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Máte výjimečnou příležitost vidět, jak pracují profesionální filmový kaskadéři.

SAMOTNÉ VYSTOUPENÍ SE SKLÁDÁ:

• Z precizních jízd po dvou kolech na které se FCT specializuje.

• Dále vám ukážeme sekvenci rychlých synchronizovaných jízd a efektních driftů, autobaletu, 

skoků a akrobacií na jedoucích autech.

• Odstřel jedoucího auta bazukou - vtahujeme diváka do prostředí natáčení akčního filmu

(exploze a speciální efekty pro nás připravuje FLASH BARRANDOV).

• Freestyle motocross (FMX) má k naší stunt branži velice blízko.  V roce 2012 jsme zavedli 

do naší show prvek freestyle motocross, který je celosvětově oblíbeným sportem. Na FMX 

jsme přešli z původních skoků motorkou do dálky, ve kterých máme dokonce světový rekord. 

Byli jsme jedni z prvních v Evropě, kteří vlastní mobilní FMX rampy. 

Zkrátka je nutné, aby náš divák odcházel maximálně spokojený a plný dojmů, proto je velmi 

důležitá choreografie, emotivní hudba a přesné nasvícení, oheň a kouř plní svou roli. 

Doplněno velkými explozemi, řevem motorů, sloučeno s brilantními výkony a řidičskými  

schopnostmi kaskadérů. Namícháme Vám adrenalinový koktejl, na jehož chuť budete dlouho 

vzpomínat! 

TOUR 2022
Jsme tu již více než 25 let pod jednou značkou! Avšak naše začátky sahají mnohem 

dále. Víte, že tradice autorodea v Československu oslaví letos padesát let existence?

Dva naši členové u tohoto zrodu byli, proto se na letošním turné můžete setkat 

s opravdovými legendami našeho oboru, ale aby to nebyla jenom nostalgie... 

Čeká na Vás jedinečná akce, která má co říci všem, bez ohledu na věk! Věříme, 

že naše show Vás nemůže zklamat, neboť jsme prověřeni časem. Vždyť jsme padesát 

let na scéně a to má svou váhu, zůstali jsme jediní v Evropě, kteří předvádí svou 

show na stadionech. O tom se dočtete v sekci ,,historie“ ale teď k letošnímu turné.  

F. C. T. 



HISTORIE

 Naše začátky se datují do sedmdesátých let minulého století, můj otec Fred Šmíd (Fred 

Flott) tehdy pracoval externě pod Pragokoncertem. Jedno léto přijeli na hostování do Českoslo-

venska francouzští kaskadéři pod vedením G. Legrise který byl průkopníkem kaskadérské show 

(autorodea). Mimo jiné vymyslel a uvedl v realitu jízdu autem po dvou kolech. Po velmi úspěšném 

turné Francouzů, na kterém se organizačně podílel i můj otec, kterého tato práce natolik fascinovala 

a zároveň viděl do zákulisí, že se rozhodl založit vlastní tým. V roce 1971 začínají tréninky ve složení 

Šmíd, Keller, Kladiva. Bez větších úspěchu a v témže roce končí.

 Po dalších nezdarech a zkouškách přichází na světlo světa nový tým ve složení F. Šmíd 

a J. Schulz jako hlavní lídři, spolupracují s nimi jezdci ze všech možných odvětví motoristických 

sportu, ze kterých se vypracoval perfektně sehraný tým fungující do roku 1981. 

 V tomto roce jsme byli s činností automobilových kaskadérů donuceni skončit, neboť „soudru-

hům“ se zdál tento druh zábavy příliš západní. Po sametové revoluci si konečně mohu splnit svůj sen. 

Začínám shánět auta a lidi na trénink. Je tu rok 1994 a Flott Cascaders Team vyjíždí na své první 

turné. Od toho času F.C.T. ušel řádný kus cesty. Zůstaly za námi dva světové a mnoho českých 

rekordů. Dublovaly jsme v mnoha filmech a vystupovali v různých televizních pořadech. Ovšem 

naší hlavní činnosti jsou live show. Do nich vkládám nejvíce energie, jelikož se snažím, aby každé 

turné bylo osobité a působivé. 16Kw audia jsme doplnili 24-ti tisíci watty čirého světla a 12-ti tisíci 

watty světelných efektů. Pečlivě se připravujeme na každé turné – trénujeme nové věci, měníme 

a zdokonalujeme naše stroje.

Alfréd Šmíd koordinátor F.C.T.

„Práce automobilového kaskadéra se dá dělat jen s láskou, je vyvrcholením

adrenalinu a umu, přistupovat se k ní musí s respektem a odpovědností.“

Zleva: J. Pšenský †, P. Švec †, A. Šmíd, A. Paroubek †, J. Vybíral



Pár fotografií z doby dávno minulé...







Jiří Mácha Vybíral, nejstarší fungující kaskadér v Evropě a zároveň pamětník začátků 

autokaskadérů v Čechách. Je posledním z éry kaskadérů, kteří začínali před padesáti lety, prvními 

nesmělými krůčky komponovali svoji show. S její podobou vydržel prakticky celý život. Tehdy začínal 

u Plzeňské skupiny Kaskaro. Vodí svoje auta „po dvou“ už padesát let a myslím, že z jeho životopisu 

by se stal bestseller.



Po dvou kolech ve spirále času...



 Nabízíme spolupráci firmám, reklamním agenturám, filmovým produkcím, ale i jednotlivcům, 

kteří se věnují organizování sportovně kulturních akcí. Naše specializace je široká. Od filmových 

scén, až po velké živé show na stadionech. Využití naší práce je od jednoho motocyklu, až po sedm 

kamionů techniky. Objednateli dokážeme daný produkt tak říkajíc ušít na míru.

 STUNT SHOW – devadesáti minutová velmi agresivní exhibice, ve které se prolínají žánry 

AMERICAN MONSTER TRUCK, FREESTYLE MOTOCROSS, AUTOMOBILE DRIFT, AUTORODEO 

CLASIC, QUAD EXHIBICION, MONSTER OFFROAD a AUTO-SPEEDWAY. Rádi přijímáme i nové 

výzvy, například velkým úspěchem bylo turné v roce 2011, které jsme pojali jako SCI-FI. Jednalo se 

o propojení kaskadérů s auty s kaskadéry na koních. V roce 2012 jsme k naší show připojili i FREE-

STYLE MOTOCROSS, který již natrvalo zůstává zařazen v našem programu.

 Ke každému projektu máme maximální profesionální přístup. Vlastníme hliníkové podium o rozmě-

rech 5x3 m a aparaturu o síle 16 kW. V případě večerního vystoupení stavíme čtyři stožáry na každém až 

10 kW čirého světla plus dva bixenové reflektory, každý o síle 2,5 kW. Rovněž máme možnost zaclonění 

prostranství a to 500 metry černé neprůhledné plachty. V České republice jsme velmi sporadicky. Letošní 

rok bychom chtěli mít více akcí i u nás, jednak proto, že nejsme v Česku jen tak k vidění a také, že jsme 

dost odlišní od ostatních Stunts skupin. Cena se odvíjí od Vašich požadavků, záleží na tom, kolik můžete 

na akci investovat, vše ostatní je předmětem domluvy a objednávky. Ukázky z našich akcí najdete 

na www.kaskaderi.eu. Pokud se Vám naše show zalíbí, kontaktujte nás s dostatečným předstihem.

PRODUKT



FOTOGALERIE



Dokážeme skákat 

i na stísněných prostranstvích.

Střídají se u nás rideři z celé Evropy.



Jeden z našich nejvýznamnějších triků backflip.



Naše živá vystoupení jsou plná napětí a adrenalinu. 

Kromě sekvencí, rychlých jízd a driftů, také precizní jízdy na dvou kolech.





Vystoupení jsou doprovázena mnoha pyrotechnickými a ohňovými efekty.





Čas od času do show zařadíme exhibice na motorkách, čtyřkolkách a jiných strojích.



KONTAKTY
koordinátor Alfréd Šmíd

Flott Cascaders Team

www.kaskaderi.eu

+420 604 230 030 Czech
+48 694 647 030 Polsko

alfredsmid@gmail.com

U Jezera 9, Hradištko I, 280 00 Kolín
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STRÁVIT VEČER, GARANTUJEME VÁM
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EMOTIVNÍ ZÁŽITEK A DEVADESÁT MINUT
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NAPĚCHOVANÝCH ADRENALINOVÝMI
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AKCEMI. UŽ JE V POHOTOVOSTI NĚKOLIK TISÍC
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KOŇSKÝCH SIL A MY ODPOČÍTÁVÁME
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