HBO UVÁDÍ SERIÁL

O LEGENDÁRNÍM BOJOVNÍKOVI,
KTERÝ SE VZEPŘEL ZRADĚ
A INTRIKÁM

ZRAZEN ŘÍMANY.
UVRŽEN DO OTROCTVÍ.
ZROZEN ZNOVU JAKO GLADIÁTOR.

Klasický příběh legendárního rebela z časů starověkého
Říma ožívá v novém výpravném seriálu SPARTAKUS:
KREV A PÍSEK. Na produkci dobového dobrodružství,
plného drsných bojových výjevů i otevřených erotických
scén, se podílel slavný režisér a producent Sam Raimi,
autor úspěšné série Spider-Man.

Spartakus je odtržen od své rodné země, odloučen od milované ženy a odsouzen
k brutálnímu životu v aréně, kde největší zábavu znamená pohled na smrt
bližního. Ne všechny bitvy se ale odehrávají na písku arény. Všudypřítomná zrada i
pokušení ke smyslným radovánkám Spartaka podrobí nesčetným zkouškám. Aby
přežil, musí se stát víc, než jen statečným zápasníkem. Víc, než jen obávaným
gladiátorem. Musí se stát legendou.
Původní třináctidílný seriál vypráví příběh thráckého válečníka, který byl zajat
Římany a uvržen do otroctví. Spartakus (Andy Whitﬁeld) se octne v gladiátorské
škole, jejímž vlastníkem je Batiatus (John Hannah) a jeho žena Lucretia (Lucy
Lawless). Denně je nucen bojovat o život se smrtelně nebezpečnými nepřáteli.
Musí snášet bolestivé bičování, jež svým žákům uštědřuje surový Doctore
(Peter Mensah). Rebelantská povaha, láska k jeho ženě Suře (Erin Cummings) i
bojovnické schopnosti jej však navzdory všem očekáváním dovedou k mnoha
vítězstvím ve zdánlivě prohraných bitvách.

Na režii úvodní řady se podílelo sedm tvůrců:
Rick Jacobso n (epizody 1, 2 a 6),
Jesse War n (epizody 4, 7 a 13),
Michael Hur st (epizody 5, 9 a 12),
Grady Hall (epizoda 3),
Rowan Wood s (epizoda 8),
Chr is Mar tin - J o n e s (epizoda 10) a
Glenn S andrin g (epizoda 11).

PRE MI ÉR A ÚVO DN ÍH O D Í L U :
ÚT E RÝ, 1. Č ER VN A , V E 2 2 :0 0 NA HB O A HB O HD
PRE MI ÉRY DA L ŠÍC H E P I Z OD :
KAŽ DÉ DA L ŠÍ ÚTERÝ, V E 2 2 :0 0 NA HB O A HB O HD

AUTOŘI
SAM RAIMI - VÝKONNÝ PRODUCENT
Sam Raimi je proslulý svým kreativním ﬁlmařským stylem a nekonvenčním smyslem pro
humor. První úspěchy slavil jako autor a režisér hororu The Evil Dead (Smrtelné zlo, 1981),
který se po svém uvedení na Mezinárodním ﬁlmovém festivalu v Cannes stal celosvětovou
senzací. K tomuto kultovnímu snímku Raimi natočil dvě pokračování Evil Dead II (Smrtelné
zlo 2, 1987) a Army of Darkness (Armáda temnot, 1992). Jako režisér zaujal i ﬁlmy jiných
žánrů – například westernem Rychlejší než smrt (1995), sportovním dramatem Hra snů
(1999), či fantastickým thrillerem Téměř dokonalý zločin (2000). Deﬁnitivně se prosadil
trilogií kasovních trháků Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) a Spider-Man 3 (2007),
jejíž druhá část získala Oscara za vizuální efekty. Z našich kin je známý i jeho nejnovější
režijní počin – horor Stáhni mě do pekla (2009) o bankovní úřednici, prokleté pomstychtivou
čarodějnicí.
Od konce osmdesátých let produkoval i ﬁlmy jiných
tvůrců, uplatnil se i jako výkonný producent úspěšných
televizních seriálů. V roce 2002 založil se svým
spolužákem z univerzity Robertem Tapertem
produkční společnost Ghost House
Pictures, specializovanou na tvorbu
hororů.

JOSHUA DONEN - VÝKONNÝ PRODUCENT
Spolu s režisérem a producentem Samem Raimim založil společnost Stars Road
Entertainment, jež produkovala například gangsterku Ozbrojení a nebezpeční (Armored,
2009), kterou režíroval Nimród Antal a jejíž hlavní role ztvárnili Matt Dillon, Laurence
Fishburne a Jean Reno. V současné době připravují thriller Priest s Paulem Bettanym, který
vzniká v režii Scotta Stewarta.

STEVEN S. DEKNIGHT - VÝKONNÝ PRODUCENT
A HLAVNÍ AUTOR
ROB TAPERT - VÝKONNÝ PRODUCENT
Tapert a Raimi spolupracují už od doby, kdy se setkali na Michigan State University, kde
založili Society for Creative Film Making. Po produkci kultovního hororu The Evil Dead
(Smrtelné zlo) se Tapert podílel i na dalších Raimiho ﬁlmech, včetně jeho novinky Stáhni mě
do pekla.
Jako výkonný producent se podílel na dalších akčních hitech - například ﬁlmech Živý
terč a Timecop, jejichž hlavní role ztvárnil Jean-Claude Van Damme. Byl také výkonným
producentem televizních seriálů Hercules: The Legendary Journeys (Herkules, 1995-1999)
a Xena: Warrior Princess (Xena, 1995-2001), které jsou známé i z našich obrazovek.

Studoval na University of California, kde získal bakalářský titul v oboru divadelní umění.
Napsal, režíroval a produkoval televizní seriály Buffy the Vampire Slayer, Angel, Smallville a
nový seriál Josse Whedona s názvem Dollhouse.

GRADY HALL - KOPRODUCENT A REŽISÉR
Scenárista, který se stal jedním z nejlepších režisérů reklamních a hudebních klipů. Do jeho
tvorby patří oceněné mezinárodní kampaně pro společnosti Sony, EA Sports, Gatorade,
Budweiser, Nike, HP, O2, Cadillac a Discovery Channel. Natáčel rovněž klipy pro skupiny
R.E.M., Modest Mouse a další.

HLAVNÍ POSTAVY
SPARTAKUS (ANDY WHITFIELD)
Thrácký voják, který dobrovolně odchází do římské armády bojovat proti společnému
nepříteli Thrákie a Říma. Legát Claudius Glauber jej kvůli vzdoru vůči své osobě odsoudí
k smrti v gladiátorské aréně. Navzdory všem očekáváním však Spartakus zabije čtyři
gladiátory a přežije. Jeho rozsudek je změněn na otroctví, hrdina je prodán do gladiátorské
školy, kterou vlastní Batiatus. Spartakův vzdor je umírněn slibem, že se bude moci vrátit ke
své milované ženě Suře.

BATIATUS (JOHN HANNAH)
Občan města Capua a majitel gladiátorské školy, jež se potýká s ﬁnančními problémy.
Spartaka zakoupil s tím, že jeho vrozenou surovost přetaví do gladiátorské dokonalosti.
Ve své ženě Lucretii našel ideální partnerku. Žijí ve vášnivém manželství a touží po
společenském úspěchu. Batiatus jí téměř nic nedokáže odmítnout.

LUCRETIA (LUCY LAWLESS)
Je stejně prohnaná jako Batiatus, pod laskavou rouškou laskavosti pevně třímá svou
moc. Lucretia je sexuálně nenasytná - přiměje Gladiátora Crixea, aby se stal jejím
milencem. Zároveň však touží po dítěti, které dosud nemohla počít. Spartaka považuje za
nekontrolovatelného surovce. Obává se, že gladiátorské škole přinese smůlu.

DOCTORE (PETER MENSAH)
Někdejší slavný gladiátor, vysoký úctyhodných 192 centimetrů, jako jediný přežil zápas s
legendárním bojovníkem přezdívaným Stín smrti. Nyní učí ostatní bojovat. Je nejcennějším
otrokem, kterého Batiatus má a kterému nejvíc důvěřuje. V gladiátorské škole udržuje režim
brutálními metodami. Tento drsný muž nedá najevo žádné emoce. Nedůvěřuje Spartakově
snaze o svobodu a nezávislost.

VEDLEJŠÍ

POSTAVY

SURA (ERIN CUMMINGS)
Spartakova thrácká žena předvídá, že jeho odchod z domu jim přinese velké neštěstí. Je
ztělesněním všeho, zač Spartakus bojuje. Také ona padne do římského zajetí, je odloučena od
svého muže a prodána syrskému otrokáři.

ILIYTHIA (VIVA BIANCA)
Rozmazlená a sobecká dcera senátora Albinia, manželka legáta Claudia Glabera. Je mladá a
snadno ovlivnitelná, v Capui pobývá sama a nudí se. Lucretia v ní vidí potenciál společenského
úspěchu. Bere ji pod svá křídla a seznamuje ji se všemi utajenými rozkošemi, jež gladiátorská
škola nabízí.

BARCA (ANTONIO TE
MAIOHO)
Uznávaný gladiátor působí jako Batiatův
osobní strážce a občas i jako nájemný vrah. Na
pomyslném žebříčku gladiátorské školy stojí na
druhém místě, hned za Crixem. Je vznětlivý, měří
přes 190 centimetrů, pod jeho drsnou vizáží se
však skrývá něha, kterou chová ke sbírce ptáků
a k mladému otrokovi Pietrovi. Vůči Batiatovi
je loajální, tajně však upíná naděje k životu na
svobodě.

LEGÁT CLAUDIUS GLABER (CRAIG PARKER)
Římský velitel legie a thráckého sboru je ambiciózní i vychytralý. Ačkoli svou mladou ženu
Ilithyi miluje, vzal si ji spíš pro politické výhody. Spartakově vzdoru dává za vinu své neúspěšné
vojenské tažení i následnou ostudu. Spartaka chce vidět zemřít v aréně.

CRIXUS (MANU BENNETT)
Nejlepší gladiátor Batiatovy školy je šampiónem města Capua. Je sebevědomý a silný, ke
Spartakovi chová hluboce zakořeněnou nenávist. Vidí v něm hrozbu narušení poměrů v
gladiátorské škole, které vládne. Byl zatažen do sexuálního vztahu se svou paní Lucretií, tajně
však miluje její osobní otrokyni Naevii. Navzdory těmto zakázaným vztahům úporně brání své
místo na vrcholu gladiátorské hierarchie.

KONTAKT

VARRO (JAI COURTNEY)

AXN CZSK

Římský občan, který pronikl do gladiátorské školy, aby splatil své hráčské dluhy a zabezpečil
svou ženu a dítě. Dobrý bojovník, který poslouchá rozkazy a kterého ostatní snadno přijímají.
Obdivuje Spartaka kvůli jeho legendárnímu vítězství nad čtyřmi gladiátory. Zachovává opatrnost,
přesto je jediným opravdovým přítelem, kterého impulzivní Spartakus v gladiátorské škole má.

Oﬁciální stránka HBO: www.hbo.cz
Oﬁciální stránka Cinemaxu: www.cinemaxtv.cz
youtube: HBO CZSK
Facebook: HBO CZSK, Spartakus
Fota, programy: www.hbo.cz/info,
uživatelské jméno: cz, heslo: hbocz
HBO: Pavla Brožková, pavla.brozkova@hbo.cz

NAEVIA (LESLIE-ANN BRANDT)
Lucretiina osobní otrokyně se od své paní nikdy nevzdaluje a je vždy připravena splnit jakýkoliv
její rozkaz. Tajný vztah s Crixem pro ni znamená smrtelné nebezpečí, jedinému potěšení svého
života v otroctví však zároveň nedokáže odolat.

A S H U R ( N I C K TA R A B AY )
Bývalý gladiátor s chromou nohou je místní bookmaker a všeuměl. Pokud některý z gladiátorů
potřebuje koupit něco, co je k dostání ve světě venku, jde právě za ním. Ashur dokáže sehnat
téměř vše, přesto se ale netěší přízni. Je nejméně oblíbeným členem gladiátorské školy, lidé mu
nedůvěřují. Vždy je Batiatovi na doslech.
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