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Uspěli jste už na spoustě přehlídek a soutěží, 
kterého ocenění si nejvíce považujete?
Jsou to určitě mistrovství světa a meziná-
rodní soutěže. 1. místo Kolomna v Rusku (2016),  
1. místo Torrelavega ve Španělsku (2019) a 1. místo  
Chartres ve Francii (2017).
Působíte také jako herci-kaskadéři na natá-
čení historických, ale i fantasy projektů, 
točili jste pro americkou, britskou, ruskou 
i českou produkci. V jakých filmech a seriá-
lech bylo možné vás vidět a které natáčení 
vás nejvíc bavilo?
Za těch pár let jsme měli možnost spolupraco-
vat na mnoha zajímavých projektech. Je těžké 
je hodnotit. Každý je svým způsobem originální, 
jiná doba, jiné kostýmy i akce. To je to nejzábav-
nější, obrovská rozmanitost. Největším zážitkem 
pro mě ale byl film Inferno, kde jsem měl tu čest 
potkat se a bojovat s Tomem Hanksem. Pro Vítka 
natáčení Ophelia, kde mohl dělat dubléra Tomu 
Feltonovi, známému jako Draco Malfoy z Harryho 
Pottera.
Jak velké jsou rozdíly v jednotlivých produk-
cích, v jejich profesionalitě?
Nelehká otázka. Zahraniční produkce mají větši-
nou více peněz. To je z našeho pohledu poznat 
např. na množství kaskadérů a třeba zkoušek  
s herci. Někdy se trénuje měsíce, někdy má herec 
jen dva dny. Produkce se samozřejmě snaží šetřit, 
ale chytré produkce šetří tam, kde to neovlivní 
výkony herců a akcí. Nebo zmíním catering, 
který je v dnešní době nedílnou součástí filmo-
vého průmyslu. Česká televize má stále většinou 
placené občerstvení…
Máte nějakou veselou historku z natáčení, 
nějaký mimořádný zážitek?
Historek jsou spousty, na každý projekt rádi vzpo-
mínáme. Je vážně těžké vzpomenout si na mimo-
řádný zážitek. Úsměvné třeba je, když vás ráno  
v make-upu celého oholí a režisér si pak uvědomí, 
že vás chce vousatého. Tak vám to lepí zpět. Teď 
ve Španělsku se nám stala vtipná věc, u které jsme 
se docela zapotili. Porota nám nedovolila použít 
jeden z mečů, protože nebyl dostatečně zbrou-
šen a byl zubatý. Měli jsme půl hodiny na to to  

vyřešit. Tak jsme běhali po španělské vesnici  
a hledali mechanika. K prvnímu jsme vběhli s mečem  
v ruce a pánovi, který neumí ani slovo anglicky, 
jsme vysvětlovali, že potřebujeme zbrousit 
meč. Naštěstí policii nezavolal, ale velmi rychle  
a důrazně zavřel svou dílnu. U třetího jsme již měli 
štěstí, ačkoliv nerozuměl, pustil nás do dílny, kde 
jsme si to sami zbrousili a stihli registraci tak tak.
Natáčení probíhají ve velmi zajímavých loka-
cích. Jaké místo vás oslovilo?
Krásné a zároveň neskutečně náročné bylo natá-
čení seriálu Knightfall na pobřeží v Dubrovníku. 
Moře, lodě, pevnost, výbuchy a asi milion stupňů 
na sluníčku v templářském kostýmu.
Rádi také vzpomínáme na natáčení seriálu Muške-
týři od BBC, kde byla tři roky základna v Doksa-
nech. Za ty roky znáte každý kout dekorací, které 
se proměnily ve starou Paříž.
Co vás čeká za zajímavé projekty v nejbližší 
době, jaké máte plány?
Nyní spolupracujeme na novém seriálu pro Netflix. 
V zimě se chystáme na adventy do Mnichova, kde 
pravidelně vystupujeme. Především se ale těšíme, 
až se zase přes zimu budeme pravidelně scházet 
s lidmi, co s námi spolupracují, a budeme trénovat 
a připravovat se na sezónu 2020. Člověk nikdy neví, 
co se objeví a naskytne. Je potřeba být ve střehu!

Pohybu a tréninku máte víc než dost, jak 
trávíte volný čas, při čem relaxujete?
Rádi společně jezdíme na ryby. Příroda, klid  
a čerstvý vzduch. Čas na srovnání myšlenek  
a plánů. Člověk má klid si uvědomit, jaké má štěstí. 
A samozřejmě prožívat společný čas s rodinou, 
který je k nezaplacení.
Děkuji Vám oběma za rozhovor. 

z	Ptala se Monika Škodová

Pozn.: Skvělá akční videa a aktuality sledujte  
na facebookové stránce skupiny Balestra!

Přehled projektů, 
na kterých se kluci podíleli:

The letter for the king (2018, ND), Whiskey 
Cavalier (2018, USA), Jan Žižka (2018, CZ), 
Ophelia (2018, USA),  Lore (2017, USA), Aske-
ladden - I Dovregubbens hall (2017, NOR), 
Inferno (2016, USA), Knightfall (2017, UK), 
Britania (2017, UK), Underworld V (2016, 
USA), Maxmilian (2016, AT), The Muske-
teers (2014-2016, GB), Ekaterina (2014, RUS), 
Emperor (2014, BEL), Princezna a písař (2014, 
CZ), Visa Card commercial (2014, FR), Jan 
Hus (2014, CZ), Die Welt der Ritter (2013, DE), 
Tri mushketera (2013, RUS), Cyril a Metoděj 
(2013, CZ), Joan of Ark (2013, DE), The Lost 
Legion (2013, CAN).
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