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Využívat skejt jenom jako dopravní prostředek by mi však nikdy nestačilo. Dříve nebo 
později, když se skejtem už jednou začnete, vás to prkno na kolečkách chytí do svých sítí. 
Ovládne vás. Přemůže vás chtíč najednou si jen tak na něco vyskočit a vyzkoušet si nějaké 
ty složitější vychytávky.

Mě na skejtu dostala ta nefalšovaná svoboda a bezbřehá volnost, možnost výběru. To, 
že si můžu užívat i přesto, že s nikým zrovna nesoupeřím. Že si můžu vzít prkno a jít jen tak 
na chodník před dům, nebo kam se mi zlíbí a vyblbnout se. I po těch asi dvacet letech je pro 
mě tohle velice důležité a osvobozující. 

Je to naprosto přirozený, báječný a jednoduchý. Od přírody nemám rád složitý a kompli-
kovaný věci. 

Skateboarding je mojí součástí skoro celej život a jedna z věcí, která mě na něm fascinuje, 
je to, že ani jako sport nikdy nebyl nijak striktně organizovanej. Nikdo mi nikdy neříkal, v kolik 
mám jít jezdit, kam mám chodit jezdit a jak mám vlastně jezdit anebo trénovat. Vždycky to 
bylo jenom a jenom na mně. A z toho je ta čistá radost.

Tady si třeba s mým kamarádem Danem užívame jízdu z kopce v New Yorku. Tahle silnice byla 
dokonalá, krásný povrch a sklon, akorát abychom to mohli pustit. Užít si trochu rychlosti na 
asfaltu, taková sjezdovka bez sněhu. 
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Často je to také o hledání jedinečných míst, kde se dá jezdit. Skvělé je, že 
prostředí, ve kterém jezdíte, se může furt měnit... Například tohle místo jsme 
našli po několika hodinách hledání na Bali a za tu fotku to rozhodně stálo. 
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Jak je vidět na téhle fotce, tak jezdit se dá bez problému i na lodi. Stačí si na ní postavit menší 
rampu a dávat bacha, aby deska neskončila ve vodě.
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Co dodat. Vše je jednoduché jak facka a princip svobodné volby funguje spolehlivě per-
fektně všude kolem nás. Člověk si jde jen tak někam zajezdit, a když u toho vydrží a zalíbí 
se mu to, tak se postupně začne chtě nechtě zdokonalovat. A pak to člověka buď chytne 
naplno a zcela ho to podmaní, takže u prkna už zůstane, nebo taky třeba ne. 

Vyklubal se začátkem padesátých let někde v Kalifornii, pak přes louži zvanou Atlantik přesko-
čil jako krásná nákaza nejdříve do Anglie, to byl takový další krok, a pak už se nezadržitelně 
rozšířil po celé Evropě. A nejen po ní! Nakazil doslova celý svět. Taková skejtová pandemie!

To dá rozum, že nejlepší by bylo zeptat se přímo někoho, kdo u toho tenkrát byl. Nebo 
rovnou toho, koho osvítila nebesa a jako první přimontoval ty kolečka na prkno. To musel 
být prostě génius! 

Všeobecně je ale známo, že u toho zrození byli surfaři v Kalifornii. Když neměli k dispozici 
pořádný vlny, a tím pádem neměli kde a na čem jezdit, někoho z nich jednoduše geniálně 
napadlo přidělat kolečka na desku a jezdit po betonu jako na vlnách. Takové drobné osvícení, 
které změnilo svět pro mnohé lidi. K tomu navíc bylo v Kalifornii dostatek vhodných míst na 
ježdění, třeba klopené chodníky, betonové plochy, a skvělé počasí, a to všechno dohromady 
mohlo alespoň trošku napodobovat tu oceánskou vlnu. A potom, když byla dlouhá sucha, 
někdo jiný přišel na to, že se dá jezdit i ve vypuštěných betonových bazénech, protože ta, 
protože ta jejich dna mají vlastně tvar vlny a správný rádius, který každý dobře z U-rampy. To 
byla ta největší jiskra pro skateboarding. Co jiskra. Hotový velký třesk skateboardingu! 

Bazény daly jezdcům úplně nové možnosti. Je vlastně paradoxní, že něco tak pozitiv-
ního jako je skateboarding, se vlastně zrodilo z dvou negativních věcí: z nedostatku vln Kolik je skejťáků, tolik je i stylů ježdění!
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a z ohromného sucha, tam kdesi v Kalifornii. jejich dna mají vlastně tvar vlny a správný rá-
dius, který každý zná velice dobře z U-ramp. To byla ta největší jiskra pro skateboarding. Co 
jiskra. Hotový velký třesk skateboardingu! Proč bychom chodili kolem horký kaše a nenazvali 
ten moment pravým jménem! 

Bazény daly jezdcům úplně nové možnosti. Je vlastně paradoxní, že skateboarding jako 
cosi krásné a pozitivní se zrodil z dvou negativních věcí: z toho, že nebyly vlny, a z ohromné-
ho sucha, tam kdesi v Kalifornii.

V tomhle betonovým bazénu jsem jezdil na Bali, má tradiční coping (hrana) z dlaždic a tvar ledviny. 
I když jsem dobrý spíš na zábradlí a schody, tak ježdění v bazénech má pro mě velké kouzlo, možná 
proto, že se vždycky cejtim jako jeden z Legend z Dogtownu, ale ani tak mi to moc nejde, haha. 

Tenhle bazén na Bali je unikátní hlavně tím, že je součástí jednoho baru, kde se každý den konají 
koncerty a žije to tam až do rána. Jmenuje se Pretty Poison a podobnou atmosféru jen tak 
nikde na světě nenajdete. Pravidelně se tam scházejí top jezdci z celého světa. Přes den surfují 
a večer jdou vždycky na skejt. Dá rozum, že tohle láká i dost holek a celkově to místo úplně 
dýchá svobodou a punkem. 
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Jak tedy člověka, který nikdy nestál na prkně, ještě více navnadit? Jak ho přimět k tomu, 
aby skejt vyzkoušel a pak si to taky zamiloval? Jak ještě víc rozšířit už tak početnou rodinu 
skejťáků? 

První krůček správným směrem je mít radost z pohybu, což je celkem vzácná věc, a uží-
vat si svobodu, o který jsem už tolik psal. A jak na to, aby si člověk neznechutil ježdění na 
prkně hned od začátku? Je důležitý myslet na to, že se jezdí hlavně pro radost. Že se neza-
číná skejtovat jen proto, aby jako skater hned získal sponzory, slávu nebo vyhrával závody. 
Všech těhle úspěchů člověk může dosáhnout až časem. Co je ale hned na samým začátku 
důležitý, je výběr skejtu. 

Tak a takhle to tam teda vypadá večer. Prostě skvělý, party, ježdění a volnost!
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