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Abstrakt  
 

Cílem práce je rozšířit  dosud  povrchní poznatky o historii a vývoji povolání českých 

filmových kaskadérů, a to v  období od šedesátých let 20. století až do porevolučního 

období s přesahy do současnosti. Prostřednictvím metody orální historie (v 

kombinaci s dostupnými prameny) se práce zaměří na profesní vývoj. Pozornost bude 

věnována vzniku profese jako takové, klíčovým filmům či kontaktům se 

zahraničními produkcemi. Mezi další dílčí témata spadá trénink kaskadérů, 

kaskadérské vybavení nebo pohled z pozice ženy na toto převážně mužské povolání..  

Témata budou reflektována v předrevolučních a porevolučních letech. Následně 

budou zhodnoceny očima kaskadérů největší profesní rozdíly, které se v průběhu let 

udály. 
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Abstract 

 

The aim of the work is to extend the hitherto superficial knowledge of the history and 

development of the profession of Czech film stuntmen, from the 1960s to the post-

revolutionary period with overlapping to the present. Using the oral history method 

(combined with available sources), the work will focus on professional development. 

Attention will be paid to the creation of a profession as such, key films or contacts 

with foreign productions. Other subtopics include stunt training, stunt equipment, or a 

woman's view of this predominantly male occupation. Topics will be reflected in pre-

revolutionary and post-revolutionary years. Subsequently, the stumbling block will 

be evaluated by the greatest professional differences that have occurred over the 

years.. 
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Úvod 
Co si každý z nás představí, když se řekne kaskadér? Nejspíše hrdinu, který 

neohroženě vyskakuje z rozjetého hořícího auta a nasazuje svůj život při natáčení 

akčních scén. Pro netrénovaného člověka by takové natáčení mohlo být život 

ohrožující. Pro profesionální kaskadéry je to dennodenní chléb jejich profese.  

Předkládaná práce se snaží zmapovat vývoj kaskadérské profese od průkopnických 

počátků až k pomyslnému vrcholu současných let. Z tohoto důvodu bude středem 

pozornosti období od první poloviny šedesátých let 20.stol. do porevolučních let 

s přesahy do současnosti. Jedná se o specifické povolání, které v československém 

prostředí nemělo žádnou tradici. Proto se práce zaměří na počátky kaskadérského 

povolání, následný vývoj až k samotnému vrcholu současných let. Pomyslný vrchol 

je demonstrován v podobě nominací na ceny Taurus (mezinárodní kaskadérské 

ocenění).  

Práce bude členěna do tří hlavních částí: teoretická, metodologická  

a interpretační část. Teoretická část se bude věnovat zasazení práce do historického 

kontextu v rámci kinematografického vývoje. Pro lepší orientaci v tématu budou 

představeny kaskadérské výkony, které budou rozděleny  

na základě náročnosti. Dále budou výkony jednotlivě vysvětleny. 

Druhá část práce bude věnována metodologii. V této části budou představeny  

a kriticky zhodnoceny dostupné prameny. Metodologie zahrnuje i krátké představení 

narátorů a jedné narátorky.  

Interpretační část (jádro práce) bude rozdělena na dvě období. První období  

se bude věnovat časovému rozpětí od šedesátých let 20.stol. do roku 1989.  

Pozornost bude věnována klíčovým filmům pro kaskadérskou profesi, kaskadérským 

tréninkům, vybavení, zraněním, finančnímu ohodnocení nebo kaskadérským 

vystoupením před živým publikem.  

Druhá část se bude věnovat porevolučním letům až k současnosti.  

Také budou zmíněny klíčové filmy porevolučních let, které ovlivnily vývoj 

devadesátých let. V další části práce bude pozornost věnována opět tréninkům, 

vybavení a největším profesním rozdílům předrevolučních a porevolučních let. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST  
 

1.1 Historický kontext  
 

Je velmi těžké popsat samotný vznik kaskadérství v Československu, jelikož 

nevznikla žádná publikace, která by se věnovala tomuto tématu. Archivních pramenů 

je také poskromnu a spíše reflektují vývoj kaskadérství až z retrospektivní 

perspektivy. 

Vznik oboru je ovšem úzce spjat s kinematografii dané doby, ba dokonce je reakcí na 

tehdejší kinematografické požadavky. Proto pro úplné pochopení tématu, které 

popisuje vznik a následný vývoj, je potřeba představit několik historických faktů.  

Po druhé světové válce československá kinematografie patřila mezi první zestátněná 

odvětví. Prezident republiky Edvard Beneš zestátnění filmu podepsal v rámci dekretů 

11. srpna 1945, nařízení následně vstoupila v platnost 28. srpna 19451. Převedení na 

nový systém mělo, alespoň zpočátku, zaručovat finanční podporu pro podniky, které 

se nacházely v krizi následkem druhé světové války. Krok tímto směrem nebyl pro 

český film krokem zpět. Vývoj kinematografie v žádném případě nestagnoval, 

naopak se nadále vyvíjel. Vývoj měl i stinné stránky, jednalo se především o 

ideologicky laděné snímky na počátku padesátých let, které vznikaly pod taktovkou 

komunistické strany. Hlavním vzorem byl Sovětský svaz, a právě po jeho vzoru 

vznikaly filmy na základě ideologicky předepsaných témat. Politická propaganda se 

uplatňovala ve všech filmových žánrech. Kdybychom generalizovali témata námětů 

filmů, jednalo by se především o náměty s hledáním třídního nepřítele, filmovými 

zločinci se stávaly skupiny lidí, kteří byli režimu tzv. nepohodlní. Pod tímto 

termínem rozumějte skupiny lidí, kteří byli nekomunistického smýšlení, 

řeckokatolická církev, apod. 2 Přestože se tehdejší autoři snažili svá díla upravit tak, 

aby odpovídala hlavnímu diskurzu, byla i tak díla podrobena cenzuře. 
                                                
1  „k provozu filmových ateliérů, k výrobě osvětlených filmů kinematografických (v dalším jen filmů) 

k laboratornímu zpracování filmů, k půjčování filmů, jakož i k jejich veřejnému promítání je oprávněn výhradně 

stát“. In: BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-

54-7. s. 89. 
2 BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-54-7. 

s.98-99 
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V roce 1955 se československý film dostal do krize, která byla způsobena politickým 

nátlakem. Východiskem krize byly kroky, které vedly ke změně v organizaci Státního 

filmu, jednalo se především o přechod z rozpočtové instituce na hospodářskou. 

Transformace si vyžádala vyšší důraz na vyhovění požadavků publika. K vyslyšení 

požadavků nakonec i došlo.3 

V 24. února 1956 proběhl XX. sjezd KSSS, na sjezdu N. S. Chruščov odhalil 

Stalinovy zločiny.4 Došlo tedy od odvrácení Stalinova „kultu osobnosti“5, tento krok 

měl za následek řadu politických i společenských změn6. V našem případě to mělo za 

následek, že se česká kinematografie začala ubírat směrem soustředící se na obyčejný 

život. Jako příklad bych uvedla filmy Ročník jedenadvace od režiséra Gajera, Škola 

otců Ladislava Helge, Zde jsou lvi Václava Krška nebo Dnes naposled z dílny 

Martina Friče.7  

                                                
3 tamtéž. s. 101 
4 RYCHLÍK, Jan a Vladimir PENČEV. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. Praha: Vyšehrad, 2013. 

ISBN 978-80-7429-387-0. s. 542. 
5 „Kult osobnosti = v souvislosti se zahájením procesu destalinizace používaly oficiální materiály od roku 1956 

často termín kult osobnosti. Jako kul osobnosti mělo být charakterizováno právě Stalinovo diktátorství spojené 

s nekritickým zbožštěním jeho osoby. Jevila se zde snaha převést systémové chyby na pouhé osobní selhání 

jednotlivce, který pro sebe získal větší podíl moci, než bylo žádoucí. Neochota připustit nedemokratickou 

podstatu systému se projevovala i postupnou eufemizací a redukcí spojení „kult osobnosti J. V. Stalina na kult 

osobnosti či pouze kult. V souvislosti s kritikou kultu osobnosti se často objevily zmínky o malých kultících – 

tedy o projevech mimořádného postavení některých vedoucích pracovníků na regionální úrovni nebo třeba na 

úrovni jediného pracoviště. Proti „kultíkům“ se samozřejmě v oficiální propagandě druhé poloviny padesátých let 

a v šedesátých letech velice ostře vystupovalo a propagovala se zásada kolektivního vedení. Na druhé straně 

absolutní dominanci určitých držitelů funkcí spojenou s jejich často silně autoritativním vystupováním a projevy 

pochlebování ze strany jejich podřízených nebo dalších zainteresovaných osob narušily v mnoha případech až 

události roku 1968, respektive i let následujících. In: KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním 

a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. Šťastné zítřky (Academia). ISBN 978-

80-200-2019-2. s. 463. 
6 V Československém prostředí se jednalo o reakci kulturní inteligence. Na jaře roku 1956 byly zmíněny první 

pochyby, cílem kritiky poté bylo poúnorové dění politiky, proto XX. sjezd KSS byl spouštěčem vlny kritik. Mezi 

hlavní kritiky se řadili zástupci kulturní a umělecké inteligence, zde je nutno zmínit, že v té době ještě zástupci 

nežádali změnu režimu, ale pouze vyjádřeno přání o změnu stávající podoby. KNAPÍK, J. a M. 

FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967., 2011.  
7 BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000, s. 102 -103 
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Šedesátá léta8 jsou ve znamení uvolňování okovů a započíná nová éra i pro český 

film. Nová éra se nesla v duchu zkvalitnění celého spektra filmového odvětví 

 a proto v šedesátých letech vzniká nespočet žánrově pestrých filmů. Období 

nahrávalo vzniku filmů Tarzanova smrt od režiséra Jaroslava Balíka v roce 1962 a 

proslulé komedie Limonádový Joe aneb koňská opera režiséra Oldřicha Lipského. 

Dokonce se zde natáčí film Most u Remagenu, který vzniká pod taktovkou americké 

produkce.9 Tato éra byla paralyzována, stejně jako většina dosavadního vývoje 

Československa, srpnem 1968, kdy došlo k okupaci armádou Varšavské smlouvy.10 

Invaze měla na svědomí nedokončení některých českých filmů, některé filmy spatřily 

světlo světa až v porevolučních letech. 

Nástupem tzv. normalizace se mění i dosavadní vedení českého filmu a dochází 

k celkové obrodě ve filmovém prostředí. 11  Někteří režiséři museli opustit 

barrandovské ateliéry a ti zbylí museli svou tvorbu poupravit. V oblibě  

a politicky korektní byla neutrální témata, která se promítala ve veselohrách, 

komediích či v kriminálních příbězích.12 Mohlo by se zdát, že dojde u útlumu 

filmové tvorby, ale nebylo tomu tak. Státní dotace byly v tomto období nemalé a od 

filmařů se čekal revanš v podobě ideologicky neutrálních filmů. Jako další politické 

snažení zabavit společnost, můžeme demonstrovat na příkladu vzniku televizních 

zábavných pořadů a estrád, které vznikly po vzoru východoněmeckých a sovětských 

kolegů. Postupem let dochází k postupnému uvolňování a od druhé 

                                                
8 Stát se potýkal v první polovině šedesátých let s hospodářskými obtížemi, jako byly citelné obtíže v zemědělství 

a živočišné výrobě (způsobené několika roky neúrod a infekčním onemocněním zvířat). Ve druhé polovině 

šedesátých let se povedlo hospodářskou situaci stabilizovat. Filmografický průmysl navzdory příkří první 

poloviny 60.let, touto situací nikterak neutrpěl a naopak se rozvíjel dál.  
9 Filmy byly zmíněny, protože se na jejich natáčení podíleli čeští kaskadéři.  
10 Již od dubna 1968 pomalu, ale jistě začal sovětský generální štáb připravovat plán vojenské invaze do 

Československa. Ne náhodou se od konce června konalo v Československo vojenské cvičení vojsk Varšavské 

smlouvy, které mělo název „Šumava“. Definitivní invaze byla nazvána „operace Dunaj“ a o jejím provedení bylo 

rozhodnuto 18. srpna na schůzce „varšavské pětky“ v Moskvě. Při samotné operaci Dunaj bylo vojensky zapojeno 

přes půl miliónu mužů. Invaze  proběhla 21. srpna, sovětští výsadkáři obsadili budovu ÚV KSČ a zatkli většinu 

předsednictva. První tajemník ÚV KSČ Dubček spolu s předsedou vlády Černíkem a s předsedou Národní fronty 

Krieglem byli přepraveni na Zakarpatskou Ukrajinu. Okupace byla odsouzena předsednictvem ÚV KSČ, ale i 

samotným ústředním výborem. 
11 Děje se tak na základě masově probíhajících stranických čistek. 
12 BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000 s. 158. 
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poloviny osmdesátých letech se objevují snímky dokonce s kritizujícím podtextem 

daného režimu. Osmdesátá léta se linula v duchu hořkých komedií.13  

Po politickém převratu  v roce 198914 došlo k mnohým změnám, nejzásadnější byla 

transformace správy českého filmu. Došlo ke změně financování filmu, kdy státní 

sektor nahrazuje soukromý sektor a zahraniční produkce15.  

 

 

1.2 Kdo je kaskadér a čemu se věnuje? 
 

Po nastínění politické situace je nezbytné si představit kaskadérskou profesi jako 

takovou. Proto je potřeba hned na začátku definovat slovo kaskadér, kdo to vůbec je 

kaskadér a co je náplní jeho práce. V první řadě se jedná o náhradníka herce 

v nebezpečných scénách filmu16.  Sami kaskadéři pak vysvětlují, že termín kaskadér 

pochází z francouzského Le cascade, což znamená padat, ale významově pro ně je 

bližší anglické označení kaskadéra slovem standman, jelikož slovo znamená 

akrobat.17 

Kaskadér vykonává nebezpečné scény ve filmu nebo v reklamách. Nebezpečnými 

scénami se rozumí scény takové, které by běžný herec nezvládl vykonat, jelikož je 

zapotřebí náročného sportovního a speciálního výcviku. Konkrétně se jedná například 

o skoky z výšek, rvačky, dramatické automobilové scény, seskakování ze cválajícího 

koně nebo hořící scény, kdy se kaskadér, speciálně oblečen, dobrovolně nechá 

zapálit.  

Před úplným začátkem kaskadérství v tehdejším Československu hráli nebezpečné 

scény samotní herci a herečky, v některých opravdu už nebezpečnějších scénách je 

                                                
13 BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000 s. 85 – 195. 
14 Revoluce byla odstartována 17. listopadu 1989, kdy se sešlo několik tisíc studentů na pražském Albertově, aby 

uctili památku Jana Opletala. Shromáždění se brzo přeměnilo v počátek politické revoluce. Následující týden 

probíhaly celorepublikově demonstrace proti politice a vedení KSČ. Vrcholem demonstrací a následných dohod 

mezi zástupci KSČ a Občanského fóra a VPN – Verejnosť proti násiliu vedlo k návratu demokracie a 

kapitalistickému systému. 
15 BILÍK, Petr, PTÁČEK, Luboš, ed. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. s. 197. 
16 Slovník cizích slov. 2. dopl. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 1996. ISBN 80-90-1647-8-1, s.168. 
17 In: filmový dokument: Povolání kaskadér, scénář a režie: A. Kopřiva, 2012. 
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dublovali například hasiči nebo horolezci.18 Postupem času na popud poptávky 

filmařů se zde začala formovat skupina kaskadérů, která byla složena z tehdejších 

vrcholových sportovců. V předrevolučních letech se jednalo především o sportovce, 

kteří se věnovali bojovému umění všech odvětví. Obvykle do skupiny patřili boxeři, 

judisté a zápasníci volného stylu. Jejich tělesné proporce je předurčovaly k tomuto 

povolání. Jejich zápal pro extrémní výkony byl silným motorem pro budování  

a rozvoj kaskadérské profese v Československu. Hned v prvních počátečních letech 

zjistili, že je zapotřebí mít svého filmového kaskadérského koordinátora.  

Úkolem koordinátora bylo a je ze scénáře vyjmout kaskadérské scény a připravit je 

tak, aby byly co nejvíce bezpečné pro kaskadéra. Občas docházelo k tomu, že režisér 

měl nereálné požadavky, které by ohrožovaly život kaskadéra. Proto hlavním úkolem 

koordinátora je vymýšlet alternativy, které by byly ke spokojenosti obou stran. 

V ideálním případě je koordinátorem kaskadér, který má bohatou zkušenost 

s natáčením akčních scén a ví, jaké jsou možnosti jednotlivých kaskadérů a podle 

toho také vybírá nejvhodnější adepty.  

Vývoj kaskadérské profese se v českém prostředí rozvíjel film od filmu a dovolím si 

hovořit téměř o průkopnických počátcích. V začátcích kaskadéři neměli  

žádné metodické příručky a díky vlivu tehdejší politické situace nemohli odcestovat 

do zahraničí  za účelem nasbírání zkušeností. Proto první filmové rvačky probíhaly 

reálně a kaskadéři, spoléhajíce na svou tělesnou konstituci, nepoužívali žádné 

chrániče.  

Kaskadéři sice nemohli vycestovat do západních zemí, ale i tak se dostali do styku se 

„západními“ produkcemi, které zde natáčely a čeští kaskadéři se mohli na natáčení 

filmů podílet. Díky těmto, byť výjimečným kontaktům, se dokázali inspirovat 

zahraničními kolegy a jejich technikou, takže to vedlo k  progresu českých výkonů a 

kaskadérského vybavení.  

 

 

 

 

                                                
18 Chochola, Luděk: Osm životů Zdeňka Srstky, s. 31. 
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1.3 Kaskadérské rozdělení akcí a kaskadérské výkony19:  
 

Kaskadérské výkony můžeme rozdělit do tří základních kategorií:  

1. Standardní akce 

2. Speciální akce 

3. Extrémní akce  

  

Standardními akcemi jsou označovány klasické, běžné úkony, které zvládá většina 

kaskadérů. Patří sem například typická rvačka, třeba ta hospodská, pády a seskoky 

z výšky kolem pěti metrů, takzvané malé hoření – kdy kaskadérovi hoří jen záda. 

Mezi standardní akce kaskadéra patří i dublování známých herců. Proto není nic 

neobvyklého, že kaskadéři „zaskakují“ za herce například i při běhání do schodů 

nebo samotném běhání. Není to kvůli tomu, že by herci neuměli běhat, ale v případě 

jejich zranění a nemožnosti natáčet další scény by se pozastavilo celé natáčení a 

vedlo by to k obrovským finančním ztrátám. 

 

Speciální akce jsou akce takové, které vyžadují netypické prostředí a při akci jsou 

používány speciální zbraně, například meče, středověké zbraně. Dále sem můžeme 

zahrnout i výbuchy, které jsou provedeny za pomoci vzduchového katapultu, skoky 

pomocí vzduchové trhačky – to se týká především akcí, kdy je výbuch a pomocí 

trhačky kaskadér vyletí několik metrů do vzduch. Do této skupiny patří ještě 

proskakování sklem, velké hoření – to už hoří kaskadér skoro celý, tedy hoří mu 

záda, ruce a nohy, a v neposlední řadě skoky pohybující se kolem výšky dvaceti 

metrů. Patří sem i speciální kaskadéři - mezi ně se řadí kaskadéři na koních, 

automobilový jezdci, jezdci na motorkách nebo šermíři.  

 

Mezi extrémní výkony jsou brány výkony, které jsou určené pro opravdu již zkušené 

kaskadéry, kde není zapotřebí pouze fyzická síla, ale kaskadér musí být vyrovnaný i 

po psychické stránce. Jedná se hlavně o kombinace speciálních akcí. Například hořící 

kaskadér skáče z velké výšky dolů.   

                                                
19 BOK, Rudolf. Jsem kaskadér. Praha: Olympia, 1999. s.12-18. (Biografický odkaz se vztahuje k celé kapitole.) 
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Rvačky  

Mezi oblíbené efektní akce se řadí rvačky, které v drtivé většině probíhají ve dvojici 

až trojici kaskadérů. Samozřejmě může probíhat rvačka velké skupiny, to ovšem 

nemění nic na tom, že rvačka se poctivě trénuje a probíhá podle jakéhosi předem 

daného scénáře a choreografie. Ve filmech je pak taková rvačka okořeněná zvuky, 

aby divák měl pocit, že opravdu k úderu došlo.  

 

Pády a skoky 

Zde jsou dva primární rozdíly mezi pádem a skokem. Pád bývá nekoordinovaný 

pohyb směrem dolů, většinou je to pád bezvládného těla z výšky. Skokem se rozumí 

koordinovaný pád, kdy při pádu mohou být zapojeny ruce a nohy, tak aby došlo ke 

koordinaci pohybu. Většina pádu a skoků by měla končit dopadem na záda, současní 

kaskadéři při takových pádech používají chrániče páteře. Skoky a pády se pak 

provádí do speciálně neskládaných papírových krabic nebo vzduchového polštáře – 

airbagu, někdy i může být místem dopadu vodní hladina. Pro kaskadéra je voda 

ovšem nejméně příjemnou variantou.  

Jakousi podkategorií jsou výskoky. Tyto výskoky by se daly charakterizovat tak, že  

se provádí z menší výšky, za to většinou z rozjetého předmětu, jako je například 

automobil nebo vlak. Při těchto výskocích se používají chrániče, protože výskok 

bývá proveden na tvrdý povrch. Proto se používá i násep, který má za úkol dopad 

aspoň mírně ulehčit. 

 

Proskakování sklem 

Nejvhodnější sklo pro kaskadérské scény je „cukrové“ sklo. Jedná se o speciální sklo, 

které je tříštivé a kaskadéry bývá označováno jako bezpečné sklo. Když není 

k dispozici „cukrové“ sklo nebo pro určité scény je zapotřebí využít klasické sklo, 

pak se používá klasické sklo o tloušťce kolem čtyř milimetrů. Tenčí sklo by se 

nebezpečně roztříštilo a naopak tlusté by se pracně proráželo. I tak je nutné, aby 

kaskadér měl vhodné oblečení, protože je zde velké riziko pořezání. Stále se jedná 

pouze o sklo, tudíž žádný kaskadér dopředu neví, jak se daný kus skla bude tříštit. 
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Hoření  

Od devadesátých let se při těchto scénách využívají speciální nehořlavé obleky, na 

které poté přichází herecký kostým. Když probíhá hoření celého člověka má kaskadér 

i speciální nehořlavou kuklu a zbytek obličeje je potřen speciálním nehořlavým 

gelem. V případě extrémního hoření kaskadér používá i speciální hadičku, aby mohl 

za její pomoci dýchat. Hadička je vedena většinou rukávem ven. Kaskadér je potřen 

buďto speciálním hořícím gelem nebo je polit klasickým benzínem. Během 

venkovního natáčení je nesmírně důležité, aby kaskadérův obličej byl po směru větru, 

protože i přes kuklu a nehořlavý gel je obličej stále málo chráněn. Poté kaskadér musí 

doufat, aby se vítr během natáčení neobrátil, protože by mohlo následovat popálení 

jeho obličeje. Když vše proběhne tak jak má, hašení většinou probíhá za pomoci 

mokrých dek. Nejdříve se hasí hlava a postupuje se až k dolním končetinám, které se 

hasí jako poslední.  

 

Postřely 

 Jedná se o malé rozbušky s pytlíčkem umělé krve, upevněné na kaskadérově těle. Při 

takové explozi praskne nejen pytlíček s umělou krví, ale exploze zapříčiní i díru 

v kostýmu tak, že to vypadá jako reálné postřelení od zbraně. Během takové scénu je 

důležité zachovat tu správnou dynamiku pohybu. Kaskadér si musí ohlídat, aby jeho 

pohyby korespondovaly se střelbou. Nejednou se také během natáčení stalo, že 

pyrotechnik dal rozbušku obráceně, což vedlo k lehkému popálení příslušných míst.  

Ve filmu Na západní frontě klid (1979), používali kaskadéři při natáčení speciální 

krabičky, které byly napojeny na rozbušky. Dokonce šlo nastavit intenzitu a časování 

těchto postřelů.20  

Problém nastává, když už je celý štáb připravený na natáčení a režisér se na místě 

rozmyslí a ve filmu chce postřely. Běžně se k postřelům používala umělá krev, která 

byla zavařena do igelitových pytlíčků. V případě, kdy ale postřel nebyl plánovaný a 

pyrotechnik neměl s sebou tyto pytlíčky, musela přijít na řadu improvizace. Takovým 

běžným improvizačním řešením bylo použití prezervativů, které se naplnily umělou 

                                                
20 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 141. 
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krví (tu ve většině případech měli maskéři s sebou vždy).21 Zbytek potřebných 

propriet pro sestavení rozbušky měl pyrotechnik vždy s sebou.  

 

Exploze  

Samotné exploze mají na starosti odborní pyrotechnici. Co ovšem leží na bedrech 

kaskadérů, je vytvoření autentického vymrštění člověka do vzduchu. Takové efekty 

vznikají díky air-rampám, trampolínám, speciálně uzpůsobeným houpačkám nebo 

vzduchovým katapultům. Vzduchový katapult je vybaven spínačem, který se aktivuje 

při došlapu, takže se tak odpálí připravená nálož.  

 

Převrácení automobilu  

Jedná se o scény, kterými se zabývají primárně kaskadéři, kteří jsou specializovaní na 

automobilové akce. Ovšem někdy musí sednout do auta i klasický kaskadér. Při 

těchto akcích se používají auta, která mají vyztuženou konstrukci z pevných trubek. 

Toto vyztužení vnitřní karoserie chrání kaskadéra, který je uvnitř automobilu. 

Samozřejmostí při těchto scénách je i několikabodové zapínání pásu a použití helmy. 

Převrácení se provádí hlavně za užití rampy, na kterou když automobil najede 

správnou rychlostí, rampa zajistí, že se auto vymrští do vzduchu a zvládne se otočit 

kolem 360°.  

 

Kaskadér na koni22  

Kaskadér, který se specializuje na kaskadérství na koních, musí zvládat nejen 

samotné jezdecké umění, ale musí ho umět skloubit s kaskadérstvím. Takový 

kaskadér umí jet na cválajícím koni a přitom být zaháknutý jednou nohou v sedle a 

zbytek těla visí na boku koně tak, že se rukama může dotknout země. Kaskadér musí 

zvládat pády na zem z jakéhokoli chodu23 koně, dokonce i pády ze vzpínajícího koně.  

 

 

                                                
21 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 141 
22 Rozhovor s Martinem a Petrem Hanušovými.  
23 Chody, se myslí chody koně: krok, klus, cval, trysk. 
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Kaskadérský kůň24  

Zde bych krátce popsala, jaké cviky a co všechno musí ovládat správný kaskadérský 

kůň. Prvotním předpokladem je povaha zvířete, musí být komunikativní a mít 

předpoklady k rychlému učení se. Kaskadérský kůň si musí umět lehnout na povel ve 

všech chodech, vzepnout se na zadní nohy, musí být zvyklý na střelbu, výbuchy a 

oheň. Kolikrát jsou koně naučení na hlasové povely, takže v případě, že na nich sedí 

nejezdec, trenér koně dává koni slovní povely ze země a kůň je vykonává. Není to 

opravdu jednoduché vycvičit takového koně, jelikož se jedná o stádové zvíře 

s vysokým spouštěčem vzrušivosti (většinou se to projevuje útěkem z daného místa).  

Takovou další kategorii kaskadérského koně jsou koně, kteří jsou určeny do povozů a 

kočárů. Koně pak hrají ve scénách, kde je například převrácení kočáru 

 a oni běží dál pouze s postroji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Rozhovor s Petrem Hanušem a Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová 28.4.2017.  
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2 METODOLOGIE 
 

 

V této části představím jednotlivé prameny, ze kterých jsem čerpala informace pro 

vznik diplomové práce. Prameny jsem rozdělila do pěti podkategorií,  

kde jsem následně zhodnotila jejich přínos k danému tématu. První část  

je věnována literatuře, která se skládá ze tří publikací, konkrétně ze životopisných 

vzpomínek tří kaskadérů. Druhým pramenem je film Cesta peklem, jehož největší 

sílu vidím v tom, že se jedná o film české produkce z porevolučních let a podává 

divákovi určitý mediální obraz o českých kaskadérech. Třetí podkategorií jsou 

archivní prameny. Nejpřínosnější pro můj výzkum byl archivní fond České televize. 

Čtvrtou podkategorií jsou internetové zdroje. Jde především o rozhovory s předními 

protagonisty kaskadérské branže, které byly publikovány prostřednictvím 

internetových článků. Posledním a stěžejním pramenem bylo užití metody orální 

historie. Jedná se o rozhovory s narátory a narátorkou, kteří zažili předrevoluční, ale i 

porevoluční léta v této branži. Na závěr každé podkategorie se krátce věnuji tomu, 

čím mi byl pramen nejvíce přínosný ve výzkumu, či jak jsem ho ve své práci využila.  

 

2.1 Literatura 
 

Odborná publikace či práce, která by se systematicky a podrobně věnovala tématu 

kaskadérství, prozatím nevznikla. Na druhou stranu vyšly publikace, které jsou 

především pamětmi českých kaskadérů. Protagonisté ve svých knížkách mimo jiné 

popisují i své kaskadérské začátky doplněné příhodami z natáčení.  

Prvním stěžejním dílem je kniha s názvem Pestrý život Jaroslava Tomsy  

od Františka Černocha25. Publikaci spatřuji klíčovou v tom, že se zabývá životem 

jednoho z předních českých kaskadérů, kaskadérského koordinátora a jednoho ze 

zakladatelů Filmky 26  Jaroslava Tomsy. Kniha je psána formou pamětí,  

což dokresluje text v ich formě. Autor textu se snažil o časovou chronologii  

a časové ukotvení. Snaha bohužel nebyla dotažena do konce, některé významné 
                                                
25 ČERNOCH, František. Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy. Praha: Riopress, 2000. ISBN 80-86221-35-0. 
26 Filmka – majoritní kaskadérská agentura  
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události byly ochuzeny o přesný časový údaj, a proto si jej čtenář musí dohledat 

například podle názvu filmu a zjistit si rok jeho vzniku. Ovšem tento údaj nemusí být 

vždy přesný a může docházet k mírným nuancím, protože rok vydání filmu vždy 

nekoresponduje s rokem jeho natáčení.  

Druhou publikací, která je také ve formě pamětí, je kniha Osm životů Zdeňka Srstky 

od Luďka Chocholy27. Zde už je časová posloupnost dodržena a podávané informace 

jsou ucelenější a přehlednější. Ovšem kniha má také svůj nedostatek, jelikož 

kaskadérství je věnována pouze její první třetina. Je těžké říci, zda  

se jedná o výhodu či nevýhodu. Jako nevýhodu vidím to, že v knize nejsou 

rozsáhlejší vzpomínky na všechny filmy, ve kterých Srstka působil jako kaskadér. 

Ovšem díky selekci mohu snadno určit, které filmy byly pro něj zásadní, jelikož jsou 

v knize zmíněny.  

Fascinující je následná komparace vzpomínek Zdeňka Srstky a Jaroslava Tomsy na 

stejné filmy či události. Historiky podává každý z jiné perspektivy. Tím vzpomínka 

dostane jiný rozměr, a díky tomu, že se výpovědi diametrálně neliší, dodává to na 

jejich věrohodnosti. Takovéto porovnání slouží i k přiblížení pohledu, jak prožíval 

kaskadérskou scénu například samotný kaskadér a jak kaskadérský koordinátor.  

Poslední publikace, která se zabývá kaskadérstvím, tentokrát však v čistě 

porevolučních letech, je dílo pod názvem Jsem kaskadér od Rudolfa Boka28. Kniha  

je jedinečná tím, že ji psal sám kaskadér Rudolf Bok a věnuje se období 

devadesátých let. Rudolf svou knihu člení na základě natočených filmů - jedna 

kapitola rovná se jednomu filmu. V kapitolách popisuje například nejtěžší scény nebo 

situace, se kterými se potýkal během natáčení filmů. Nezapomněl ani jednu ze svých 

kapitol věnovat skoku ze Žďákovského mostu, kterým se nejvíce proslavil, a dokonce 

tímto skokem překonal světový rekord a zapsal se tak do Guinessovy knihy 

rekordů.29  

                                                
27 CHOCHOLA, Luděk. Osm životů Zdeňka Srstky. Praha: Formát, 1999. ISBN 80-86155-39-0. 
28 BOK, Rudolf. Jsem kaskadér. Praha: Olympia, 1999. ISBN 80-7033-591-2. 
29 Skákal ze Žďákovského mostu do hlubin Orlické přehrady. Výška ze která skákal činila 58,28m. Vlivem povětrnostních 

podmínek nedopadl tak,  jak sám předpokládal a utrpěl mnohačetná zranění, nejhorším ovšem byla fraktura páteře. Naštěstí díky 

konstituci jeho těla a trénovanosti, neutrpěl ještě horší zranění a fraktura nenarušila míchu. Mezi některými kaskadéry je tento 

kousek označován za čiré bláznovství, jelikož podle většiny z nich je skok do vody označován za nejtěžší variantu skoku. 
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Získané informace z publikací byly pro výzkum přínosné v několika směrech. Díky 

knihám jsem si rozšířila povědomí o kaskadérské profesi, a také výborně posloužily 

k utvoření mustru otázek pro rozhovory s narátory.  

V teoretické části mi knihy posloužily především jako zdroj informací. 

V interpretační části publikace doplňují informace, které nejsou dostupné z jiných 

pramenů. 

 

  

2.2 Film Cesta peklem 
 

Byť se jedná o film, který nebyl natočen podle skutečnosti, má silnou vypovídací 

hodnotu. Jeho moc vidím právě v tom, že nezasvěcený divák si udělá úsudek právě 

na základě tohoto filmu o kaskadérské profesi.  

Film vznikl v roce 1995, probíhá v zákulisí kaskadérské branže a jeden z hlavních 

kaskadérů je postižen osobní tragédií. Jeho manželka se synem mají autonehodu a 

syn nepřežije. Následně hlavní hrdina prochází životní krizí, svůj smutek ventiluje 

rvačkou v hospodě, přestává komunikovat se svou manželkou, kterou viní ze smrti 

svého syna a skončí v nemocnici na psychiatrickém oddělení. Film  

je završen tím, že hlavní hrdina se opět vrací do kaskadérské branže a je zde  

i naznačeno opětovné sblížení s manželkou. 

Autorem scénáře byl jeden z profesionálních kaskadérů Petr Jákl st., který  

ve filmu ztvárňoval i hlavního hrdinu. Vyvstává zde několik otázek ohledně motivu 

pro vznik filmu. Zda se autor snažil o akční film, či hlavním záměrem bylo 

představení samotné kaskadérské profese filmovou formou.  

Za nejpravděpodobnější záměr se mi jeví představení profese populární formou. 

Pochopitelně další motiv pro vznik filmu může být snaha se podělit o kaskadérské 

zkušenosti. Poslední roli může hrát i nedoceněnost profese kaskadérů a snaha právě 

tuto nedoceněnost napravit.  

Kaskadéři jsou ve filmu vykresleni jako frajírci, kteří střídají ženské viz. postava 

Pepína, který obvolává své slečny a má jich hned několik. Tohle tvrzení se vyvrací 

samozřejmě dost těžko a je to hodně individuální. Ale je zapotřebí, aby byli týmoví 

hráči. Na tento fakt upozorňoval Ladislav Lahoda: „lidi musí umět pracovat v týmu, 

individualista tam nemá co dělat. Párkrát mi vykousali kluka z týmu, protože si o 
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sobě něco myslel...“ 30  Všichni do jednoho se při rozhovorech shodli, že při 

kaskadérských výkonech je zapotřebí být stále pokorný a mít určitý respekt z toho 

výkonu. 

Jistá podobnost filmu s reálným kaskadérským zázemím je ve filmu znázorněna. 

Kaskadéři měli svého šéfa, kterým ve filmovém ztvárnění byl Radek Brzobohatý. 

Tato postava byla dle mého názoru vystavena jisté degradaci, když jeden z hlavních 

hrdinů byl v nemocnici a iniciativní lékařka se obrátila s prosbou o pomoc na šéfa 

kaskadérů s přáním, aby hlavního hrdinu podpořili v jeho těžké životní situaci. Šéf 

kaskadérů Šimon vysvětluje, že nerozumí lidské duši a pronáší památnou větou: 

„řekněte mi, co mám dělat a já to udělám, ale nechtějte po mně, abych něco 

vymyslel.“31 Věta, která byla pronesena, ubírá kaskadérům na emoční inteligenci nebo 

dokonce inteligenci samotné a je také tím popřena kaskadérská soudržnost. Protože 

v porovnání s rozhovory a dostupnými materiály mám opačný názor, kdy kaskadéři 

byli jedna parta a byli kamarádi i mimo natáčení. Tudíž si myslím, že kdyby situace 

nastala v reálném životě, chovali by se jinak, než je ve filmu představeno. Posledním 

rozporuplným bodem, který odporuje realitě je dohadování kaskadérů o tom, kdo 

půjde do akce. Opět situace odporuje praxi během reálného natáčení, protože 

určování kaskadérů, kteří vykonají danou scénu určuje koordinátor kaskadérů. 

Úkolem koordinátora je vyhodnotit podle zkušeností, který z kaskadérů je pro úkon 

nejvhodnějším adeptem. Neexistuje, že by se kaskadéři domlouvali mezi s sebou, 

jelikož mají většinou ještě své specializace na určité výkony. Například jeden se 

specializuje na scény ve kterých se hoří, nebo naopak pády z velké výšky.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
31 Cesta peklem [film]. Režie Martin Hollý. Česko, 1995. 
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2.3 Archivní prameny 
 

Mezi dalšími zdroji ke vzniku této práce byl i audiovizuální archiv České televize. 

Část pořadů, která se týkala kaskadérů, byla dostupná z pohodlí domova 

prostřednictvím internetového video-archivu. 32  Ovšem některé pořady  

a dokumenty nebyly online dostupné. Nebylo to ale ve výzkumu velkou překážkou. 

Pokud navštívíte osobně archiv České televize, můžete pořady zhlédnout na místě.  

V případě představení pořadů je nelze generalizovat. Jednalo se o velké množství 

pořadů. Jako příklad bych uvedla pořad Gejzír, který je publicistického rázu. Ovšem 

během studia jsem se setkala i s krátkými reportážemi, které  prostřednictvím 

krátkých medailonků představovaly práci kaskadérů.  

První televizní zmínkou, mně dostupnou, byl pořad „Na kus řeči“ z roku 1975. 

Hlavními aktéry tohoto dílu byl Zdeněk Srstka a Petr Jákl st. Tehdy kaskadéři  

vystupovali pod označením skupina kaskadérů při filmovém studiu Barrandov33. 

Samozřejmě, že byla zde představena samotná profese kaskadéra spojená s krátkou 

ukázkou filmové rvačky. Nejzajímavější na tomto pořadu byla naprosto odlišná 

optika představování kaskadérů. V pořadu byl kladen především důraz na to, že 

kaskadéři byli zaměstnanci ČVUT ve středisku vrcholového sportu ministerstva 

školství. Jednalo se o trenéry, kteří zde působili. Výjimkou byl Zdeněk Srstka, který 

byl vedoucím údržby na Strahově. 

Po zhlédnutí porevolučních pořadů s kaskadérskou tématikou, docházím k závěru, že 

se v reportážích opakují velmi často stále ta stejná schémata. Proto reportáže 

vyznívají monotónně. Za předpokladu, že divák již viděl předchozí pořad nebo 

reportáž týkající se kaskadérů, nedozví se po zhlédnutí dalšího pořadu žádné nové 

                                                
32 Pořad Všechnopárty, hosté: Ladislav Lahoda, Jaroslav Tomsa, Hana Dvorská [online]. 2007 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/207522161600010/obsah/103851-jaroslav-tomsa 

Barvy života: Jaroslav Tomsa [online]. 2007 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095889602-

barvy-zivota/206562221200041/obsah/146057-kaskader-jaroslav-tomsa 

Uvolněte se, prosím: Jaroslav Tomsa [online]. 2010 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1176221164-uvolnete-se-prosim/210522161800018/obsah/114165-jaroslav-tomsa 

Barvy života: Jaroslav Tomsa [online]. 2012 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095889602-

barvy-zivota/212562221200038/obsah/237167-kaskader-jaroslav-tomsa 

Retro: kaskadéři [online]. 2011 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10176269182-

retro/211411000360015/titulky 
33 Archiv ČT, Na kus řeči, 1975, IDEC 27532007007 
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informace. Témata jsou ve většině případech identická. Reportéři pokládají 

protagonistům pořád dokola obdobné otázky. Bohužel i já sama jsem se v 

rozhovorech nevyvarovala některým otázkám, které korespondovaly s otázkami 

televizních moderátorů. Jednalo se především o otázky ohledně kaskadérských 

začátků, jako příklad bych uvedla dotazy ohledně počátků kaskadérství v 

Československu a jaké filmy jsou brány za ty úplně prvotní. 

Když bych chtěla pořady či reportáže shrnout, tak se autor vždy snaží povrchově 

představit práci a nastínit historii kaskadérů. To znamená zachytit začátky tohoto 

povolání, které přesahují až do porevolučních let. V žádném případě se nejedná o 

hlubší sondu do jejich profese. Už vůbec není divákovi nabídnuta autorova analýza či 

následná interpretace, reportáže mají popisný charakter. Většinou je divákovi 

podáván obraz, že kaskadérství v Československu odstartovalo filmem Limonádový 

Joe. Kaskadéři té doby byli bývalí sportovci, byl nastaven systém společných 

tréninků a v devadesátých letech měli tu čest se podílet na natáčení filmu Titanic. 

Spolupráce na tomto projektu je vyšvihla mezi světovou špičku, jelikož jsou výkonní, 

zkušení a dokážou zahraničním produkcím nabídnout skvělé zázemí a techniku. 

Takto bych stroze shrnula mediální předobraz, který je o kaskadérech podáván 

prostřednictvím reportáží. 

Při studiu jsem se setkala s dokumentem, který má název Povolání kaskadér. 

Dokument se liší od reportáží především svou délkou, která je  51 minut. Divákovi 

jsou předloženy ucelenější informace o kaskadérské profesy a vystupují v něm přední 

protagonisté tohoto povolání. Dokument se věnuje počátkům kaskadérství v Čechách, 

jednotlivým filmům, ale také životům hlavních protagonistů. Nejvýznamnější roli 

v tomto pořadu sehrál opět Jaroslav Tomsa34, který v dokumentu dostal i nejvíce 

prostoru k sebeprezentaci. Abych ovšem dokumentu nekřivdila, je dán prostor i 

ostatním představitelům profese a například jsou zde vysvětlené i techniky filmových 

rvaček.  

 

V Národním archivu nejsou dostupné žádné materiály, které by se týkaly profese jako 

takové. Pouze se zde nachází zmínka jmen kaskadérů Jaroslava Tomsy  

a Petra Jákla st. Zápisy jsou z let 1974 – 1991. Jedná se o reklamní snímky 
                                                
34 Použila jsem slovo opět, protože Jaroslav Tomsa byl brán jako ústřední postava této profese, tudíž ve většině 

případech vystupoval ve všech reportážích. 
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propagující karlovarský likér Jana Bechera. První reklamní snímek se odehrává 

v restauraci a hostům je podán aperitiv, kterým byl likér Jan Becher. Jednoho z hostů 

si zahrál právě Jaroslav Tomsa, ale své kaskadérské umění ve snímku nepředváděl. 

Ve druhém spotu hraje Petr Jákl st., který hraje muže přecházejícího v kanceláři. 35 

V katalogu Národního filmového archivu nebyly nalezeny žádné archiválie, které by 

se týkaly českých kaskadérů.  

Posledním archivem, který byl zkoumán, byl archiv Barrandovského studia. Ani zde 

se nenacházely archiválie, které by byly přínosné pro výzkum. Dostupnými 

archiváliemi byly dokumenty k filmům jako takovým, zejména sbírky scénářů a 

produkčních dokumentů.  

 

Televizní pořady a reportáže se bych shrnula následovně: film Limonádové Joe 

odstartoval kariéru kaskadérů. Poté byly společné trénink, které se drží až do 

současnosti a po revoluci se čeští kaskadéři podíleli na natáčení filmu Titanic. 

Obsahově jsou reportáže pouze povrchové. Chyběla v nich například zmínka o 

finančním ohodnocení či ochranných pomůckách. 

 

 

2.4 Internetové zdroje 
Nesmím opomenout další zdroje, kterými byly rozhovory zveřejněné na 

internetových stránkách magazínů. Jednalo se krátké rozhovory s hlavními 

protagonisty.36 Zde opět nastává stejný vzorec, který jsem zmiňovala v pořadech 

České televize. Otázky se opakují a čtenář se nedozví nové informace v případě, že 

porovná články a televizní pořady. Spíše jsem se znovu utvrdila v informacích, které 

jsem měla k dispozici ať už z knih, TV nebo rozhovorů.  

Internetové zdroje doplňují informace v interpretační části.  

 
                                                
35 NA, sbírka: KOOSPOL, organizace zahraničního obchodu - kinematografické filmy a fotodokumentace  
36 OnaDnes.cz [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/413224-kaskaderka-hana-dvorska-

mela-jsem-vsechna-zraneni-na-jaka-si-vzpomenete.html) 

Žena-In [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://zena-in.cz/clanek/jaroslav-tomsa-kaskaderem-nemuze-byt-kazdy-kdo-si-

to-o-sobe-mysli 

Novinky.cz [online]. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/413224-kaskaderka-hana-dvorska-mela-

jsem-vsechna-zraneni-na-jaka-si-vzpomenete.html 
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2.5 Metoda orální historie 
 

Stěžejní metodou pro můj výzkum bylo využití metody orální historie. Mými cíli  

bylo zmapovat, jak probíhala práce kaskadéra za dob státního socialismu a posléze 

v porevolučních letech až po současnost. Vzhledem k tomu, že ještě jsou žijící 

narátoři, kteří byli u zrodu této profese, naskytla se mi jedinečná příležitost s nimi 

uskutečnit rozhovor.  

Klíčovými tedy byly otázky, jak se kaskadéři dostali ke své profesi, jaké byly 

předpoklady pro to se stát kaskadérem, jak probíhaly tréninky a jaké vybavení ke 

svým výkonům měli, jak bylo bráno toto povolání v tom smyslu, zda se jednalo o 

plnohodnotné zaměstnání nebo pouze o profesi, jaké bylo finanční ohodnocení, 

nejhorší zranění. Jeden z dalších interpretačních okruhů se bude týkat i 

retrospektivního pohledu na jejich profesi, zajímala jsem se i o klady a zápory 

socialistické doby z profesního hlediska.  

 

Výběr narátorů a jejich kontaktování  

Během svého výzkumu jsem využila tzv. gatekeepera37. Mým gatekeeperem byl můj 

známý, který se v současné době věnuje kaskadérství na koních. A jelikož kaskadéři 

jsou vcelku uzavřená komunita v tom smyslu, že se znají mezi s sebou, zvolila jsem 

variantu, že můj známý osloví mým jménem své kaskadérské kolegy a okrajově je 

seznámí s cíli mé práce a v případě souhlasu mi předá případné kontakty. Prvním 

takto osloveným byl kaskadér Ladislav Lahoda, který byl do roku 2013 ředitelem 

Filmky, majoritní kaskadérské agentury v České republice, ale i dnes je v agentuře 

stále činný.  Díky panu Lahodovi jsem dostala kontakty na další kaskadéry a svolení, 

že se můžu odvolávat jeho jménem. Úkaz ohledně získávání nových kontaktů se 

odborně nazývá „snowball sampling technique, kdy se badatel od prvních oslovených 

                                                
37 Gatekeeper = osoba, která pomáhá zprostředkovat kontakt s potencionálními narátory, např. může 

být tzv. insiderem určité zájmové skupiny, proto je pak pro tazatele prostřednictvím takového člověka 

jednodušší se dostat k potencionálním narátorům 
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narátorů dozvídá jména dalších osob, s nimiž by z hlediska výzkumného projektu 

bylo užitečné vést rozhovor.“38   

Největším problémem při využití metody orální historie byla časová indispozice 

kaskadérů. Záměrně jsem pana Lahodu žádala o telefonní kontakty na kaskadéry, 

kteří se kaskadérství věnovali již od raných počátků, tedy v době komunismu.39 

Povětšinou se jednalo o kontakty na kaskadéry, kteří byli ve věkové kategorii šedesát 

let a výše. Naivně jsem si myslela, že při fyzicky náročném povolání budou oslovení 

již v kaskadérském důchodu nebo budou mít méně práce, opak byl však pravdou. Se 

dvěma kaskadéry jsem dokonce rozhovor vzhledem k jejich vytíženosti ani 

neuskutečnila. Ani po čtyřměsíčním telefonickém kontaktu neměli prostě čas na 

nahrání rozhovoru. Nejednalo se ani o to, že by mi rozhovory nechtěli poskytnout, ale 

neustále byli na natáčení, odjížděli střídavě mimo Prahu nebo dokonce do zahraničí. 

Jeden z kaskadérů dokonce přiznal, že má třeba mezi natáčením dva dny volna, které 

chce pochopitelně trávit se svoji rodinou, kterou díky časově náročnému povolání 

skoro nevidí.  

Mezi dalšími kontakty bylo i telefonní číslo na Zdeňka Srstku. První telefonický 

kontakt s panem Srstkou byl pro mě velmi překvapivý. Po zvednutí telefonu se 

ozvalo pouhé: „Prosím?“, když jsem se zeptala, zda hovořím s panem Srstkou, 

zpražila mě rychlá odpověď: „ne“. Vzápětí jsem se představila, omluvila se, že jsem 

dostala kontakt od pana Lahody s tím, že to mělo být číslo na pana Srstku. V telefonu 

byla chvilka ticha a pak se ozvalo, že volám dobře a mluvím s panem Srstkou. Další 

průběh telefonátu byl už o něco hladší než jeho začátek. Představila jsem své cíle 

diplomové práce a bylo mi přislíbeno poskytnutí rozhovoru, který i zdárně proběhl. 

Po prvotním zaskočení jsem si uvědomila, že jsem s touto variantou mohla počítat, 

jelikož se jedná o mediálně známou osobnost. A bohužel v současné době je stále 

dost individuí, kteří si seženou telefonní číslo na mediálně známou osobnost, kterou 

následně obtěžují.  

                                                
38 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., přepracované 

a doplněné vydání. s.158  
39 Cílem bylo zmapování kaskadérských začátku, proto autorka textu volila oslovení kaskadérů, kteří se věnovali 

kaskadérství od raných počátků. 
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Povedlo se mi oslovit i zástupkyni z ženských řad kaskadérské branže. První kontakt 

proběhl prostřednictvím emailu, ve kterém jsem představila téma diplomové práce. 

Narátorka mi sama zavolala a dohodly jsme si termín setkání. 

Kontakt na další dva narátory, kteří se zabývají kaskadérskou prací s koňmi, jsem si 

zajistila sama prostřednictvím jejich webových stránek. Zde už první telefonický 

kontakt probíhal bez problémů a nesl se v opravdu vstřícném a přátelském duchu.  

 

Charakter realizovaných rozhovorů 

Všechny rozhovory ještě mimo záznam začínaly opětovným představením diplomové 

práce i přesto, že cíle byly zmíněny během prvotního telefonického kontaktu. 

Narátory a narátorku jsem seznámila i s formální stránkou rozhovoru, čímž byl 

„Souhlas ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů“40. Všichni narátoři 

neměli s udělením souhlasu sebemenší výhrady a převážně to vnímali jako nedůležitý 

byrokratický prvek. Výjimkou byl Zdeněk Srstka, který udělil souhlas ke zpracování, 

ale po vzájemné dohodě nahrávka bude uložena u tazatelky v soukromém archivu, 

jelikož během rozhovoru byly zmíněné některé informace, které si Zdeněk Srstka 

nepřál reprodukovat dál a bral je jako interní informaci mezi ním a tazatelkou. Na 

jednu stranu je to pochopitelné, že tak učinil, jakožto mediálně známá osobnost může 

mít nepříjemné zkušenosti se zneužitím citlivých informací.  

Všechny provedené rozhovory neprobíhaly standardním postupem, kdy první 

rozhovor bývá v podobě životního příběhu41 a druhým rozhovorem je interview. Jak 

bylo výše zmíněno narátoři se stále věnují své profesi nebo jiným pracovním 

povinnostem, pro tyto časové indispozice byl velký úspěch se domluvit na jednom 

rozhovoru.  Z tohoto důvodu se vždy konal pouze jeden rozhovor, který probíhal 

v podobě interview. Na druhou stranu, jako menší kompenzace mi byla od kaskadéru 

nabídnuta telefonická konzultace v případě, že bych se potřebovala na některé věci 

doptat nebo mi bylo něco nejasné. Telefonické konzultace jsem využila jednou, 

protože během rozhovoru padly informace, které nebyly jednoznačné. Proto jsem 

                                                
40 [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-66-version1-souhlas.doc 
41 životní příběh = životopisná vyprávění, při kterém narátorovi nejsou kladeny předem připravené 

otázky viz. VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální 

historie. 2., přepracované a doplněné vydání. s.141 
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tedy kontaktovala narátora, abych se ujistila, zda sdělení chápu správně, aby nedošlo 

k dezinformacím.  

Chybějící životní příběh vnímám jako jistou indispozici. Během rozhovoru jsem se 

proto snažila zavést řeč na rodinu. Především jsem se zaměřila na otázky, zda šla 

skloubit profese s rodinným životem, jak se vyrovnávala rodina, později  

i manželky s jejich povoláním a zdali děti narátorů jdou v jejich šlépějích. Tímto 

způsobem jsem se snažila aspoň trochu zachytit jisté průsečíky životních příběhů. 

Myslím si, že velkou roli sehrálo, že narátoři byli osloveni kvůli své profesi, a proto 

se drželi převážně pouze profesních témat. 

Při samotném provádění rozhovorů s narátory se nenaskytl větší problém či zádrhel a 

nebyla znát sebemenší nervozita. Řekla bych, že to je způsobeno tím,  

že se jedná o specifickou skupinu lidí, která je zvyklá předvádět své výkony před 

kamerou a většina z nich byla účastníky nejen na natáčení své kaskadérské práce, ale 

také vystupovali sami za sebe v televizních pořadech.  

Ve výzkumu jsem se také setkala s případem, kdy jsem prováděla rozhovory 

s narátory, kteří byli v příbuzenském vztahu, konkrétně s otcem a synem. Rozhovor 

se konal u narátorů na statku a rozhovory probíhaly jednotlivě. V tom, že rozhovory 

byly vykonávány odděleně, vidím výhodu. Narátoři si neskákali do řeči, či se 

nikterak neopravovali. Jediné, co vidím jako mírnou nevýhodu bylo to, že nejdřív 

hovořil syn a pak otec. Otec pak předpokládal, že některé informace mi syn již řekl a 

nechtěl je opakovat znovu, proto pronášel věty typu: „ale to už Vám Martin asi říkal“. 

V některých případech se mi syn o dané skutečnosti nezmínil, jindy jsem záměrně 

říkala, že mi to syn neříkal, přestože mi informaci sdělil, protože mne zajímal pohled 

z otcovy perspektivy.  

Jak jsem již výše zmínila, jedná se o kaskadéry, tudíž jsem neměla problém s tím, že 

bych narátory musela povzbuzovat v rozhovoru a mluvili velmi plynule. Během 

rozhovorů se mi stalo, že rozhovor sklouzával mimo mé téma, tak jsem narátory 

„vracela“ k mé otázce nebo jeden narátor mluvil radši o porevoluční době. Myslím si, 

že to nebylo spojené s tím, že by nechtěl mluvit o socialistické době z důvodu, že by 

to pro něj bylo nepříjemné nebo něco podobného. Ale dle mého názoru rozhovor 

sváděl k současné době, protože byl pyšný na porevoluční kaskadérské mezinárodní 

úspěchy. 
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Místa rozhovorů 

 

První rozhovor se uskutečnil v mé kanceláři v Praze. Při telefonickém kontaktu jsem 

narátorovi nabídla možnost se setkat u mě v kanceláři. A jelikož narátor se ten den 

pohyboval v okolí místa kanceláře, tak s touto variantou souhlasil.  

Další dva rozhovory se konaly naopak u narátorů na statku několik kilometrů za 

Prahou. Při telefonickém kontaktu bylo místo pro nahrávání nabídnuto naopak 

narátorem. Rozhovory se pak uskutečnily v příjemné klubové místnosti, kde byla 

tazatelka s narátorem úplně sama, takže se jednalo o ideální prostředí.  

Jeden z rozhovorů probíhal v restauraci v obci, kde narátor žije. Restaurace nebyla 

nejvhodnějších prostředím, jelikož byl zde hluk vhledem k přítomnosti obsluhujícího 

personálu a ostatních hostů. Narátor nebral v potaz přítomnost lidí a nesledovala jsem 

zřetelnou ostýchavost, že by o nějakém tématu nechtěl mluvit nebo by například 

ztišoval hlas. Jako velkou nevýhodu tohoto prostředí ale vidím v tom, že byl 

rozhovor několikrát přerušen obsluhujícím personálem a narátor se pak vracel 

k tématu a byla narušená kontinuita vyprávění. 

Poslední rozhovor probíhal v Praze v Petřínských sadech na lavičce. V blízkosti bylo 

basketbalové hřiště a zrovna tam byli hráči, kteří ale nikterak nenarušovali rozhovor. 

V poslední třetině rozhovoru si na vedlejší lavičku přisedla skupinka mladíků 

z ciziny, kteří byli celkem hluční, ale i tak rozhovor probíhal ve stejném duchu jako 

první dvě třetiny.  

 

 

Vztah narátor – tazatelka  

  

V této části bych se věnovala asymetrii, se kterou jsem se během výzkumu a při 

provádění rozhovorů setkala. Jednou proměnnou skutečností byl znatelný věkový 

rozdíl mezi narátory a mnou. Jelikož ve třech případech se jednalo  

o rozdíl dvou generací, ve zbylých dvou rozhovorech se jednalo o rozdíl jedné 

generace. V rozhovorech ale věkový rozdíl nebyl žádnou překážkou. Myslím si, že 

byl znatelný zájem z mé strany, jako tazatelky, o narátorovy zážitky. A ze stran 

narátorů mi byl také poskytnut respekt.  
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Kaskadérská profese je hlavně profesí mužskou, i když se zde najde pár žen, stále se 

jedná v drtivé většině o mužský kolektiv. Proto velkou roli hrálo genderové hledisko. 

V odborné literatuře je genderové hledisko charakterizováno takto: „asi nejjednodušší 

pro navázání důvěry je varianta tazatel-muž – narátor –muž (analogicky žena–

žena).42 Ovšem já jsem během svého výzkumu tuto skutečnost vnímala spíše jako 

výhodu. I když  vyvstává jistá problematika, která se týká hlediska, do jaké míry byla 

výpověď narátorem autocenzurovaná a zda nemohlo dojít k tomu, že si narátoři 

některé příběhy trochu zveličili, aby přidali na nebezpečnosti jejich profese před 

ženou. Na druhou stranu při porovnání jejich výpovědí a dostupných materiálů jsem 

tento pocit při rozhovorech neměla.  

Jako jisté pojítko mezi mnou a třemi narátory byla skutečnost, že se věnuji 

jezdeckému sportu. Tuto skutečnost jsem vnímala jako prvotní prolomení ledů, 

protože diskuze na toto téma proběhla ještě před samotným nahráváním rozhovorů. 

Měla jsem pak při rozhovorech pocit, že mě neberou jako úplného laika, protože 

mám také zkušenost (byť ne kaskadérskou) s prací s koňmi a vím, jak náročná práce 

to je.    

 

Zpracování rozhovorů  

 

Přepis  

Přepisy rozhovorů (v práci uvedené úryvky z rozhovorů), samozřejmě nikdy plně 

nenahradí plnohodnost zvukové nahrávky, kde jsou slyšet veškeré verbální projevy 

jako například změny tónu hlasu, hlasitost. Proto jsem pro přepis zvolila takovou 

formu, aby vyznění zůstalo co nejautentičtější (například v případech, kde se narátor 

smál je v závorce uvedeno „smích“). Pravopis, především nespisovná slova, byl 

přepsán do spisovné formy. Týkalo se to hlavně v případech, které by neměnily 

charakter celkového vyznění (například takový – místo takovej, třeba – místo třebas, 

myslím – místo myslim). 

 

                                                
42 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. 
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Rozhovory dokonale dotvořily mozaiku kaskadérské profese a jejího celkového 

vývoje. Sílu orální historie vidím právě v tom, že sami narátoři vnášejí během 

rozhovorů nová témata. V mém případě se tomu tak stalo i přes absenci životních 

příběhů. Díky tomuto novému vhledu se mi otevřelo další pole působnosti pro dílčí 

interpretace. 

 

Představení narátorů 

Vytvořila jsem stručné životopisy všech narátorů. Tyto životopisy byly vytvořeny za 

účelem snadnější orientace v tématu.  

 

Ladislav Lahoda 

Narozen roku 1949 v Brně. Už od útlého mládí se věnoval sportu, především judu, 

boxu, ale nejvíce zápasení ve volném stylu. Se svými výkony se vypracoval až do 

reprezentačního týmu. Jeho hlavním tréninkovým centrem v té době byla pražská 

Rudá hvězda. Rudá hvězda se mu stala osudovou, jelikož se zde seznámil s Karlem 

Englem, který v té době byl již  v týmu kaskadérů, jenž vedl Jaroslav Tomsa. 

Ladislav se jednou přišel podívat na kaskadérský trénink a začal pravidelně 

s kaskadéry trénovat, protože zjistil, že to je to, co chce dělat. Rychle zapadl do 

tehdejší kaskadérské party. Partu tvořili zápasníci, judisté, vzpěrači a boxeři, kteří se 

podíleli na natáčení Limonádovýho Joe. V této partě byla jména jako Radenacher, 

Sejk,bratři Klenotové, Wolf, Vítek, Kindl, bratři Englové a Srstka.43  Mladý Ladislav 

se nejvíce spřátelil s hlavním koordinátorem Jaroslavem Tomsou. Sám Ladislav 

přiznává, že to byl vztah jako otce se synem, jelikož Jaroslav měl dvě dcery.44 

Ladislav se věnuje kaskadérství, ale vzhledem k dobové situaci nejdříve při kariéře 

na Rudé hvězdě, později při povolání trenéra. Jelikož ale vyjadřuje nesouhlas 

s politickou situací, dostává výpověď a dělá v klubu Alfa na Václavském náměstí 

vyhazovače. Po revoluci se kaskadérství věnuje již na plný úvazek. Spolu 

s Jaroslavem Tomskou zakládají majoritní kaskadérskou agenturu Filmka, která 

sdružuje největší počet kaskadérů a disponuje největší škálou kaskadérského 

vybavení v České republice. Během porevolučních let přechází především do pozice 

                                                
43 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 129. 
44 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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filmového koordinátora45 kaskadérů. Koncem devadesátých let se stává ředitelem 

Filmky. V roce 2013 jej v pozic vystřídal jeho syn Robert Lahoda. Jeho účastí na 

natáčení filmů je nespočet. Mezi jeho největší specializace patřilo hoření, na které 

několikrát doplatil, naštěstí bez trvalých následků.  

 

Zdeněk Srstka  

Zdeněk se narodil v roce 1935 v Praze. Vyučil se elektromechanikem-nástrojářem na 

pražském učňovském středisku ČKD, poté pokračoval ve studiu a začal studovat 

vyšší elektrotechnickou průmyslovku, obor silnoproud. Od mladí  se věnoval silovým 

sportům jako byl box a souhrou okolností se začal věnovat vzpírání, které se mu stalo 

osudovým. Stejně jako většina sportovců i on prošel tréninky na Rudé hvězdě. Na 

vojně se díky své sportovní průpravě dostává na spartakiádu spřátelených zemí, která 

probíhala v Lipsku. Zde se umístil na krásném druhém místě. Do konce vojny pak 

vzpíral za Duklu Plzeň. Po vojně vystřídal několik zaměstnání. Pracoval i pro 

Smíchovský pivovar, kde jeho hlavní pracovní náplní bylo transportování hořkého 

moku. Nakonec po nepokojích na studentských kolejích na Strahově přijímá pracovní 

pozici údržby. Souběžně s pracovním životem se nadále věnuje  sportovní 

reprezentační kariéře. V roce 1957 získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy. 

O tři roky později dokonce startoval na letních olympijských hrách v Římě, kde 

obhájil krásné deváté místo z dvaceti startujících. Během tréninků na Rudé hvězdě a 

díky svým kamarádům také okusil zápasení ve volném stylu. Počátkem šedesátých let 

začíná koketovat s kaskadérskou profesí, která se mu stala srdeční záležitostí. Patří 

mezi zakládající členy skupiny Barrandovských kaskadérů. Postupem let se jeho role 

trochu transformuje a začíná vystupovat před kamerou jako herec. V osmdesátých 

letech vystupuje v zábavním televizním pořadu Možná přijde i kouzelník. 

V porevolučních letech se jeho osudovým pořadem stává pořad Chcete mě?, který se 

věnuje opuštěným zvířatům. Kromě televizních pořadů si zahrál i nejednu divadelní 

roli. 

 

 

 
                                                
45 koordinátor = kaskadér, který rozhoduje o obsazení kaskadérů do rolí podle jejich specializace a vybírá pro 

scénu nejvhodnějšího kaskadéra, zodpovídá za bezpečnost provedení 
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Hana Dvorská  

Hanka se narodila roku 1960. Od útlého mládí se věnovala sportům a můžeme říci, že 

jejím osudovým sportem se stal parašutismus, kterému se věnovala od svých patnácti 

let. V roce 1978 ji na jednom z parašutistických tréninků oslovil Jaroslav Tomsa 

s nabídkou spolupráce. Sháněl dublérku do filmu, filmová postava měla spáchat 

sebevraždu skokem z okna. Hanka na nabídku kývla a tento skok z okna můžeme 

brát jako odstartování její kariéry. Po natáčení jí byla nabídnuta spolupráce 

s kaskadéry. A protože se kaskadérské tréninkové prostory nacházely v Holešovicích, 

kde bydlela i Hanka, začala tréninky navštěvovat. Vystudovala fakultu tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy a chvíli se věnovala učitelství. Po revoluci, díky 

přílivu zahraničních produkcí, se začaly pracovní nabídky hojně rozrůstat a Hanka 

dala přednost kaskadérství před učitelstvím. V devadesátých letech se katapultovala 

mezi vyhledávané české kaskadérky. V průběhu let se začala věnovat sportovním 

Boot 46  campům a trénování lidí, vede také další sportovní akce. I ve svých 

sedmapadesáti letech se stále věnuje kaskadérství. 

 

Petr Hanuš 

Narodil se rok u1943 v Praze. Od dětství ho provázela láska ke koním. Ve svých 

čtrnácti letech se stal členem oddílu TJ Žižka na Trojském ostrově a začal se věnovat 

jezdectví, přesněji disciplíně parkuru47. Petr Hanuš působil ve filmech již koncem 

padesátých let, v té době šlo ještě o natáčení čistě jezdeckých scén. Na natáčení se 

jezdilo v rámci působení jezdeckého oddílu. Díky působení v oddílu se seznámil 

s Františkem Michálkem, který v šedesátých letech začal dělat odborného poradce u 

filmu a pod jeho vedením se začala pomalu, ale jistě formovat skupina koňských 

kaskadérů, kteří se věnovali i speciálnímu výcviku koní a jezdců. Hanuš opustil své 

zaměstnání stavaře a naplno se začal věnovat koním, kde dělal správce objektu na 

Trojském ostrově. Kromě správce se také věnoval klasickému výcviku jezdců, 

později sem spadal i výcvik herců a klasických kaskadérů. Počátkem osmdesátých let 

do jeho správy přibývají i barrandovské rekvizity, jednalo se především o koňské 

                                                
46 Jedna se o intenzivní kondiční tréninkový program.  
47 Parkur – jezdecká disciplína, kdy jezdec s koněm překonávají co v nejkratším čase a co s nejmenším počtem 

chyb danou trasu.  
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kočáry a povozy. Řadu z nich opravil a zrestauroval, aby se mohly využívat pro 

filmové účely. Od roku 1983 se utváří skupina pod názvem Equi-centrum, která ještě 

v té době je pod záštitou TJ Žižka Praha. V roce 1987 se na Trojském změnily 

poměry, a proto se skupina jezdců a kaskadérů přesouvá spolu s Hanušem na 

komořanský statek. Správa účelových zařízení svazu mládeže sdružení dala záštitu. 

Po revoluci ovšem došlo ke změnám a v devadesátých letech o statek sdružení přišlo, 

jelikož statek podle smluv byl majetkem státu. V roce 1998 se přestěhovalo do 

zámečku Vysoká Lhota u Čerčan.  

 

Martin Hanuš  

Syn Petra Hanuše narozený roku 1967, od útlého dětství se věnuje jezdeckému sportu 

a postupem času k ježdění se začaly připojovat i kaskadérské cviky. Jezdectví se 

věnovali oba jeho rodiče, otec ovšem na kaskadérské úrovni. Martin se vyučil 

sedlářem a profesi se také věnuje, ale veškeré své dovolené čerpá na natáčení filmů. 

Spolu se svým otcem navštěvoval tréninky klasických kaskadérů na holešovických 

Maninách a ve Stromovce. Po revoluci se začíná naplno věnovat kaskadérství 

s koňmi. V současné době se věnuje výcviku koní, natáčení kaskadérských scén, 

výuce herců….tím to ale nekončí. Jeho firma Equi-Hanuš s.r.o. dokáže zajistit 

kompletní vybavení, které souvisí s koňmi, včetně kočárů, povozů a dobových sedel. 
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Struktura empirické části 

Cílem diplomové práce je zmapování vývoje kaskadérské profese. Proto bylo nutné 

práci rozdělit do dvou linií. linií. Linie byly stanoveny mezníkem, kterým byl rok 

1989.  

První část se věnuje kaskadérské profesi v dobách státního socialismu. Popisuji zde 

vznik profese na základě klíčových filmů. Klíčové filmy byly vybrány na základě 

knižních vzpomínek, ale také na základě uskutečněných rozhovorů. Jsou zmíněny i 

z důvodu, že jejich natáčení ovlivnilo další kaskadérský vývoj. Následující dílčí téma 

se věnuje kaskadérskému vybavení a jeho dostupnosti. V této části není opomenuta i 

profesní stránka a její finanční ohodnocení. Následně se věnuji kaskadérským 

vystoupením před živým publikem. 

Druhá časová linie se věnuje období porevolučních let s přesahy do současné doby. 

Opětovně byly vybrány klíčové filmy devadesátých let. Filmy byly natolik 

významné, že podílení se na nich, mělo pro českou kaskadérkou branži obrovské 

pozitivní dopady v podobě dalších pracovních zahraničních nabídek. Pro porovnání 

je uvedeno jakým způsobem se rozvíjelo trénování v devadesátých letech a zda 

v tomto směru došlo k razantním změnám. Odvětví, kde došlo k velkým změnám, je 

současné kaskadérské vybavení. Poslední část této druhé podkapitoly se věnuje 

ocenění Taurus a nominací českých kaskadérů pro obdržení ceny.  
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3 EMPIRICKÁ ČÁST – INTERPRETACE ROZHOVORU 
 

3.1 ŽIVOT KASKADÉRA V PŘEDREVOLUČNÍCH LETECH 

 

3.1.1 Klíčové filmy předrevoluční doby 

 

Kaskadérská profese se u nás krystalizovala a rozvíjela téměř průkopnicky film od 

filmu. Je tedy zapotřebí zmínit nejdůležitější filmy, které ve svém důsledku razantně 

ovlivnily vývoj této profese. 

 

Tarzanova smrt a Blbec z Xeenemünde 

V širokém povědomí veřejnosti je zakotven a s kaskadérstvím spjat film Limonádový 

Joe aneb Koňská opera48. Je pravda, že to je jeden z filmů, který je významný, jak si 

povíme později. Ale je to opravdu ten nejdůležitější film, kde byla využita práce 

kaskadérů? Já si dovolím oponovat této milné tezi. Dřívějším filmem, kde byli 

osloveni první kaskadéři, byl dvojfilm Tarzanova smrt a Blbec z Xeenemünde49 

z roku 1962. Tou dobou v Československu nebyla ještě žádná kaskadérská skupina, 

která by byla filmařům k dispozici. Tudíž bylo zapotřebí nejdřív některé kaskadéry 

opatřit. Hlavní zásluha leží na bedrech Tomáše Svobody, který působil jako asistent 

režie ve výše zmíněných filmech50. Do filmů bylo potřeba několik statných mužů, 

kteří by zvládli rvačku, skutálení se ze schodů či prorážení dveří. Proto Tomášovy 

kroky směřovaly do pražských tělocvičen, kde oslovil několik sportovců, zda by 

nechtěli svůj bojový potenciál předvést před kamerou. Oslovenými sportovci byli 

především boxeři, zápasníci, či judisté. Tenkrát hrstka sportovců, tehdy ještě nic 

                                                
48 Limonádový Joe aneb Koňská opera, režisér Oldřich Lipský, 1964 
49 Oba filmy pochází z dílny režiséra Jaroslava Balíka. Jedná se o filmi sci-fi žánru. Obě díla jsou situována do 

německého prostředí, herecké obsazení filmů je téměř identické. 
50 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
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netušící budoucí kaskadéři, na jeho nabídku kývla. Mezi nimi byl i Zdeněk Srstka, 

který se v té době věnoval boxu za TJ Slavoj Žižka.  

V době natáčení se ještě nejednalo o klasické dublování herců, ale kaskadéři byli 

plnohodnotnými účastníky ve filmovém dění. Jejich výkony se už však lišily od těch 

hereckých, protože veškeré šarvátky probíhaly reálně, takže si tehdejší kaskadéři 

uštědřili nejednu dobře mířenou. Jaroslav Tomsa je toho důkazem, protože  

vzpomíná, že mu během natáčení jeho protivník Jindra Sejk vyrazil dva přední 

zuby.51 Dokonce nechybělo mnoho a snímek měl na svědomí i lidský život. Ve filmu 

se totiž objevuje scéna, při které vítěz rvačky topí poraženého v kašně. Opět se ale 

nejednalo o žádný trik, dotyčný byl topen doopravdy, konec topení přišel až na popud 

produkce.52  

Pro film byli najati neherci, aby vykonávali nebezpečné scény a předváděli rvačky. 

Díky tomuto natáčení se začala formovat skupina kaskadérů, která se rozhodla 

věnovat této profesi.  

 

Limonádový Joe aneb Koňská opera 

Osudovým filmem pro českou kaskadérskou branži je brán film Limonádový Joe 

režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Film je vnímán jako osudový samotnými 

kaskadéry53. Limonádový Joe mělo oproti Tarzanově smrti větší divácký úspěch. Dle 

mého názoru je to zapříčiněno nejen samotným kaskadérským vystoupením, ale 

především žánrem filmu – parodie na western. I s časovým odstupem několika 

desítek let jsou scény současnými kaskadéry vnímány jako obdivuhodné.54  

Před natáčením opět sehrál svou roli pomocný režisér Tomáš Svoboda, který 

zkontaktoval sportovce a zápasníky všech odvětví, kteří šli znovu do filmové akce. 

Natáčení divokých scén probíhalo v duchu přechozích filmů, tudíž ve stylu „in 

                                                
51 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.40. 
52 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
53 To, že Limonádový Joe je osudovým filmem, bylo zmíněno ve vykonaných rozhovorech, ale i v televizních 

pořadech. – například pořad Barvy života, 2003, Tady a teď plus 1999. 
54 Ladislav Lahoda o filmu Limonádový Joe: „Už bylo neskutečný start to byla neskutečna startovní téma pro tu 

skupinu, protože to tenkrát nikdo neuměl, to byl Srstka, Karel Engl, zápasníci, vzpěrači, Jarda Tomsa a ten film je 

prostě úžasnej na tu dobu užasnej, vůbec takovej výtvarnej se vším všudy.“ Rozhovor se Ladislavem Lahodou 

vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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natura“. Dávku testosteronu celému natáčení dodal děj filmu a rekvizity, ale  největší 

zásluhu měly kostýmy kovbojů s kolty proklatě nízko. Zábavné jsou poté výpovědi 

z natáčení. Oba kaskadéři, jak Jaroslav Tomsa, tak Zdeněk Srstka, hovoří o tom, že 

všichni rváči dělali hrdiny na place, jelikož tvrdili, že je nic nebolí, ale doma počítali 

bolístky. Mnohým z nás by se mohlo zdát,  že si aktéři natáčení neužili, ale opak byl 

pravdou. Možná díky atmosféře, která panovala při natáčení nebo díky kostýmům 

tomu bylo jinak.55 

Po skončení natáčení Limonádovýho Joe se pomalými krůčky začíná utvářet první 

skupina kaskadérů, kteří se začínají věnovat této profesi.  

 

Most u Remagenu 

Roku 1968 zavítala do Československa americká produkce. Důvodem návštěvy bylo 

natáčení zmíněného filmu. Děj filmu se odehrává za druhé světové války a zachycuje 

probíhající boje spojenecké armády a vojska Wehrmachtu. 

Hlavní natáčecí lokací byla středočeská Davle, která disponovala mostem, který 

splňoval filmařské požadavky. Natáčení filmu, i přes svou dějovost, probíhalo hladce. 

Kaskadéři jeden den byli oblečeni za americké vojáky, druhý den zase za německé a 

v tomto duchu celé natáčení plynulo. Hladký průběh zastavily až ruské tanky, protože 

se psal jednadvacátý srpen 1968. Jaroslav Tomsa vzpomíná na událost: „ v Davli se 

jelo na ,plné pecky‘ a do Prahy se blížily tanky. Ruské. Nebyly v žádném scénáři. 

Jobova zvěst zasáhla celý štáb filmu.“56 Bylo to tak, zasažen byl nejen celý štáb, ale 

celé natáčení filmu, které bylo pozastaveno. Po několika jednáních s úřady byla 

americká produkce ujištěna, že film v Davli mohou dotočit. Produkce si, i přes daný 

slib, nebyla jistá hladkým průběhem dotočení, a proto se rozhodla film dotočit 

v Itálii.57  

Samotnými kaskadéry je tento film vnímán tak, že položil základy českého 

kaskadérství. 58  Protože se ve filmu jednalo nejen o jednotlivé scény, ale o 

koordinované a ucelené kaskadérství. Velkou roli zde sehrál i americký koordinátor 

                                                
55 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
56 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.48  
57 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.49 
58 Filmový dokument: Povolání kaskadér. (A. Kopřiva, 2011). 
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kaskadérů Hall Needham, který s českými kluky trénoval, vysvětlil  

a předvedl nové kaskadérské cviky. Jeho postavě a přínosu pro české kaskadéry se 

budu věnovat později. 

K natáčení toho filmu bych chtěla ještě podotknout, že jsem našla neověřenou 

informaci, že i samotné natáčení americké produkce v Československu bylo zmíněno 

jako jeden z mnoha důvodů intervence vojsk Varšavské smlouvy. Zda tomu opravdu 

tak bylo a natáčení filmu bylo využito k propagandě jako zdůvodnění zásahu vojska, 

se mi bohužel nepovedlo ověřit.  

 

3.1.2 Kontakt se zahraniční produkcí a zahraniční natáčení  

Politická situace nenahrávala cestování do tzv. západních zemí. Ale nejednou se 

stalo, že „západní“ filmový štáb přijel filmovat do tehdejšího Československa.  

Čeští kaskadéři se dostali prvně do kontaktu se zahraniční „západní“ produkcí již 

v roce 1964 při natáčení filmu Zlatokopové z Arkansasu. Díky filmu Limonádový 

Joe v barrandovských ateliérech vyrostla skvostná westernová vesnička. A využít ji 

pouze pro jedno natáčení a by byla obrovská škoda. Westernová vesnička tedy 

získala další uplatnění a poskytla tak zázemí pro západoněmeckou produkci. 

Westernové kulisy nebyly jediným přežitkem z filmu Limonádové Joe, využita byla i 

práce našich kaskadérů, kteří znovu před kamerou předváděli svá bojová umění. O 

rok později vznikl další film, tentokrát východoněmecké produkce. Lokalita zůstala 

úplně stejná a barrandovská westernová vesnice byla využita do třetice. Čeští 

kaskadéři tak pomyslně završili svoji trilogii westernových filmů kovbojkou s 

názvem Černý orel ze Santa Fé. 

Kaskadéři okusili i natáčení mimo jejich rodný kraj. Mezi první cesty, kdy si balili 

kufry a odjížděli do dálných zemí natáčet, byla v roce 1972 jejich cílovou destinací 

Turkménie. Natáčel se snímek Oáza (1972) od režiséra Zdeňka Brynycha 

v koprodukci se sovětským Mostfilmem59. Ten měl na starosti připravit vyhovují 

podmínky pro celý štáb, ale v žádném případě tomu tak nebylo. Ihned po příletu naši 

                                                
59 Mosfilm je jedním z nejstarších, dnes ruských filmových studií, vznik studia je datován roku 1923, svého času 

je největším producentem sovětských filmů. informace dostupné online na http://www.mosfilm.ru/eng/company/ 
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protagonisté zjistili, že předem domluvené podmínky se diametrálně liší od reality. 

V prvních dnech chyběla toaleta a tekoucí voda.60  

Natáčení se ze tří týdnů protáhlo na tři měsíce. Prací kaskadérů bylo především 

dublovat herce při pádech a dlouhých pochodech vyprahlou pouští. Na již zmíněné 

katastrofální hygienické podmínky doplatil kaskadér Zdeněk Srstka, který se napil 

místní vody a dostal úplavici.61  

O dva roky později čekal kaskadéry znova výjezd do krajů Sovětského svazu, 

tentokrát na Ukrajinu. Ukrajinské pláně byly autentickým prostředím pro natáčení 

filmu Sokolovo režiséra Otakara Vávry. Tady kaskadéři uplatnili své umění 

v bojových scénách, které nebyly ochuzeny o nejeden požár nebo výbuch.  

 

Jaroslav Tomsa se podíval i za oceán, když letěl v roce 1978 natáčet na spřátelený 

ostrov ležící v karibských moří, na Kubu. Právě tady probíhalo natáčení jedné 

z epizod kriminálního seriálu 30 případů majora Zemana. Epizoda, která vznikla na 

karibském ostrově, se vysílala pod názvem Rukojmí z Bella Vista. Tomsova role byla 

jasná - na lodi měl sehrát s hercem Rudolfem Jelínkem rvačku a přepadnout přes 

zábradlí lodě a spadnout do moře. Scéna byla změněna na popud místní námořní 

hlídky, která československou produkci upozornila na nebezpečí v podobě žraloků. 

Pád zůstal zachován a Tomsa si místo do moře skočil do celtové plachty.62 

 

Koncem sedmdesátých let zavítala do Československa znovu americká produkce. 

V barrandovských ateliérech se natáčel film Na západní frontě klid. Se štábem přijel i 

americký koordinátor kaskadérů Bob Simons. Čeští kaskadéři šli opět do akce a 

museli obhájit své účinkování ve filmu, protože se předpokládalo, že přijedou na 

natáčení kaskadéři z Velké Británie. Po týdenním zkoušení se Simons rozhodl, že 

natáčení zvládne s chlapci z Čech a počty britských kaskadérů nebude navyšovat. 

Filmování probíhalo na Mostecku ve vybydlených vesnicích, došlo i k dopálení 

bývalého kostela, tehdy za částku dvaceti tisíc korun.63  

                                                
60 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 50. 
61 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
62 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 82. 
63 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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Při natáčení čeští kaskadéři pociťovali rozdíly mezi nimi a jejich zahraničními 

kolegy. Největší rozdíl byl v tom, že Britové používaly chrániče, což čeští používali 

minimálně. Ladislav Lahoda vzpomíná: „Poprvé, když přišel jejich kaskadér na plac, 

tak jsem myslel, že přišel brankář Holeček, ten měl chráničů...(smích), ten byl 

obalenej jak medvěd. To my tenkrát vůbec nepoužívali, skoro jsme to považovali za 

nějakou zbabělost, že jo.“64  Tady se vybízí otázka, do jaké míry hrála roli jejich 

ješitnost a do jaké míry fakt, že v Československu panovala nedostatková ekonomika. 

Proto nebyly k sehnání speciální chrániče pro extrémní sporty, potažmo pro 

kaskadéry. 

Filmy osmdesátých let nikterak zásadně neovlivnily vývoj kaskadérské profese, proto 

je nezmiňuji. Stěžejní filmy polistopadové doby budou reflektovány v druhé 

interpretační části.  

  

3.2 Trénování  
 

„Skutálení se ze schodů se netrénuje, vezme si chrániče a musí se vypnout“65 

 

Kaskadéři a kaskadérka, se kterými jsem vedla rozhovory byli vždy sportovně 

založení. Kaskadéři na koních se věnovali od útlého věku jezdectví. Klasičtí mužští 

kaskadéři se zase věnovali úponovým sportům. Kaskadérka Hana Dvorská měla za 

sebou pestrou sportovní průpravu, jako příklad mohu uvést gymnastiku, horolezectví 

či parašutismus.  

 

Kaskadérství je samo o sobě fyzicky náročnou disciplínou. Jak jsem v předchozích 

částech nastínila, jednalo se hlavně o sportovce, kteří se věnovali úponovým sportům. 

Největší zastoupení měli boxeři, judisté, zápasníci ve volném stylu, ale i vzpěrači. Na 

otázku, proč právě oni byli vhodnými kandidáty, je jednoduchá odpověď. Jejich 

tělesné proporce a trénovanost je přímo předurčovala k tomuto povolání. Z čistě 

praktických důvodů je de facto nemožné, aby kaskadérem byl člověk bez předchozí 

sportovní průpravy.  

                                                
64 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
65 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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V předrevolučních letech se dokonce mezi kaskadéry našel nejeden mistr republiky 

nebo reprezentant ve svém sportovním odvětví. Jenže kaskadérství není pouze o 

fyzické kondici a bojovém umění. 66  Proto bylo potřeba trénovat i samotné 

kaskadérské cviky.  

Primární úlohou kaskadérských tréninků bylo a doposud je připravit kaskadéra na 

úkony, které probíhají během natáčení. Jde o maximální přípravu pro výkon a o 

minimalizaci rizika případných zranění. Nicméně v šedesátých letech se čeští 

kaskadéři primárně spoléhali na svůj sportovní um, než aby trénovali techniky a 

provedením kaskadérských výkonů. Na druhou stranu jim to nesmíme mít za zlé. Je 

třeba si uvědomit, že to reflektovalo pouze dosavadní vývoj nově vznikající profese. 

Proto se kaskadéři museli nejednou popasovat s téměř průkopnickými začátky.  

Na základě dostupných materiálů lze hovořit, že první vlaštovkou, která vnukla ideu 

skupinových tréninků, byla iniciativa Halla Needhama při natáčení filmu Most u 

Remagenu. Jak bylo řečeno, film byl americké produkce. Není divu, že 

koordinátorem byl Američan Hall Needham, který ve své době patřil mezi 

hollywoodskou kaskadérskou špičku. Hallův tým byl složen ještě z několika 

amerických kaskadérů, ale hlavní mustr jeho kaskadérské základny tvořili Češi. 

V roce 1968 můžeme tedy hovořit o jeho klíčové roli, která značně ovlivnila 

dosavadní vývoj na české kaskadérské scéně. Rozhodl se pořádat výcvikové tréninky 

pro české kaskadéry, které probíhaly v pronajatém domě v Davli. Zde se čeští 

kaskadéři poprvé setkali s hlavní tréninkovou pomůckou, kterou byla trampolína.67 

Ta totiž bývá dodnes využívána ve scénách, kdy je například ve filmu výbuch. 

Kaskadér se z trampolíny vymrští do vzduchu tak, aby byl dojem co nevěrohodnější.  

V sedmdesátých letech čeští kaskadéři dospěli k vizi společných tréninků. První 

jejich společnou tělocvičnou byla místnost nacházející se v suterénu na Maninách 

v pražských Holešovicích. Tělocvična poskytovala útočiště kaskadérům dlouhých 

třicet let. Naneštěstí byla tělocvična v roce 2002 vytopena a nedošlo k jejímu 

obnovení. 

                                                
66 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
67 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.47. 
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Souběžně dalším místem, kde se trénovalo, byla nedaleká Stromovka. Kromě 

trénování fyzické kondice tady kaskadéři cvičili obratnost, parakotouly, zmíněné 

skoky na trampolíně a mnoho gymnastických cviků. Po zjištění, že lze natočil 

filmovou rvačku, aniž by se pěsti obou soků dotkly, se nejvíce začaly trénovat 

filmové rvačky. U rvaček je důležitých hned několik faktorů. Prvním z nich je se 

umět postavit před kameru tak, aby nebylo vidět, že nedošlo ke kontaktu. Divák si 

totiž musí myslet pravý opak.68 Kromě tohoto je zapotřebí jít za pohybem úderu, tím 

je kladen důraz na autentičnost. Nemalou úlohu při takové scéně mají i zvukové 

efekty, které dodají na razantnosti a přesvědčivosti pěstní šarvátky. Již 

v sedmdesátých letech se takové zvukové efekty do scén přidávaly. Jsou tu ale také 

kaskadérské kousky, které se netrénovaly. 

Prvním cvikem, který se netrénoval byl skok do krabic. Mělo to i své logické 

opodstatnění. V době komunismu nebyl přebytek papírových krabic a životnost 

krabic se téměř rovná jednomu seskoku do nich. Z tohoto důvodu nedostatku se 

veškeré krabice schovávaly na natáčení. Mezi další cviky, které se netrénovaly patřil i 

pád ze schodů. Je to jeden z nepříjemných a fyzicky náročných někdy až bolestivých 

scén i pro otrlé kaskadéry. 

Výcvikové prostory nesloužily na Maninách a Letné pouze pro trénink kaskadérů. 

Chodili se sem učit kaskadérským technikám herci a herečky. V některých případech 

a v méně riskantních scénách herci neměli svého dubla, proto bylo potřeba, aby scénu 

zahráli oni samotní a měli co nejlepší průpravu. Jednu z nejdelších kaskadérských 

průprav měl herec Marek Vašut. Byl totiž představitelem hlavní postavy ve filmu 

Pěsti ve tmě. Film se odehrával v boxerském prostředí, kromě zvládnutí boxerské 

techniky se Marek musel naučit i tu kaskadérskou. Tréninku na koních se nevyhnuly 

ani samotní herci, kteří se v rámci své role museli podrobit intenzivnímu výcviku.69 

Pomyslnou třešničkou na dortu tréninků můžeme označit trénování hoření. Jak 

takový trénink probíhal? Musíme si uvědomit, že čeští kaskadéři začínali své kariéry 

v éře státního socialismu. Kontakt se západem byl značně omezený, tudíž nejedna 

metoda byla průkopnická. Na jeden z tréninků, který se týkal hoření, vzpomíná i 

Ladislav Lahoda. Sehnali si z Vítkovických železáren azbestový oblek, Jaroslav 

Tomsa do něj Lahodu oblékl, nejdřív ho ještě polil vodou, pak benzínem a zapálil. 

                                                
68 Televizní dokument: Jsem kaskadér, A. Kopřiva (2011). 
69 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.97. 
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Samozřejmě došlo na popáleniny, protože azbest neplnil svou funkci tak, jak si 

představovali.70  

Tréninky ovšem měly a mají určitou specifikaci, kterou si udržely až dodnes. 

Sloužily a slouží dokonce k zapojení nových členů. Tréninky neprobíhají za finanční 

příspěvek, kdo to chtěl zkusit, mohl přijít na trénink a zde se seznámit s tím, co 

všechno obnáší být kaskadérem a jak fyzicky náročná profese to je. Síto v podobě 

společných tréninků propustilo pouze opravdové a fyzicky schopné zájemce.71  

Ke klasickým kaskadérům se na tréninky připojovali i tzv. specializovaní kaskadéři. 

Jednalo se zejména o  kaskadéry na koních, šermíře, automobilové a motocyklové 

závodníky. Kaskadéři na koních se od těch klasických učili rvačky a na revanš se ti 

klasičtí kaskadéři chodili učit jezdit na koních. Jezdecké tréninky v té době probíhaly 

v TJ Žižka na Trojském ostrově. Kromě samotného jezdeckého výcviku nacvičovali 

kaskadérské scény a koně se učili kaskadérským cvikům. Ztížením té doby bylo, že 

koně de facto až na pár výjimek vymizeli ze soukromého vlastnictví. Koně tedy byli 

ve vlastnictví jezdeckých oddílů. Největším oddílem v Praze byl TJ Žižka na 

zmíněném Trojském ostrově. Primárně se tady lidé učili klasickému jezdeckému 

umění. V rámci oddílu vznikla i specializovaná skupina, která se věnovala díky 

Františku Michálkovi kaskadérství.72 Ovšem v té době bylo naprosto nemyslitelné, 

aby se koně vyčlenili pouze pro samotný kaskadérský výcvik a sloužili by výhradně 

pro filmařské účely. Proto koně museli být i nadále primárně k dispozici jezdeckému 

oddílu. Svou roli zde ovšem sehrála lidskost, kterou projevili tehdejší zaměstnanci 

oddílu. Koně, kteří byli vyčleněni pro svou povahu a schopnost se učit se 

kaskadérským kouskům, nebyli tak často půjčováni ke klasické jezdecké výuce. 

V praxi to znamenalo, že oddílový koně jezdili tři až čtyři tréninkové hodiny denně 

se žáky. Kaskadérský kůň měl tu výhodu, že měl jen jednu výukovou hodinu denně.73 

Jelikož do filmu potřebovali speciálně vycvičené koně a klasický výcvik tyto cviky 

nezahrnoval, začalo se s těmito vyčleněnými koňmi speciálně trénovat. Kůň do filmu 

musel například být schopný si na povel lehnout, vzepnout, sednout, shodit svého 

jezdce nebo být zvyklý na oheň či střelbu. Poté se ještě cvičili koně pro speciální 

                                                
70 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
71 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
72 Rozhovor s Petrem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
73 Rozhovor s Petrem Hanušem vedla Denisa Kolářová 28.4.2017. 
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kočárové scény. Při výcviku se užívalo mnoho metod. Základní metodou pro výcvik 

byly tzv. metodické dopisy74, které byly převzaty z armádního výcviku koní. Ve 

výcviku se používaly humánnější praktiky od jejich zahraničních kolegů. Když se ve 

filmu potřebovala natočit scéna, jak kůň padá, dělalo se to dvěma způsoby. První 

způsob byl, že se vykopala jáma, ta se zakryla a kůň do ní předníma nohama spadl a 

udělal kotrmelec a kaskadér tímto celkem prudkým pohybem vylétl ze sedla. 

Možností číslo dva bylo upevnění pout na přední nohy koně. A když bylo potřeba, 

kaskadéři pouta přidrželi, tím koně vyvedli z rovnováhy, což vedlo k jeho pádu k 

zemi. Maďarští kolegové používali elektrošoky, kůň dostal silný elektrický šok, že 

ztratil na pár vteřin vědomí a šel k zemi.75  

Kromě výcviku kaskadérských koní a samotných kaskadérů se skupina kaskadérů a 

jezdců kolem Františka Michálka a Petra Hanuše věnovala výcviku jezdectví i pro 

herce. V té době nebylo nic neobvyklého, že herci v rámci přípravy na natáčení 

navštěvovali jezdecké kurzy.76  

 

3.3 Vybavení kaskadérů  
 

„Nebyly chrániče to neexistovalo [..], já jsem si prostě šila všechno [...], šicí stroj 

jsem měla, já jsem si pak koupila takovej průmyslovej velkej, kvůli těm chráničů a 

kvůli tomu že jsem pak šila sedáky na horolezectví a všechny ty chrániče, to si vzal 

třeba hodně látek nějaký filc, tak jsem to prošila, udělalo se takový nějaký gumy tady 

(ukazuje rukou), to nebyly žádný sucháče a všechno jsme si škrtili v těch gumách. 

Páteřák77 jsem si ušila takovou placku na záda prostě, takový pevný jo a prosila jsem 

to dokavaď to ten stroj pobral. Tak jsem měla takovou tvrdou věc, tak já jsem si dala 

gumy a škrtila jsem se v tom. Bočáky78  ty mám dodneška, jsou lepší než ty 

                                                
74 metodické dopisy = sbírka tréninkových materiálů, která ve své době sloužila k trénování armádních koní. 

Jednalo se o velmi podrobný popis, jak trénovat armádního koně, který musel umět si lehnout na povel a nehnutě 

ležet, zatímco jeho jezdec přes něj střílel na cílový objekt, kůň mu totiž sloužil jako štít.  
75 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová 28.4.2017. 
76 Rozhovor s Petrem Hanušem vedla Denisa Kolářová 28.4.2017. 
77 Páteřák = slangově chránič páteře 
78 Bočáky = slangový výraz pro chránič boků 
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kupovaný. Tak jsem to všechno sešila a vždycky jsme si to dali a třeba jsme ustřihly 

ponožky tak, aby to drželo nebo tak jsem šila i klukům šili jsme všechno.“79 

 

Kaskadérství není jen o fyzické a technické přípravě, pro výkony před kamerou je 

potřeba i speciálního vybavení. Na mysli mám chrániče a rekvizity usnadňující jejich 

výkony. Chrániče kaskadéři začaly používat až v průběhu sedmdesátých let. Mezi 

hlavní ochranné pomůcky v té době patřily tzv. bokovky, vesty, chrániče kolen a 

loktů. Chrániče byly převzaté z jiných sportovních disciplín nebo doma vyrobené či 

ušité.80  

Domácí výroba se netýkala pouze ochranných pomůcek, ale i filmových rekvizit, 

které nejednou vznikaly až improvizovaně během natáčení. Jinak tomu nebylo ani při 

natáčení filmu Hordubal. Scénář byl nemilosrdný, týraný měl být bit dřevěnou 

plaňkou do zad. Režisér si stěžoval na nedostatečnou razanci. Proto při hledání řešení 

pomohl místní obuvník, který kaskadérům daroval pás gumy, ze které se dělaly 

podrážky bot. Poté scéna mohla proběhnout s dostatečnou razancí, aniž by některý 

z aktérů utrpěl újmu.81  Pojistky, nejrůznější karabiny a další vymoženosti čeští 

kaskadéři okoukali od svých zahraničních kolegů při natáčení filmu Most u 

Remagenu. Na rozdíl od nich si pomůcky nekoupili v obchodech, ale vyrobili si je 

sami doma. Nehořlavé obleky, které známe dnes, tehdy nebyly. Proto se kaskadéři 

snažili najít variantu oblečení, kterou by během natáčení mohli používat.  Posloužil 

jim azbestový oblek, který ovšem nebyl tak nehořlavý, jak se domnívali a proto první 

pokusy končili i ohořením prvního odvážlivce. Užívala se především varianta 

vrstvení oblečení. Ta spočívala v tom, že kaskadér oblékl několik vrstev oblečení, 

spodní vrstva byla mokrá a naopak svrchní se polila benzínem a zapálila. Tímto 

počinem se kaskadéři odlišovali od svých zahraničních kolegů.  

Při natáčení filmu na Západní frontě klid v roce 1979 měli američtí kaskadéři na sobě 

speciální oblek , který zajištoval kontrolované hoření.  Bylo to způsobeno speciálními 

měděnými hadičkami, kaskadér měl v ruce uzávěr na přívod plynu, a proto mohl 

regulovat intenzitu ohně, dokonce oheň mohl úplně uhasit.82 
                                                
79 Rozhovor s Hanou Dvorskou vedla Denisa Kolářová 22.6.2017. 
80 Na kus řeči - 1975 
81 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 73. 
82 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
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Kaskadéři se snažili vymýšlet sami další a další triky a výkony, které by mohli 

předvádět. Výsledkem byl například pružinový přístroj, který nahrazoval ten 

zahraniční pístový. Stroj sloužil zejména ve scénách, kde bylo potřeba prolítnout skrz 

nějakou bariéru, například skrz dveře. Kaskadér měl na sobě popruhy a pomocí 

pružiny a jejího uvolnění byl tažen určeným směrem.83  

Výroby vlastních pomůcek nebyli ušetřeni ani kaskadéři na koních. Speciální sedla, 

která by korespondovala s obdobím filmu vyráběl sedlář, který pracoval pro 

barrandovská studia. Pomyslného vrcholu vynalézavosti ale kaskadéři dosáhli trochu 

v jiném odvětví. Koně na natáčení bylo potřeba dopravovat. V době socialismu 

nebyly vleky na koně, které by se zapřáhly za automobil jako v dnešní době. 

Kaskadéry napadl opravdu „kaskadérský kousek“, protože koupili starý autobus a 

předělali jej na vůz pro přepravu koní. Dnes by to bylo něco nemyslitelného, 

v předchozí době to šlo. Přidělali do autobusu par fošen, rampu na nakládání koní a 

mohlo se jet. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017.  
84 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
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3.4 Politické ovlivnění kaskadéra v socialistických časech 
 

 „My si udělali kotrmelec, rvačku a šli domů“85. 

 

Při výzkumu a především během provádění rozhovorů jsem nekladla otázku, která by 

se týkala politického vyznání narátorů. Neptala jsem se ani na jejich názor ohledně 

politiky. Přesto se politická situace v některých rozhovorech a pramenech promítla.  

Nejcitelnější politická událost pro tehdejší kaskadéry byla invaze vojsk Varšavské 

smlouvy v srpnu 1968. Invaze přerušila natáčení filmu Most u Remagenu. Jaroslav 

Tomsa na událost ve svých pamětech vzpomíná, že se natáčení přerušilo a on na 

filmové motorce odjel za svou rodinou do Klánovic.86 

Ladislav Lahoda hovořil o fenoménu, se kterým se někteří herci museli potýkat. Moc 

televize a medií i za dob socialismu byla obrovská, proto někteří herci byli 

označováni diváky za komunisty jen kvůli své televizní roli. V té době bylo těžké 

role odmítnout, proto se herci omlouvali, že marodí a vymýšleli důvody, proč zrovna 

nemohou natáčet. Kaskadérům to bylo jedno. „My si udělali kotrmelec, rvačku a šli 

domů“87. Možná to, že kolikrát nebyla vidět jejich tvář, je ta příhodnější stránka 

jejich povolání88. Na druhou stranu socialistická politika ovlivňovala jejich životy 

víc, než si byli ochotni přiznat nebo to nebylo pouze vyřčeno. Nejzásadnější zásah 

politiky vidím v tom, že kaskadérství nebylo bráno jako povolání, pouze jako 

profese. To znamení, že kaskadéři museli mít jiné hlavní oficiální zaměstnání. 

Kaskadérství měli jako druhý pracovní poměr.  

 Z počátku sedmdesátých let kaskadéři nebyli tolik vytížení jako jsou dnes. Ovšem 

taky se stávalo, že hlavní zaměstnání jim nejednou komplikovalo natáčení. Byli 

nuceni si brát na natáčení dovolené, chodit k doktorům, aby získali aspoň půl dne 

volna nebo se podvádělo úplně a kaskadéři se takzvaně “házeli marod“. Ve 

výjimečných případech byli ze zaměstnání uvolněni. Jednalo se tak v případě 

natáčení filmů se socialistickou tématikou, kde byli uvolněni z práce v zájmu státu. 

                                                
85 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
86 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.48-49.  
87 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
88 Dnes je to stále výhoda pro kaskadéry. Protože čím méně jim je vidět tvář ve filmech, tím větší uplatnění mají. 

Filmaři totiž nechtějí, aby se ve filmech objevovaly dokola ty samé tváře.  
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Řada kaskadérů byla vrcholovými sportovci a následně se stali trenéry, proto jejich 

pracovní uvolnění bylo o něco snaží. U koňských kaskadérů byli trochu jiné 

podmínky. Nejeden kaskadér na koni byl i aktivním závodníkem v parkurech nebo 

drezuře. Jezdecké scény z těchto důvodů jezdili v rámci svého členství v oddílu. Petr 

Hanuš byl správcem areálu TJ Žižka na Trojském ostrově a v průběhu let se stal i 

hospodářem této tělovýchovné jednoty. Proto kaskadérské scény jezdil v rámci 

tohoto zaměstnání. Jeho syn Martin byl zaměstnáním sedlář, ale také se věnoval 

kaskadérství, tudíž také jezdil natáčet v rámci svého volného času nebo během již 

zmíněné dovolené. Ladislav Lahoda vyjádřil písemně nesouhlas s tehdejší vládou a 

stálo ho to místo trenéra. Proto pak dělal dnešního vyhazovače v klubu Alfa na 

Václavském náměstí. Změnu zaměstnání si chválil kvůli pracovní době, která 

většinou začínala až v odpoledních hodinách, tudíž mohl přes den natáčet filmy.89  

 

3.5 Finanční ohodnocení 
 

„Kdo je statečný a vsadí na tohle, tak jim všem říkám, myslete na to, že ty kotrmelce 

nemůžeš dělat celý život, nebo se můžeš zmastit, že jo, to je hned, že se někdo zraní a 

je najednou na dlažbě.“90 

 

Ceny za výkony se odvíjely film od filmu. Ve filmu Limonádové Joe kaskadéři 

kasírovali za dvacet natáčecích dnů 2568 korun.91 V roce 1968 při natáčení Mostu u 

Remagenu si kaskadéři chválili výplatu, kterou dostali za natáčení, jelikož byli 

ohodnoceni stejně jako jejich američtí kolegové. O jakou částku se konkrétně jednalo 

se mi nepovedlo zjistit. Na druhou stranu si myslím, že se jednalo o slušné peníze, 

protože americké platy byly rozhodně vyšší, než ty československé. Částky za 

natáčení byly dané podle kaskadérských kategorií. Kategorie byly ohodnoceny 

částkami 180korun, 240korun, 350korun a ti nejlépe placení měli 500korun za jeden 

                                                
89 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
90 Tamtéž. 
91 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 41.  
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natáčecí den. Současné honoráře se pohybují kolem pěti tisíc korun za jeden natáčecí 

den. 92  

Úplně jinak tomu bylo u koňských kaskadérů. Finance, které vydělaly během 

natáčení, šly na provoz oddílu. Jinak tomu bylo když riskovali své zdraví. Například, 

když měl sehrát pád s koněm, dostal 100korun.93   

 

3.6 Kaskadérská vystoupení  

Kaskadéři počátkem 80. let začali pořádat kaskadérská vystoupení před živým 

publikem. Zlaté časy kaskadérských vystoupení byly až do devadesátých let. Poté 

kaskadérská vystoupení téměř vymizela.  

V Československu se jezdila tzv. autorodea94, při kterých se předváděli nebezpečné 

kousky. U zrodu kaskadérských vystoupení stál český automobilový závodník 

Antonín Hausknecht. Antonín přišel s nápadem přetransformovat show a udělat z ní 

komplot automobilové a kaskadérské show včetně kostýmů za hudebního doprovodu. 

Byla to skladba mnoha filmových žánrů, od westernu po zamilovanou epizodu. A o 

kaskadérské akce nebyla nouze a diváci se mohli těšit na rvačky, exploze, ale i na 

jízdu automobilu pod dvou kolech. Snažení kaskadérů bylo zaštítěno filmovým 

studiem Barrandov. V té době byl ředitelem Barrandova ing. Jaroslav Gürtler, který 

kaskadérům dovolil vystupovat pod názvem Barrandero-kaskadéři filmového studia 

Barrandov.95 Po schválení se kaskadéři mohli pustit do plné realizace a příprav na 

vystoupení. Příprava show si vyžádala zapojení nejednoho ze zaměstnanců 

barrandovského studia. Kaskadérům byli nápomocni rekvizitáři, kostyméři, 

dekoratéři, ale také pyrotechnici. Cíl byl jasný, šlo o to, aby  dojem ze show byl co 

největší. Show se neobešla bez výbuchů, bylo nemyslitelné, aby se sami kaskadéři 

starali o tuto část vystoupení, proto se do konceptu show zapojili i čeští pyrotechnici. 

Tento úkol si vzal pod svá pyrotechnická křídla vysloužilý pyrotechnik Jiří Bergr 

s manželkou.96 Nácviky show probíhali na stadionu na Strahově. Show zde byla 

                                                
92 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
93 Rozhovor s Petrem Hanušem vedla Denisa Kolářová 28.4.2017. 
94 autorodea = předvádění nebezpečných scén s automobilem před živým publikem, předváděly se například 

automobilové honičky, jízda po dvou kolech, driftování. 
95 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 86. 
96 Tamtéž, s. 86. 
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podrobená porotě v podobě komise z Cirkusů a varieté97, která rozhodla, že snažení 

kaskadérů je obstojné a jejich výkony jsou hodny reprezentace, proto mohou 

vystupovat  i za hranicemi Československa. Kaskadéři podnikli se show několik 

představení v rámci Československého kraje a vždy s velkým úspěchem. Ale zde 

hranice jejich vystupování nekončí, díky Pragokoncertu98 a již zmíněnému souhlasu 

od komise, se jim otevřely hranice i do Sovětského svazu a Polska. Vystoupení měla 

opět obrovský úspěch a pomyslným vrcholem jejich kaskadérské show se konal 

v Kyjevě, kde česká skupina vystupovala před očima třiceti tisíc diváků.  

Vystoupení pod otevřeným nebem nebyla jedinou činností, které se kaskadéři 

v osmdesátých letech věnovali. Mezi další vystoupení estrádního typu patřilo i 

připravené vystoupení k výročí české kinematografie v roce 1986 v domě u 

Hybernů99. Estráda trvala čtyřicet minut a opět probíhala v kostýmech, za hudebního 

doprovodu a měla několik desítek repríz. Stará dobrá klasika, tím se kaskadéři řídili 

při vymýšlení svého programu. Vystupovali v kovbojských kostýmech za doprovodu 

písní z Limonádového Joe, čímž se snažili dodat tu správnou atraktivitu vystoupení. 

Největším rozdílem oproti natáčení filmu Limonádového Joe bylo, že rvačky již byly 

plně hrané a nedocházelo k žádnému fyzickému kontaktu až na jednu výjimku. Tím, 

že se jednalo o nový typ vystoupení, bylo znovu potřeba natrénovat jednotlivé 

scénky, protože i tady byla důležitá technika hraných úderů. Tentokrát se kaskadéři 

nestavěli do správného úhlu před kamerou, ale před živým obecenstvem.  Při jednom 

z vystoupení „zaordinoval“ vyhlášený dentista Zdeněk Srstka, protože se spontánně 

rozhodl dodat elán své postavě a trochu to přehnal a vyrazil jednomu ze svých kolegů 

dva zuby. Postižený si zuby odložil do kapsy a vystoupení se dohrálo do konce.100 

V devadesátých letech kaskadérské show nezanikly, jen se malinko obměnilo 

obecenstvo. Show se začaly pořádat na objednávku k nějaké příležitosti či větší 

oslavě. Když to prostory dovolily, předváděla se automobilová jízda na dvou kolech, 

                                                
97 Tato komise sloužila především k hodnocení daných vystoupení. Čísla, která byla označena za špatná, dostala 

nejnižší třídu. To mělo za následek, že umělci dostali nízkou finanční odměnu nebo dokonce úplný zákaz 

působení. IN: Https://www.advojka.cz/archiv/2012/20/cirkus-byl-vzdycky-cirkus [online]. [cit. 2017-06-04] 

98 Pragokoncert = svého času jediná agentura v Československu, která zprostředkovávala zahraniční koncerty a  

vystoupení českých a slovenských umělců 
99 CHOCHOLA, LUDĚK, Osm životů Zdeňka Srstky, s.36. 
100 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
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přetočení auta přes střechu, de facto šlo o otočení  o 360°. Předvádělo se i divácky 

atraktivní hoření kaskadérů nebo skoky do krabic.  

V současné době se můžeme setkat s představením kaskadérů, kteří se věnují 

automobilovým a motocyklovým show. S takto komplexním představením, jaké bylo 

v předrevolučních letech a následně těch devadesátých, se setkáváme minimálně. 

Jeden z důvodů je i časová vytíženost současných kaskadérů.  

 

3.7 Zranění 
 

„No, úrazů byla spousta, ale tedy nějaký byly, ale jako... člověk se většině věcí  za 

čas zasměje.“101 

 

V profesi, kde není o výbuchy, pády a tvrdé nárazy nouze, mnohé z nás napadne, jak 

četná a vážná jsou zranění, které kaskadér během své profese zažije. Na poměry 

běžného smrtelníka jich zažije dost, ale zase ne tolik, kolik bychom předpokládaly u 

takového zaměstnání. Mohlo by se zdát, že to je až paradoxní, ale nejčastěji se 

zranění stávali a stávají během tréninku. Ono když to blíže vysvětlím, úkolem 

tréninku je precizně natrénovat danou scénu. Příprava na takovou scénu znamená 

hodiny a hodiny práce. Hlavním cílem této přípravy je se do detailu připravit na 

natáčení. Během výkonů před kamerou by se totiž nemělo už nic stát.102 

Zlomeniny rukou, nohou či pohmožděniny zmiňovali opravdu jen tak mimochodem, 

protože to je bráno v této profesi na lehkou váhu. Když jsem prováděla s kaskadéry 

rozhovory, ptala jsem se jich i na jejich nehorší zranění. Zajímavé, jak se jejich 

odpovědi značně nelišily. Vždy odpověď začala slovy: „úrazy byly, ale nebylo to nic 

vážného“. Ale pak najednou začali rozvíjet o jakou „banalitu“ šlo. Například jeden 

z kaskadérů seskakoval z koně a seskočil do škvárového podloží. Díky svému 

kostýmu si nemohl vzít bokové chrániče, a proto dopad neproběhl hladce, jak by si 

přál. O dva dny později skočil v nemocnici s otravou krve.103 Ladislav Lahoda měl 

také svůj nejhorší úraz způsobený pádem z koně. Jednalo se o kompresní zlomeninu 

krčního obratle. V tomto případě Ladislav uznává, že přežil díky souhře štěstí, ale 
                                                
101 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
102 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
103 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
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také silnému krku, který byl zpevnění díky jeho předchozí zápasnické kariéře. Petr 

Hanuš zase vzpomínal, jak si během natáčení zlomil ruku a aby mohl dotočit, tak si 

vyrobil dlahu pomocí kusu železa, který obmotal sádrovým obvazem, na ruku si 

sehnal rukavici a šel točit dál. Až po konci natáčení s tím šel do nemocnice.  

Narátorům bylo také společné, že hovořili o tom, že kaskadéři nejsou žádní fňukálci, 

proto během natáčení dělali všichni hrdiny, že je nic nebolí a přitom tomu bylo jinak. 

Zkusila jsem se tedy zamyslet, proč tomu tak je, proč na place neuslyšíte nářek a proč 

o celkem závažných zraněních hovoří jako o banalitách. Myslím si, že zde je několik 

faktorů. První z nich mě napadá, že řada z nich patřila mezi zápasníky. Tudíž jejich 

práh bolestivosti byl oproti „nezápasníkům“ znatelně nižší a dále díky zápasnické 

průpravě byli zvyklý na tvrdé pěstní souboje, na které normální smrtelníci nejsou. 

Ale co si myslím, že tady hraje největší roli, je snaha demonstrovat mužnost tohoto 

povolání. Přeci se nečeká, že ten drsný chlap, který je schopný skákat  zapálený 

z 25metrové výšky, bude najednou vyprávět o svých bolístkách. Dalším aspektem 

může být i převážně mužský kolektiv ve kterém není nouze o testosteron. A je dost 

pravděpodobné, že by případný stěžovatel byl vystaven posměškům svých kolegů. 

Přeci jen se jedná o profesi, kde o adrenalin není nouze a aktéři jsou obeznámeni 

s možnými riziky. Myslím si, že celkový přístup ke zraněním je skloubení všech 

aspektů, včetně jejich smyslu pro profesionalitu, protože je běžnou praxí, že i zraněný 

kaskadér scénu (za předpokladu, že je zranění neohrožující na životě)104 dotočí. 

Skoro každý z kaskadérů si prošel hořící scénou. V tomto případě slovní spojení křest 

ohněm nabývá reálného významu. Během výzkumu jsem se setkala s tvrzením, že 

hoří každý a každý z kaskadérů zažil ohoření. Zejména pak si uvědomili, co všechno 

na lidském těle může hořet, nejvíce zmiňované bylo obočí, řasy, ale dokonce i chlupy 

v nose. Ladislav Lahoda vzpomíná, jak dělal takzvaně pokusného králíka Jaroslavu 

Tomsovi, když trénovali hoření. „Jarda Tomsa na mě vyzkoušel úplně všecko, jo? 

Jsme byli jako průkopníci, se dělalo hoření, dneska máme nomexový prádla 

z formule jedna, různý gely, že jo, tenkrát z Vítkovický železárny sehnal azbestový 

oblek, polil mě benzínem a zapálil. Takže jsem měl popáleniny různý.“105  

Během provádění rozhovorů jsem narazila také na téma, které se týká zranění 

kaskadérů, která byla zapříčiněna druhým kaskadérem. Jednalo se o postavu Zdeňka 

                                                
104 Rozhovor s Hankou Dvorskou vedla Denisa Kolářová, 22.6.2017. 
105 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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Srstky, který má mezi svými kolegy přezdívku likvidátor nebo dentista. Sama jsem 

byla překvapená. Myslela jsem si, že i když jsou kaskadéři zapálení do své role, stále 

jsou opatrní. Zdeněk Srstka má na svědomí několik vyražených zubů svých kolegů. 

Poprvé se mi o této příhodě zmínil Ladislav Lahoda, že mu Zdeněk při jednom 

z vystoupení vyrazil dva přední zuby. V jednom z televizních pořadů pak Srstka 

hovoří, že se jednalo o nešťastnou náhodu, kdy neplánovaně došlo ke kontaktu mezi 

ním a Lahodou a „brnknul“ Ladislava malíčkem do předních zubů. No, abych pravdu 

řekla, nedokážu si představit lehké brnknutí malíčkem tak, abych někomu vyrazila 

dva přední zuby. Naštěstí kaskadéři vůči sobě nechovají žádnou zášť a sami se tomu 

zasmějí. Zdeněk Srstka o svých přezdívkách ví a rád se jim sám zasměje106. Ono totiž 

mezi jeho další neduhy patřilo upravování si scénáře podle svého. Jeho problémem 

totiž bylo, že nikdy nechtěl prohrát. Proto, když hrál zápornou postavu, která měla 

rvačku prohrát, poupravil na neohroženého bojovníka, který rvačku vyhrál. 

V některých případech jeho iniciativa připadala režisérovi natolik dobrá, že byl 

ochotný scénář poupravit a Zdeňka nechal vyhrát. Jindy zase byl režisér nešťastný 

z jeho počinu, proto mu jeho kolegové museli podrazit nohy, aby nebyl schopný 

bojovat v plné síle.107 Zdeněk Srstka potom sám v rozhovoru přiznal, že měl tyto 

tendence nikdy neprohrál a smál se tomu stejně tak, jako jeho kolegové.  Zdeněk si 

ale také prošel nebezpečnými scénami, při kterých šel mráz po zádech. Během 

natáčení filmu Sokolovo byla akce naplánovaná tak, že Karel Engel, také jeden 

z českých kaskadérů, Srstku zapálí, ten vyběhne z domu a následně dům vybouchne. 

Jenže odpálení baráku bylo rychlejší než se čekalo. Po mohutné explozi se Zdeněk 

vypotácel z domu a ztratil vědomí. Jeho kolegové ho ihned dekami uhasili. Proto 

mým dotazem na tuto zmínku bylo, zda se při explozích používaly špunty do uší. 

Nepoužívaly a pan Srstka mi přiznal, že následkem výbuchů má i horší sluch.108 

Podruhé, kdy Zdeňkovi šlo skoro o život, bylo při natáčení, kde hrál oběšence. Měl 

smyčku kolem krku a připevněné popruhy na kterých visel. Jeden z popruhů se 

uvolnil a lano obvázané na krku ho začalo postupně přidušovat. Zdeněk začal upadal 

do polospánku, který vedl až k úplné ztrátě vědomí. Když začal fialovět, Jaroslav 

                                                
106 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017.  
107 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
108 Rozhovor se Zdeňkem Srstkou vedla Denisa Kolářová, 11.5.2017. 
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Tomsa si uvědomil, že je asi nějaký problém a zastavil natáčení a běžel Zdeňka 

zachránit.109 

 

3.7.1 Úmrtí českého kaskadéra během natáčení 

Smutnou kapitolou v historii českých kaskadérů je úmrtí Jiřího Plachého. Jeho úmrtí 

během natáčení je jediné v historii českých kaskadérů. Psal se rok 1974 a natáčel se 

film s příznačným názvem Případ mrtvého muže. Mělo se jednat o celkem 

jednoduchou scénu, bohužel se naskytlo několik faktorů, které vedly k tragické 

nehodě. Scéna se natáčela v pískovém lomu, kde měla být scéna, jak nákladní auto 

najíždí na kaskadéra, který se skutálí a náklaďák kaskadéra jako přejede. Nejdříve se 

trénovalo s figurínou a vše probíhalo podle scénáře. První den ale natáčení 

neproběhlo, protože nebylo vhodné počasí. Při dalším termínu chyběl koordinátor, 

ale i přes to se točilo, protože bylo vše natrénováno z předchozích pokusů. Bohužel 

v momentě, kdy Jiří Plachý skákal pod kola nákladního vozidla, se řidič buď lekl a 

strhl volant nebo mu zadní kola sjela a Jiřího přejel. Jiří svým zraněním podlehl a tato 

scéna se mu stala osudnou. Nepodařilo se mi zjistit, co přesně se v osudný den 

odehrálo. Jaroslav Tomsa ve svých vzpomínkách píše, že produkce trvala na tom, aby 

nákladní vozidlo řídil řidič z lomu, kvůli znalosti místního terénu. Na jednu stranu 

řidiče označí termínem „Fittipaldi“, na druhou stranu píše, že jezdil perfektně. Takže 

si nejsem jistá, zda to mám chápat celé ironicky, nebo vážně, nebo se pouze jedná o 

vyjádření pocitů,  které jsou zapříčiněné ztrátou svého kolegy. Samozřejmě, že se 

případem zabývaly i státní orgány, které nehodu vyšetřovaly. Zpětným promítáním se 

dokázalo, že Jiří Plachý neudělal žádnou chybu. Konečný verdikt soudu byl, že 

smrtelné zranění bylo způsobeno nevhodným terénem110. Se zmíněním této smutné 

události jsem se setkala při nahrávání rozhovoru a zároveň to bylo nejednou zmíněné 

v dokumentech a pořadech odvysílaných Českou televizí. Nesetkala jsem se se záští 

vůči řidiči, jen se kaskadéři shodli na tom, že je vždy lepší, když takovéto auto řídí 

další kaskadér, protože nemá klasické reflexy jako normální člověk.  

K tématu jsem ovšem našla dvě nesrovnalosti u kterých se mi nepovedlo ověřit, kde 

se nachází pravda. Během studia jsem se setkala se dvěma variantami, kdo měl být 
                                                
109 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.64.; Chochola, Luděk: Osm životů Zdeňka 

Srstky, s. 40-41. 
110 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s. 70-72. 
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tím prvním místo Jiřího Plachého. Jaroslav Tomsa ve svých pamětech píše, že ho 

oslovil režisér filmu Dušan Klein, který viděl jistou podobnost mezi Tomsou a Juliem 

Vaškem, kterého měl dublovat.111 Jelikož dublování zahrnovalo ještě druhou scénu, 

při které kaskadér musel seskočit ze stromu na zem, Tomsa nabídku odmítl. Byl totiž 

krátce po sundání sádry z nohy a bál se pokoušet osud. Proto doporučil judistu Jirku 

Plachého. Ovšem při studiu materiálů jsem narazila i na výpovědi Petra Jákla st., kdy 

jeden článek hovoří o tom, že unikl smrti, jelikož ho zaskočil Jiří Plachý112. Druhý 

článek hovořil o tom, že se Jákl natáčení účastnil a nehodu viděl na vlastní oči. Kde 

se nachází pravda nelze zjistit. Nechci ani jednomu z kaskadérů křivdit, ale trochu se 

mi zdá, že se využilo příležitosti na zvýšení nebezpečnosti jejich povolání a tady 

v tom konkrétním případě poukázání na možnost, že na místě Jiřího mohli být právě 

oni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.70. 
112 [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/94201/kaskader-petr-

jakl-starsi-o-vlasek-unikl-smrti-zahynul-jeho-kolega.html 
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3.8 Ženy mezi kaskadéry  
 

„Tak to ne, že jako že by brali moc ohledy to nebrali, ale protože jsme byli 

kaskadérky, ale zase nás nechtěli zabít.“113 

 

Po tom, co byla představena práce kaskadérů, je každému více než jasné, že se jedná 

o povolání, které není jen tak pro každého. Jedná se o povolání, které je náročné, jak 

po fyzické, tak po psychické stránce. Jaroslav Tomsa ve své knize upozorňuje na 

fakt, že ženy v jejich branži mají takzvaně „větší úmrtnost“, samotnou úmrtností se 

pak myslí například žárlivého přítele nebo očekávání potomka.114 Ale i přes tyto dva 

jevy kaskadérky v českém prostředí byly a jsou. První ženy, kaskadérky, se objevují 

ve filmech počátkem sedmdesátých let, v tomto období se dostala do popředí Líba 

Kosová, která se věnovala závodnímu judu.115   

V roce 1978 vstupuje na kaskadérskou scénu mladičká, tehdy studentka prvního 

ročníku FTVS, Hana Dvorská. O povolání kaskadérky nikterak neusilovala, našel si ji 

totiž sám pan Tomsa. Hanka se od mládí věnovala široké škále sportů a od patnácti 

let se věnovala parašutismu. Když Jaroslav Tomsa sháněl dívku, která by byla 

schopná vypadnout z okna druhého patra, padla volba na Hanku. Po obstojném 

výkonu jí byla nabídnuta dlouhodobá spolupráce s českými kaskadéry, které využila. 

Je potřeba podotknout, že Hana neměla kaskadérství jako hlavní zaměstnání, ale jako 

koníčka a finanční přivýdělek v jednom.  

Co ale vnímá Hanka jako žena nejhorší na této práci? Nejedná se ani tak o náročné 

fyzické tréninky, jako spíš o oblečení, které mají kaskadérky na sobě během natáčení. 

Při akci jsou oblečené jako ženy, tudíž často mají na sobě sukně, šaty nebo tílka. Pod 

takové oblečení pak nejdou schovat chrániče.116 Samozřejmě jako ostatní kaskadéři 

byla zapojena do kaskadérských tréninků. Tréninky navštěvovala ještě s pár děvčaty, 

kde nepanovaly razantní rozdíly mezi nimi a chlapy. „Dělaly jsme všechno, dělaly 

jsme co jsme mohli dělat. Samozřejmě, že toho kluci udělali víc, ale když byly 

rvačky, tak tam tekla krev z nosu normálně. Brali ohledy, brali, nebrali... Brali! 
                                                
113 Rozhovor s Hankou Dvorskou vedla Denisa Kolářová, 22.6.2017. 
114 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.67. 
115 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.105. 
116 Gejzír, Česká Televize. 
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Protože by nás zabili jinak, normálně brali ohledy, ale malý. Když byl trénink a měly 

jsme udělat 50 kliků, tak jsme dělaly 50 kliků, všechno tohle fyzičku jsme dělaly 

s klukama. Vůbec nebylo kluci 50, holky pětadvacet,  Když jsme měly skákat kotouly 

plavmo, my jsme skákaly kotouly plavmo přes normální kuchyňský stůl na takový 

tvrdý žíněnky, to bylo hrozný. Skočíš neskočíš, když neskočíš, tak prostě nejseš 

dobrá. Tak pak se to vědělo, že se bojíš, já jsem byla tenkrát taková gumová, tak jsme 

dělaly všechno no a když byly nějaký rvačky, tak jsem to samozřejmě simuluje, to 

není úplně natvrdo, ale když mě hodí přes záda, tak se mnou „mrdne“ normálně na tu 

žíněnku. Tak to no, že jako že by brali moc ohledy to nebrali, ale protože jsme byli 

kaskadérky, ale zase nás nechtěli zabít.“117 

Další aspekt, který Hanka musela řešit oproti svým mužským kolegům, byla rodina a 

starání se o děti. „Děti v tom byly vychovávaný, děti pak se mnou, když byly malý, 

chodily na plac, protože jsem je neměla kde zakopat. Tak jsem je brala sebou a oni 

načichli k tomu jako, a když byly potřeba malý děti jako kaskadéři, tak brali naše 

děti.... 

Když je potřeba, tak děti taky dělají ještě teď kaskadéřinu. Dělají od malička, od 5 let 

točily, vyhazovaly z auta, ale děti zase chodily na gymnastiku horolezectví od 

malička, takže jsem věděla co si můžu dovolit s nima udělat.“118 

U koňských kaskadérů jsem se setkala s opačným fenoménem. Je všeobecně známo, 

že v jezdecké prostředí je razantní převaha žen a dívek. Pro film je ovšem tento 

potenciál nevyužit. Do filmů jsou totiž často potřeba vojáci, bojovníci na koních, 

sedláci a vozatajové. Proto v tomto odvětví se ženy uchylují zejména k tréninku koní. 

Proto dívčí uplatnění je mnohonásobně menší než to mužské.119 

 

 

 

 

 

                                                
117 Rozhovor s Hankou Dvorskou vedla Denisa Kolářová, 22.6.2017. 
118 Rozhovor s Hankou Dvorskou vedla Denisa Kolářová, 22.6.2017. 
119 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
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4 ŽIVOT KASKADÉRA V POREVOLUČNÍCH LETECH 
 

Devadesátá léta bych popsala slovy, jak se z malého rybníčku dostat ke světové 

špičce. Ale to jsem předběhla moc dopředu. Revolucí se změnilo mnohé.  

Kaskadérům se změnil hlavní zadavatel, státní zakázky nahrazuje soukromý sektor. 

Úplně novým odvětvím, který se objevuje v kaskadérské profesi v devadesátých 

letech, je obor reklamy. Reklamní spoty v předrevolučních letech v Československu 

téměř neexistovaly, rozhodně ne ty akční. Otevření se zahraničí mělo za následek 

příliv produkcí ze „západu“.  

Dnešní téměř veškerá práce je podřízena komerci a zahraničním filmům, proto je 

kladen velký důraz na anglický jazyk. V současnosti se natáčí pětaosmdesát procent 

materiálů do zahraničí.120 Bez angličtiny by se porevoluční kaskadér neobešel.  

V těchto porevolučních letech určité rozdíly mezi světovou špičkou121 a českými 

kaskadéry byly. Čeští hoši ale projevili velikou vůli a snahu se vyrovnat, se vším 

všudy, svým zahraničním kolegům a jejich snaha nebyla marná. Fyzickou kondici 

měli výbornou z přechozích let, s tím problém nebyl. Týkalo se to především 

kaskadérského vybavení, které usnadňovalo a zefektivňovalo kaskadérské scény. Po 

inspiraci v zahraničí, přišly na řadu „zlaté české ručičky“ a kaskadéři si speciální 

stroje vyrobili sami. Jejich funkčnost byla plně srovnatelná se zahraničními stroji. 

Jednalo se například o tzv. trhačku, která byla sestrojena pomocí pístů. Kaskadér měl 

k sobě připevněné lanko, které vedlo ke stroji. Když například potřebovali kaskadéra 

protáhnout skrz zavřené dveře, použili tento stroj. Trhačka měla takovou sílu, že 

přitáhla razantně a rychle kaskadéra požadovaným směrem.122  

 

 

 

 

 

                                                
120 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
121 Za světovou špičku byli bráni jejich američtí kolegové. 
122 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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4.1 Klíčové filmy devadesátých let 
 

Větším porevolučním počinem, kdy čeští kaskadéři spolupracovali na zahraničním 

natáčení, bylo ve filmu Stalingrad. Film se natáčel v roce 1991 a německá produkce 

se rozhodla pro natáčení v Čechách. Pro nevhodné počasí, přesněji kvůli sněhovým 

podmínkám, které byly v Čechách tou dobou nulové, se natáčení přesunulo do 

severního Finska.123  

První vlaštovkou velké zahraniční spolupráce byla kooperace na natáčení amerického 

seriálu Mladý Indiana Jones.124 Točení seriálu mělo za následek, že se Češi seznámili 

s další kaskadérskou technikou, kterou si následně po americkém vzoru vyrobili.  

Následovala spolupráce i s kanadskou produkcí při natáčení dvou filmových děl 

Ivanhoe a Krále Artuše. 

 

4.1.1 Titanic 

V dobách socialismu měla kaskadérská profese několik osudových filmů, které  

ovlivnily následný vývoj. Devadesátá léta o svůj osudový film nebyla také ochuzena. 

Osudovým se stal film americké produkce Titanic. V roce 1997 byla Filmka oslovena 

hlavním koordinátorem filmu Simonem Crane. Crane totiž s českými kaskadéry 

spolupracoval na seriálu Mladý Indiana Jones. Po přípravě v podolském bazénu a 

lomu Amerika bylo vybráno dvanáct nejvhodnějších kaskadérů, kteří odletěli natáčet 

do Mexika. Tady je ještě zapotřebí zmínit jednu věc. Američtí kaskadéři si velmi 

hlídají své teritorium, proto je téměř nemožné, aby čeští kaskadéři natáčeli 

v Americe, pro americkou produkci. Je to zapříčiněné platovým ohodnocení 

kaskadérů, americký kaskadér bere až pětinásobný plat oproti tomu českému. 

Natáčení naštěstí pro české kaskadéry probíhalo v Mexiku, tudíž se natáčení mohli 

bez problémů účastnit.125  

Prvotně kaskadéři odjížděli filmovat pouze na měsíc. Americká produkce byla 

s jejich výkony natolik spokojená, že se spolupráce protáhla na dlouhých šest měsíců. 

Titanic má mezi produkcemi věhlas i po dvaceti letech. Proto, když agentura jedná se 

zahraničními produkcemi a při představování kaskadérského portfolia zmíní Titanic, 
                                                
123 Rudolf Bok, Jsem kaskadér. s. 21-30. 
124 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
125 tamtéž. 
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dodá to na jejich prestiži. A není se čemu divit, že zahraniční produkce berou v potaz 

tento hollywoodský snímek oceněný několika Oscary.126  

Rok 1997 odstartoval velmi úspěšné období pro české kaskadéry. Jejich filmografie 

je značně obsáhlá, podíleli se například na natáčení filmů: Gladiátor127, Černý jestřáb 

sestřelen 128  nebo Hellboy 129 . Filmů je opravdu nespočet, ale nikterak zásadně 

neovlivnily vývoj profese. Proto jsem se rozhodla je dále nereflektovat. 

 

4.2 Trénování po revoluci.  
 

„Když někdo se takhle přihlásí, tak já nikomu jako nebráním, ale v první řadě od něj 

chci nějaký své, co dělal. A když někdo dělal nějaký bojový sport nebo gymnastiku 

nebo jezdil motokros, tak samozřejmě už za sebou něco má. Nemůže tam přijít kluk, 

my máme pravidelný tréninky, ale tak já vždycky řeknu, tak přijďte na trénink a tam 

přijde kluk a myslí si, že ho tam budeme učit. Prostě to nejde, to už musí umět. 

Tenkrát jsme měli tu laťku tak, že to byli vrcholoví sportovci a my jsme to s tím 

Jardou Tomsou drželi celou tu lajnu, jo? Protože dneska aby někdo neuměl přemet 

nebo salto, tak to už je špatně, že jo. Nebudu to chtít po klukovi, který umí backflip 

na motorce, to jsou zase různý specializace. Ale v tom základu by měli být ti lidi 

vlastně jako nějak sportovně univerzální trošku, je to o obratnosti, všechno ostatní už 

se naučí. Máme u gymnasty problém, že má po výbuchu z trampolíny vyletět, tak on 

letí, aby dostal 9,9, tak to ho musíme odnaučit. Takže on to musí udělat tak, aby se 

rozhodil aby to bylo mrtvý tělo a tak dále. Ale to už se dá doladit.“130  

 

I když se v porevolučních letech změnilo mnohé, systém společných tréninků, které 

nastavil Jaroslav Tomsa spolu se svými kolegy, zůstal stejný. Tento fenomén 

společných a pravidelných tréninků totiž ve světě není rozšířený. Přebírám tak tvrzení 

českých kaskadérů, která se mi ovšem nepovedla ověřit, zda opravdu nikde v 

zahraničí neprobíhají pravidelné kaskadérské tréninky. Na druhou stranu v porovnání 

                                                
126 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa . 
127 Gladiátor, USA/GB, 2000, režie Ridley Scott 
128 Černý jestřáb sestřelen, USA, 2001, režie Ridley Scott 
129 Hellboy, USA, 2004, režie Guillermo del Toro 
130 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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s jejich americkými kolegy bych tomu věřila. Američani jsou v samotném centru 

celosvětového filmového průmyslu. Tudíž veškerá pozornost je soustředěna na 

natáčení. Před samotným natáčením, především v Americe, probíhají totiž zkušební 

kaskadérské scény, kde již trénují kaskadéři, kteří budou ve filmu hrát (zde je prostor, 

který stačí kaskadérům na sehrání se). Myslím si, že i vzhledem k jejich vytíženosti 

jim nezbývá mnoho volného času, aby si mohli ještě společně trénovat. 

Česká tréninková centra zůstala stejná jako v předrevolučních letech, naopak přibyl 

další prostor v podobě pronajaté tělocvičny gymnázia Nad Štolou. Dovolím si tvrdit, 

že ani systém tréninků se razantně nezměnil, stále se trénuje gymnastika, přemety, 

salta, dělají se nácviky rvaček.131  

Základní příprava současného kaskadéra je ta individuální. Není nic neobvyklého, že 

kaskadéři trénují minimálně čtyřikrát do týdne.  

V porevolučních letech přibývá ještě trénování skoků do tzv. airbagů. Trénování 

skoků probíhá třikrát až čtyřikrát do roka a trénují pouze vybraní jedinci a většinou se 

skáče z pětadvaceti metrů, což je pro kaskadéry bezriziková hranice. Stále se někteří 

kaskadéři chodí učit jezdeckému umění nebo základům šermířství.  

Systém společných tréninků si zachoval i jednu specifickou vlastnost 

z předrevolučních let. Tréninky i nadále slouží k náboru nových členů. 

 

4.3 Porevoluční vybavení  
 

„Takže my jsme vymýšleli i s tím Jardou Tomsou, jsme to vymýšleli různě. Dneska 

máme takový písty hydraulický, že to člověka prostřelí jako kašírovanou zdí. My 

jsme si to tenkrát vyrobili z pružin, šílený monstrum. Tak jsme se někam dostávali. 

Pak jsme měli první kontakty s těma zahraničníma, něco jsme okoukali a pak jsme 

zjistili po čase, že jsme se jako souběžně dostali tou technikou vedle nich, jo? Oni to 

měli jako vymyšlený, ale my jsme si to vymysleli a ono to bylo skoro to samý. 

Samozřejmě, že jsme něco odšpionovali, ale dneska si troufnu říct, že jsme v něčem i 

dál než některý Angličani. Ted přijeli nějací Angličani a přivezli si nějaký ty písty a 

nakonec to z toho tracku ani nevyndali a používali naše.“132 

                                                
131 Filmový dokument: Povolání kaskadér. (A. Kopřiva, 2011). 
132 Tamtéž. 
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Otevření hranic mělo za následek řadu změn, ty největší přicházejí v odvětví 

vybavení kaskadérů. V devadesátých letech se čeští kaskadéři poprvé setkávají s air 

rampou133. Mezi další inovace těchto let se řadí airbag134, který v částečné míře 

nahrazuje krabice. U airbagů ovšem kaskadér musí skočit tak, aby dopadl celým 

tělem rovnoměrně, jinak hrozí úraz. Mohlo by se tedy zdát, že krabice a skok do nich 

půjdou do ústranní. Ale krabice si i přes veškeré inovace drží svůj monopol, protože 

pád do nich patří stále mezi nejkomfortnější. Díky způsobu skládání135 krabice 

odpustí chybu a opíšou tělo skokana.136 V porevolučních letech už odpadla starost o 

shánění krabic. Dnes jsou i specializované výrobny, které jsou schopné vyhovět 

možným i nemožným požadavkům.137 

Na počátku devadesátých let, jak bylo výše zmíněno, kaskadéři vyjeli do zahraničí a 

okoukali tam několik vychytávek k jejich profesi. Konkrétně se jednalo o vlastní 

výrobu air-rampy, katapultu, pádových brzd a kaskadérské houpačky.138 

V současné době mají kaskadéři širokou základnu a škálu vybavení. V jejich 

skladech najdete létací postroje, kabelové pojezdové lanovky, motorové navijáky, 

vystřelovací rampy, vzduchové písty tzv. „trhačka“ a mohla bych dále pokračovat.139  

Rozdíly se zahraničími konkurenty již jsou smazány a agentura Filmka je schopná 

připravit veškerou techniku potřebnou pro natáčení. 

 

 

 

4.4 Největší profesní změny očima kaskadérů  
„Režisér byl režisér, architekt byl architekt, lidi měli na to vystudovaný školy... bylo 

na to víc času , věci byly propracovaný, domyšlený“140 

                                                
133 Air rampa = speciální zařízení, které pomocí pístu na základě sešlápnutí, vymrští kaskadéra do vzduchu. 
134 airbag = nafouklý vzduchový polštář velkých rozměrů, který tlumí dopad 
135 Skládání krabic – složené krabice, proložené neslouženými krabicemi. 
136 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
137 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
138 Tamtéž. 

139 Přehled veškerého vybavení je vypsán na webových stránkách Filmky, [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: 
http://www.filmka.cz/kaskaderske-vybaveni/ 
140 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
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Cílem bylo zachytit profesní rozdíly mezi předlistopadovou a polistopadovou dobou 

očima samotných kaskadérů. Samozřejmě největší změnou byla změna politického 

systému, která nemálo ovlivnila životy kaskadérů, ať už se jednalo o profesní, tak i 

osobní roviny.  

Zmínka o profesionalitě předlistopadové doby neodporuje v žádném případě dobové 

realitě. Filmová produkce se nacházela čistě v rukou státu, jakožto hlavního 

producenta všech filmů. Proto u filmu nebylo nouze o odborníky z daného oboru. 

Avšak státní financování oboru a nulová konkurence nenutila filmaře natáčet ve 

větším časovém vypětí. S tím je spojená i občasná morálka, která často u filmu 

panovala. Jeden z kaskadérů upozornil na českého herce, který se v předrevolučních 

letech ztratil z natáčení a objevil se až po třech dnech, značně posilněný 

alkoholem.141 To ovšem nebyl jediný případ, kdy se něco takového stalo. Koňští 

kaskadéři vzpomínali na úplný extrém, který by byl v dnešní době nemyslitelný a 

samotné mi je záhadou, že se to i v té předrevoluční době mohlo přihodit. Jednalo se 

o jedno natáčení, bohužel kaskadéři si nevzpomínali na název filmu, kde se točily 

scény na koních a po čtrnácti dnech na natáčení a hledání scénáře se natáčení 

ukončilo a v natáčení se nakonec nikdy nepokračovalo.142 V časech socialismu si 

filmová produkce mohla dovolit i takzvané ztrátové dny. Týkalo se to především 

vhodnosti počasí pro natáčení. Například potřebovali slunečno a bylo zamračeno, tak 

se vyhlásil ztrátový den a ten den se netočilo. Dnes situace, která je naprosto 

nemyslitelná. I přes uvolněnější morálku, která během natáčení panovala, byl film 

precizně připraven. Kladl se důraz například na správnost kostýmu, to znamená, že 

herecké kostýmy musely odpovídat době, kterou měli představovat. Filmy měly své 

historické poradce a odborníky. Tato preciznost se netýkala pouze oblečení herců a 

v našem případě i kaskadérů. Důraz na správnost byl kladen ve všech směrech, 

dokonce i jezdci na koních měli dobovou výbavu na koně. Barrandovská studia měla 

i svého sedláře, který šil sedla podle uměleckých slohů. Příprava byla natolik 

důkladná, že herci museli chodit trénovat s kaskadéry nebo se chodili učit jezdit na 

                                                
141 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 

142 Rozhovor s Petrem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
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koni, aby zvládli opravdu základy, protože film občas obsahoval záběry, kde nešlo 

aby měl herec svého dubléra.  

V porevoluční době se razantně změnil filmový investor, státní kasu nahradily 

korporace a soukromí podnikatelé. A nastal problém, se kterým se v předrevolučních 

letech kaskadéři, potažmo filmaři, nepotýkali. Není už kladen důraz na perfektní 

přesnost, ale natáčení plyne v duchu „čas jsou peníze“. A proto jsou natáčecí dny 

zkráceny na minimum. A paradoxně tím, kdo má největší slovo, je investor, ne 

režisér. Mezi další rozpory současnosti, které se odehrávají ve filmařském prostředí, 

je nedostatek kvalitních scénáristů, a tedy nových témat pro film. Ladislav Lahoda 

vzpomíná: „Dneska kdo sežene peníze, je režisér. Dneska nejsou témata pro filmy, 

dneska nejsou scénáristi, třikrát jsme točili mušketýry, Anthropoid, nejsou témata“143.  

Devadesátými léty začala pro české kaskadéry úplně nová životní etapa z hlediska 

jejich pracovní povinnosti. Řada z nich se začala věnovat kaskadérství na plný 

úvazek. Člověk musí počítat, že se nejedná o práci, která má časově pevnou pracovní 

dobu. Je to řehole a opravdu nepřeháním když řeknu, že kaskadér je k dispozici 

čtyřiadvacet hodin denně. V kaskadérské praxi není nic neobvyklého, že večer 

v deset hodin zazvoní telefon a kaskadéři jsou druhý den v šest ráno nastoupení na 

natáčení.144 Celkem dalším náročným bodem je cestování do zahraničí a spolupráce 

se zahraničními produkcemi. Někdy se jedná o pár dní, někdy zase o několik měsíců. 

Samotné odloučení v zahraničí není až tolik náročné, horší je to v případě, že člověk 

má v Čechách rodinu, kterou skoro nevidí. Sama jsem se s touto situací potýkala při 

domlouvání dvou rozhovorů. Narátoři se mi omlouvali, že jsou stále na natáčení a 

nemají čas. Jak jsem zmiňovala v metodologické části, jeden se mi přiznal, že má 

třeba dva dny volno, ale nesmím se na něj zlobit, když tyto dva dny chce trávit se 

svou rodinou, kterou téměř nevidí. To, že je to velice časově náročné povolání, jsem 

si ověřila, když se mi kaskadér do telefonu omlouval, že je asi protivný, ale že ještě 

nespal, protože měli noční natáčení. 

„Tenkrát to bylo možná lepší v tom, že jsme byli jenom tady, takže to jako šlo... 

takže jsem každý večer byl doma nebo byl exteriér 3-4 dny. Dneska je to horší v tom, 

že třeba když se točil Titanik, tak půl roku, že jo. Když se točil Gladiátor 3 měsíce 

v Maroku, dneska je to v tomhle horší, jo? Když člověk má možnost jít do Anglie jet 

                                                
143 Rozhovor se Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
144 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
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na film, tak je tam 4 až 5 měsíců. Je to jak na montáže se jezdilo[...] Takže tenkrát to 

mělo tu svoji výhodu, že jsme byli doma. Bylo to náročný ale v tom, že jsme měli 

nějaký zaměstnání, takže to byla taková štvanice ,jo? Ale zas toho nebylo tolik 

[..]rodinný život je to jako mají fotbalisté, hokejisté, když se dneska podíváte na 

hokejisty v Americe tak ty mančafty jsou 6 hodin letadlem[...] tohle je svým 

způsobem takový cirkusácký život.“145 

Kaskadéři na koních mají trochu jiné podmínky než klasičtí kaskadéři. Časově jsou 

k de facto také neustále k dispozici filmařům. Ovšem se musí řídit předpisy od 

komise na ochranu zvířat - maximální doba, kterou kůň může být na natáčení, je 

dvanáct hodin. A je jedno, zda celých dvanáct hodin předvádí cviky před kamerou 

nebo stojí, pase se a nenatáčí.146  Překvapivě předpisy nekončí pouze omezenou 

pracovní dobou. V předpisech jsou zahrnuty i cviky, které zvíře může a naopak nesmí 

provádět. Cviky jsou detailně popsány a rozebrány z fyziologického hlediska koně. 

Za nedodržení předpisů jsou nemilosrdné finanční sankce. S takto přísnými předpisy 

se v předrevolučních letech kaskadéři na koních nepotýkali. Koňští kaskadéři 

disponují i vozovým parkem. Přesněji disponují širokou škálou historických kočárů, 

které jsou speciálně upravené pro kaskadérské scény. Například mají speciální 

úpravu tak, aby při scéně mohli pomocí lanek oddělit koně od kočáru během pár 

sekund, což v neupraveném kočáru trvá několik minut.147 

 

 

4.4.1 Počítačová technika 

Současná počítačová technika je na neskutečné úrovni, až by se mohlo zdát, že práce 

kaskadérů nebude potřeba a vše se vytvoří v počítači. Ale prozatím tomu tak není . 

„Ty počítače umějí dneska strašně moc. [...] Strašně daleko jsou ty počítače, my jsme 

dělali Narnii, to je film, který se točil tady půl roku a půl roku byl v postprodukci, 

kde je sto lidí u počítače a puntíkuje, že jo. My jsme běhali, lidi běhali v zeleným, 

koně měli přes hlavu zelený a pak se tam klíčovali ty různý postavy, ani nevím jak se 

jmenují. [...] Což tenkrát teda nic takového nebylo, tenkrát jsme se prali doopravdy, 

když někdo měl padnout dvacet metrů, tak padnul do papírových krabic, dvacet 
                                                
145 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
146 Rozhovor s Martinem Hanušem vedla Denisa Kolářová, 28.4.2017. 
147  Tamtéž. 
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metrů. Nějaký jištění, lanka, dneska hlavně u těch zahraničních projektů se strašně 

dbá na bezpečnost, všechno musí být třikrát jištěný, lanko když potřebuju tak 

stokilového chlapa, tak mám lanko na tisíc kilo, takže se hodně hlídá ta bezpečnost. 

Protože jsou v tom prachy, jsou tady právníci, kteří umějí z té produkce stáhnout 

kůži, takže je to trošku jinak. Třeba loňský rok byl strašně hektický, že se to drtilo i 

na úkor kvality, ale hlavně to odtočit, odmrskat, skočit na druhý. Nemá to tu takovou 

tu poezii jak to dřív bylo. Že na to měl člověk nějaký čas, mělo to hlavu a patu, 

takový ti režiséři, to byli páni režiséři, kromě pár těch bolševických blbců, který 

k tomu režimu bohužel patřili, ale bylo to víc takový, byli to větší osobnosti. Dneska 

vlastně kdo sežene peníze, tak v podstatě může být režisér. A já neříkám, že by byl 

špatný. 148 

 

4.4.2 Taurus149 

 

„My máme dvanáct nominací na kaskadérský Oskary, to je cena Taurus, to je 

americká záležitost, to si dělají Američani pro sebe, a to že my jsme se tam dostali 

(důraz na hlase),tak to je úspěch veliký, to je bomba. A tam si toho cení, tady o tom 

nikdo neví a nikoho to moc nezajímá. Takže kromě toho, že my jsme se tam dostali 

do těch nominací, tak se tam dostalo pár kluků z Hong Kongu, dostala se tam Kobra 

německá, že jo, to je ta fabrika na ty auta. Jinak je to americká záležitost, že americká 

produkce, to je.“150 

 

Jako další změnu, kterou zaznamenali čeští kaskadéři je ocenění v podobě ceny 

Taurus. Taurus World Stunt Awards se uděluje od roku 2001 a  oceňuje práci 

nevyslovených hrdinů filmového průmyslu. Ocenění má několik kategorií a zaslat 

přihlášku do jednotlivých kategorií může kdokoliv, ať už samotný kaskadér, 

koordinátor nebo produkční. Po přezkoumání výkonu vybere odporná porota pět 

nejlepších výkonů v každé kategorii a z těchto pěti nominovaných se vybírá jeden 

nejpřesvědčivější výkon. Kategorie jsou takové:  

 
                                                
148 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017. 
149 Taurus world stunt awards [online]. [cit. 2017-06-17]. Dostupné z: https://www.taurusworldstuntawards.com  
150 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářová, 21.3.2017 
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• Nejlepší boj151 

• Nejlepší kaskadérské vybavení152 

• Nejlepší vysoká práce153 

• Nejlepší práce s vozidlem154 

• Nejlepší speciální kaskadérská práce155 

• Nejtěžší náraz156 

• Nejlepší kaskadérská koordinace157 

• Nejlepší celková akce kaskadérky158 

• Nejlepší akce v zahraničním filmu159 
                                                
151 Toto ocenění je určeno pro boje s nebo bez zbraní. Kaskadérské výkony v této kategorii zahrnují 

pouliční boje, box, zápas a bojové umění.  
152 Tato kategorie ocenění je určena pro technické vybavení kaskadéra. Vybavení může zahrnovat 

sestupníky, ráčny a další vybavení. Toto ocenění bude uděleno klíčovému rigging (kaskadérské 

vybavení). 
153 Toto ocenění je určeno pro kaskadérské výkony, které zahrnují vysokou práci všeho druhu. V této 

kategorii se mohou nacházet skoky, pády, ponory, skoky na bungee, sestupy a další kaskadérské akce, 

které se provádějí na mostovkách, budovách a terénu nebo v souvislosti s nimi.  
154 Ocenění je určeno pro řidičské výkony, zahrnující vozidla jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně 

automobilů, nákladních automobilů, autobusů, těžkých zařízení, motocyklů a mopedů. Zahrnuje také 

kaskadérské akce prováděné v, na, pod nebo jinak zabývající se vozidly jakéhokoli typu. V této 

kategorii se mohou nacházet mimořádné události, které zahrnují nehody, obraty, skoky, rampy, děla, 

zasažení, vyskočení z vozidla a tažení z vozidla.. 
155 Tato kategorie je určena pro kaskadérské práce, které nejsou zahrnuty v ostatních kategorií. 

Zahrnuje mimo jiné vodní akce, práci se zvířetem, práci v motorovém letadle jakéhokoli druhu a 

specializovanou práci s jízdními kolami, skateboardy, lyžemi na sněhu, válečkovými lopatkami a 

dalšími sporty podobného rázu. Může také zahrnovat kaskadérské akce, jako je vodní lyžování, 

parašutismus, paragliding a závěsné klouzání.  
156  Toto ocenění v této kategorii je určeno pro kaskadérské vystoupení nejkrutějšího rázu pro 

kaskadéra nebo kaskadérku. 
157 Toto ocenění je pro koordinátora kaskadérů. Hodnotí se pro nejlepší koordinaci kaskadérů v celém 

filmu jakéhokoli žánru. 
158 Toto ocenění je pro nejlepší kaskadérský výkon provedený ženou ve filmu jakéhokoli žánru. 

Kaskadérské výkony ve všech kategoriích filmů jsou způsobilé, pokud odpovídají kritériím a mohou 

být nominovány i do jiné kategorie. 
159 Toto ocenění přichází na koordinátora kaskadérů pro nejlepší koordinaci kaskadérů v celém 

zahraničním filmu jakéhokoli žánru. 
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Nezbývá než dát za pravdu panu Lahodovi, že se jedná o obrovský úspěch, jelikož 

cena Taurus se uděluje teprve od roku 2001. Což vnímám jako opravdový úspěch, 

těchto dvanáct nominací během šestnáctiletého udávání cen.  
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5 Zvrat, který by nikdo nevymyslel 
 

Téma diplomové práce jsem si zvolila z vlastního zájmu. Celý průběh zpracování 

tématu probíhal standardním způsobem. Jednoho nedělního odpoledne přišel pro moji 

osobu celkem zásadní zvrat. S rodiči jsem to odpoledne hovořila o své diplomové 

práci. Zmínila jsem úmrtí českého kaskadéra jako paradoxní způsob smrti, jelikož se 

úmrtí stalo při natáčení filmu Případ mrtvého muže. Načež mamka zmínila fakt, že 

můj děda byl účastníkem tragické nehody, při které zemřel jeden z kaskadérů. 

Následně jsme si ujasnili, že se jedná o jeden a ten samý film. Vůz, který usmrtil 

kaskadéra během natáčení výše zmíněného filmu, řídil můj děda. Ještě chci 

připomenout, že od šedesátých let 20. stol. až po současnost se jedná o jedno jediné 

úmrtí českého kaskadéra během natáčení.  

Děda je již 12let po smrti a babička, která musela celou situaci prožívat s ním, je také 

po smrti. 

 

Příběh jsem znala ze strany kaskadérů. Jak jsem již zmínila, Jaroslav Tomsa ve své 

knize uvedl, že příkaz přišel od produkce, aby nákladní vůz řídil řidič z pískovny. 

Proto probíhaly prvně zkoušky s figurínou, které dopadly na jedničku. Natáčení se 

nakonec odložilo kvůli počasí. 160  Další natáčení probíhalo bez kaskadérského 

koordinátora a ten den se stala osudová tragédie. Od kaskadérů mi nebyla sdělena 

jednoznačná odpověď, co se přesně stalo. Ve filmu je scéna, kdy kaskadér měl být 

přejet náklaďákem. Vyznačilo se místo, kam měl kaskadér skočit, aby se vyhnul 

kolům nákladního vozu. Bohužel, kaskadér byl přejet zadními koly nákladního 

automobilu. Nepovedlo se mi objasnit, proč se tak stalo. Možnosti jsou hned tři. 

První je, že se řidič (můj děda) lekl a v rámci reflexu trhl volantem (tím by vychýlil 

trajektorii vozu a zadními koly by přejel kaskadéra). Další variantou je, že Jiří Plachý 

chyboval a neskočil na vyznačené místo (zadní kola náklaďáku byla o dost širší než 

ta přední, proto se mohl předním vyhnout, ale zadním již ne). Poslední variantou je, 

                                                
160 ČERNOCH, František, Pestrý život kaskadéra Jaroslava Tomsy, s.70-72. 
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že na vině byl pískový terén, který zapříčinil sesunutí zadních kol do strany směrem 

na Plachého.161  

Po nastudování všech dostupných materiálů a uskutečnění rozhovorů jsem ze strany 

kaskadérů necítila vůči řidiči nákladního vozu žádnou zášť. Naopak to na mne 

působilo, že v tomto neštěstí sehrálo roli několik faktorů. Produkce trvala na tom, aby 

řidič nákladního vozu nebyl kaskadér, ale řidič z pískovny. Dalším pochybením bylo, 

že v den natáčení chyběl kaskadérský koordinátor. Ladislav Lahoda u natáčení 

přítomen nebyl. Nicméně během rozhovoru zmínil, že největší chybou bylo, že vůz 

neřídil druhý kaskadér.162  

Po prvotním šoku z informace jsem se snažila zjistit, jak to vnímala naše rodina. 

Ten, kdo čelil mým otázkám, byl můj otec, který byl v době natáčení filmu ještě malý 

chlapec163. Otec si nevzpomíná, od koho se tuto informaci dozvěděl. Ovšem když byl 

starší, tak chtěl do dědy zjistit, co se osudový den stalo a čí to byla chyba. Děda se 

neskutečně rozčilil a tátovi řekl, že se s ním o tom bavit nebude.  

Moje mamka vzpomínala, že jednou toto téma (už po dědově smrti) se svou tchýní 

řešila. Zrovna běžela v televizi upoutávka na tento film a babička se jí svěřila. 

Hovořila o tom, že ve filmu zemřel kaskadér pod koly náklaďáku, který řídil děda. 

Mamka si matně vzpomíná, že babička říkala, že se děda o tom nechtěl vůbec bavit. 

Padla tam i zmínka, že děda kvůli nehodě do vězení nešel. Nemohu ale vyloučit 

možnost, že nedostal podmíněný trest. Mým cílem je ověřit, zda probíhalo trestní 

řízení vůči dědovi.164 Myslím si, že děda cítil neskutečný pocit viny, který by mohl 

být umocněný soudním rozsudkem.  

Jak bylo kaskadéry zmíněno, tak příkaz, aby nákladní vůz řídil někdo z místních 

zaměstnanců, přišel od produkce filmu. Nevím, jak to bylo, zda se děda přihlásil 

dobrovolně sám nebo volba přišla z vedoucích pozic na něj, prostě šel do akce. I když 

se mi prozatím nepovedlo objasnit, co se přesně stalo, mohu s jistotou tvrdit, že se 

jednalo o nešťastnou nehodu. 

                                                
161 Variantu o nevhodnosti terénu uznal i soud. (Tento fakt uvádí ve své knize Jaroslav Tomsa), ovšem prozatím 

se mi tuto informaci nepovedlo ověřit, proto odkazuji na knihu. Tomsa s.74. 
162 Rozhovor s Ladislavem Lahodou vedla Denisa Kolářova, 21.3.2017 
163 Mému otci v té době bylo 5let. 
164 Jaroslav Tomsa ve své knize zmiňuje, že před soudem byla na vině nevhodnost terénu. Nejedná se ale o 

ověřenou informaci.  
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Mne naopak začaly napadat otázky, jak se musel děda cítit. Děda, jakožto v té době 

otec dvou dětí, se dokázal vžít do situace, že pod jeho koly zemřel otec malého 

dítěte165.  

Další věcí, se kterou se musel můj děda potýkat, byl samotný film. Scéna se znovu 

nenatáčela, takže se použily záběry z osudného dne. Je tam tedy vidět, jak náklaďák 

najíždí na Plachého. Tím ovšem záběr končí a pokračuje to záběrem na zastavující 

náklaďák. Tudíž reprízování filmu muselo být pro dědu hořkou až traumatickou 

připomínkou tohoto hrůzného dne. Myslím si, že se na film ani nemusel dívat, aby se 

mu znovu vrátily vzpomínky na tento den. 

Poslední věc, která stojí za zmínění, je reakce mého táty. Nepřál si, abych toto téma 

zmiňovala ve své práci, protože dle jeho slov „se není čím chlubit“. Je možné, že to 

bere jako určitou „vinu“ rodiny. Já mám na tuto událost úplně jiný pohled. Děda 

kaskadéra neusmrtil úmyslně a naopak musel být tímto dnem celý zbytek života 

poznamenán a snažil se to vytěsnit z paměti.  

Jak jsem již výše zmínila, rozhovory s kaskadéry jsem vykonávala ještě před tím, než 

jsem se tuto skutečnost dozvěděla. A z jejich strany nebyla cítit zášť vůči řidiči 

nákladního vozu.  

 

Téma diplomové práce jsem si vybrala z vlastního zájmu. Těsně před odevzdáním 

jsem zjistila tuto skutečnost a nebylo zrovna jednoduché se s tím vyrovnat. Na rozdíl 

od mého otce jsem necítila pocit „rodinné viny“. Možná to bylo způsobeno tím, že 

jsem necítila zášť ze strany kaskadérů vůči řidiči nákladního vozu. Možná to bylo 

tím, že jsem se dokázala vcítit do pozice dědy.  

 

 

 

 

 

 

                                                
165 Na tuto skutečnost upozorňuje ve své knize Jaroslav Tomsa, s.71. 
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6 Závěr  
 

Kaskadérský vývoj v tehdejším Československu byl reakcí na filmařské požadavky. 

Proto hlavními filmy, které ovlivnily vývoj kaskadérské profese, byly filmy 

Tarzanova smrt, Blbec z Xeenemünde, Limonádový Joe a Most u Remagenu. Pod 

vlivem těchto filmů se začíná utvářet skupina kaskadérů, která je k dispozici 

filmovým produkcím. Kaskadéři se i během předrevolučních let dostali do kontaktu 

se zahraničními produkcemi. A právě díky kontaktům se zahraničními filmovými 

štáby se čeští kaskadéři přiučili novým technikám v jejich oboru. Jednalo se 

především o to, jak provádět bezbolestně a technicky správně kaskadérské scény. 

Tudíž mohu hovořit o tom, že se kaskadérství rozvíjelo téměř film od filmu.  

Politický režim nenahrával možnosti kupovat si kaskadérské vybavení v zahraničí. 

Proto byli kaskadéři nuceni si všelijaké pomůcky vyrábět sami. Některé vybavení 

vzniklo jako reakce na jejich potřeby (například bokové chrániče). Jiné naopak 

vzniklo na základě inspirace od zahraničních kolegů (tzv. trhačka, která sloužila 

k dramatičtějšímu výkonu scén). Politicky nejvíce ovlivněnou skupinou kaskadérů 

byli kaskadéři na koních. Vlivem okolností museli pro natáčení připravovat koně, 

kteří byli potřeba pro výcvik klasického jezdectví, přičemž tento fakt jejich práci 

ztěžoval. 

Dlouhou řadou let byli mezi kaskadéry bývalí vrcholoví sportovci úponových sportů, 

kteří spoléhali na svoji tělesnou konstituci. V sedmdesátých letech se skupina 

kaskadérů kolem Jaroslava Tomsy a Zdeňka Srstky začala věnovat skupinovým 

kaskadérským tréninkům. Tréninky se soustředily na fyzickou kondici, gymnastickou 

průpravu či techniku kaskadérských výkonů. Kromě samotného trénování sloužily 

tréninky i jako náborové síto pro uchazeče, kteří se chtěli stát kaskadéry. Systém 

společných tréninků přetrval navzdory změně politického režimu i po roce 1989.  

V předlistopadové době nebyla kaskadérská profese brána jako plnohodnotné 

zaměstnání. Proto museli tehdejší kaskadéři mít hlavní zaměstnání  

a „kaskadéřinou“ si pouze přivydělávali. Tato situace se ovšem změnila listopadem 

1989. Kaskadéři se mohli zaměstnání věnovat na plný úvazek. Pro kaskadéry na 

koních se situace změnila zcela úplně. V předrevolučních letech  šly peníze za jejich 

výkony do jezdeckého oddílu. Pouze v případě riskování vlastního zdraví dostávali 

finanční odměnu, která byla určeno přímo pro ně samotné. 
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Práce přinesla také pohled z pozice ženy jako kaskadérky. Je samozřejmé, že na 

základě jednoho rozhovoru nelze generalizovat či provést genderovou analýzu. Na 

druhou stranu se nám dostalo jedinečného pohledu ženskou optikou na převážně 

mužskou profesi a prostředí.  

V poslední části práce byly reflektovány největší rozdíly mezi předrevolučními  

a porevolučními lety. Jako bylo například příliv zahraničních produkcí, vznik 

pracovního poměru, rozdílná technika či počítačové efekty. 

V práci jsem se snažila zmapovat vývoj kaskadérství v tehdejším Československu až 

do porevolučních let. Stěžejní metodou pro můj výzkum byla několikrát zmíněná 

orální historie. Díky metodě se mi podařilo doplnit chybějící informace ve výzkumu. 

V současných materiálech se například skoro vůbec neuvádělo, že kaskadérství 

nebylo bráno jako hlavní zaměstnání.  

Jako další téma, které by se dalo do budoucna zpracovat, je téma: Jaroslav Tomsa 

jako fenomén tohoto povolání. Při studiu materiálů a provádění rozhovorů bylo vždy 

zmíněno jeho jméno. Jeho postava v životě kaskadérů byla a stále je (i když je 

Jaroslav dva roky po smrti) považována jako jedna z hlavních pilířů této profese.  

Dále je dostatek materiálů pro zpracování samostatného tématu kaskadérů na koních. 

Tématem kaskadérů na koních jsem se pro jeho specifikaci detailně nezaobírala. 

Protože cílem mé práce bylo zmapování kaskadérské profese v obecné rovině.   
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