. Když jsme začínali, řešili 
jsme pouze choreografii, dnes řešíme především 
vše okolo…
Na soutěži ve Španělsku, ze které jste si 
přivezli první a páté místo duelu, měli velké 
zastoupení domácí šermíři a také soutěžící 
z Ruska. Dá se říct, že se jedná o velmoci ve 
scénickém šermu?
Rusko je obrovská země. Poznali jsme ji osobně  
v roce 2016, kde jsme také soutěžili. Mnoho teamů 
a skupin jezdí pravidelně po světě po přehlídkách 
a soutěžích. Letos do Španělska jich přiletělo 
opravdu hodně, že to překvapilo i pořadatele. 
Neřekl bych, že jde o velmoci, ale Španělsko  
a Rusko mají zkrátka velké zastoupení a jsou  
to srdcaři.
Jaká je atmosféra na podobných soutěžích?
Atmosféra je hlavní důvod, proč rádi jezdíme na 
podobné soutěže. Je úžasné pozorovat kolegy 
z mnoha různých zemí. Každý má jiný styl, jiný 
koncept, jiné akce. Ve vzduchu je cítit zdravá 
rivalita a soutěživost, přesto ve velmi přátelském 
duchu. Každý se maximálně soustředí na výkon 
a můžeme se přiznat, že i po těch letech, kdy už 
téměř neznáme, co je tréma, tam se klepeme 
jako před maturitou. Vždy je to pro nás obrovská 
zkušenost a možnost posunout se zas o kousek 
dál, v neposlední řadě poznat nové lidi a kamarády 
z celého světa.
Jaká jsou kritéria pro hodnocení v soutěži,  
co vlastně porota hodnotí?
Hodnocení je docela komplikované. Například ve 
Španělsku bylo 12 porotců. Každý hodnotí zvlášť 
a pak se body sečtou. Hodnotí se splnění daného 
časového limitu, čas čistého boje, technika, 
akčnost, využití prostoru, bezpečnost, umělecké 
pojetí, kostýmy, zbraně, rychlost, celkový dojem 
atd. Po tom všem ze strhávají body za penalizace.

Jak velká je komunita historických šermířů 
v České republice?
Historický šerm má v ČR velikou tradici a mnoho 
lidí našlo zálibu v tomto oboru. V naší republice je 
cca 500 registrovaných skupin, které se zabývají 
historií i šermem.
Jste „šermíři na plný úvazek“? Jak vypadá 
váš běžný pracovní den? Určitě máte úplně 
jiný režim než většina lidí, kteří jsou v práci 
od pondělí do pátku na osm hodin denně  
a pak mají volný víkend…
Naše dny rozhodně nejsou stereotypní. Posled-
ních pár let máme to štěstí a živíme se šermem  
a filmovým natáčením. Občas nevíme, kam dřív,  
a jindy se nám vše kryje s volnem. Většina natá-
čení je o čekání. Nástup v brzkých ranních hodi-
nách do kostymérny, make-upu, rychlá snídaně 
a na plac. Tam jste jen malým článkem velké 
skládačky. Každý departement (kostýmy, make-
-up, kaskadéři, speciální efekty, stavba, zbrojíři, 
dekorace atd.) musí mít vše připravené na danou 
hodinu, kdy se začne natáčet. Po ukončení natá-
čení úklid, celý proces ještě jednou a hurá domů, 
kde už většinou všichni spí.
Co se vystoupení týče, bývá narozdíl od natá-
čení většinou o víkendech. Mnoho hodin v autě, 
neustále převážení a přerovnávání vybavení je 
asi nejméně oblíbená část celé akce. Samotná 
show pak trvá cca 20 min., ale zabere celý den. 
To si bohužel uvědomuje málokterý pořadatel.  
Po zbytek dní, které jsou volné, doháníme resty, 

které se nám nahromadily, věnujeme se rodinám 
nebo trénujeme.
Jak probíhá váš trénink a příprava na 
soutěže, kolik času trávíte v tělocvičně?
Tréninky přizpůsobujeme přicházejícím projek-
tům či akcím. Vytváříme nové souboje, opaku-
jeme starší, pracujeme na choreografiích, kde  
se snažíme bezpečně ztvárnit nebezpečné tech-
niky a akce. Nesmím zapomenout na základy 


