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Předseda spolku Skateboarding Frýdek-MístekOldřichŠrubař říká:

Je potřeba oprášit zašlou
skateboardingovou slávu
LUKÁŠ MORYS

Frýdek-Místek – Příznivci kolečkových
sportů ve Frýdku-Místku už léta marně
doufají, že ve městě vznikne důstojný
skatepark. Teď se zdá, že už je k tomu
blízko. Magistrát se sportovištěm počítá
na okraji sportovního areálu Slezan. „Zá-
jem o kolečkové sporty je ve městě velký,“
míní skateboardista Oldřich Šrubař.

Město vypsalo kvůli skateparku zakázku na
projektovou dokumentaci. Když porovnáte
lokality, o kterých se v souvislosti se skate-
parkem mluvilo, jak vám vychází plocha u
Slezanu?

Když vezmu v úvahu, že během posled-
ních šesti let se mluvilo o třech lokalitách,
tak místo u Slezanu vychází z mého po-
hledu nejlépe. Bojovali jsme o něj již dří-
ve, ale město usoudilo, že budou lepší lo-
kality jinde – bývalé dopravní hřiště
v ulici 28. října a plocha u 5. ZŠ ve Frýdku.
Nakonec po všech těch peticích občanů
jsme se k místu u Slezanu stejně vrátili.
Kolem dokola není žádná obytná zástav-
ba, takže by se už neměly objevit žádné
stížnosti, jak tomu bylo u dříve zvolených
lokalit. Je to uprostřed města, takže to
mají všichni blízko, a hned vedle je i ná-
kupní centrum a veškerá občanská vyba-
venost.

Dokážete se vcítit do role
obyvatel, kteří bojovali
proti výstavbě skatepar-
ku jak v areálu bývalého
dopravního hřiště, tak
u 5. ZŠ? Argumentovali
například obavou z hlu-
ku i nevhodného chová-
ní.

Chápu jejich argumen-
tace, nicméně je škoda, že si nenechají
vysvětlit situaci a vše se hned řeší peticí.
Dnešní stavby skateparku mají své poža-
davky na hluk, design, estetiku vůči okolí
a tak podobně. Takže lidé si to představují
tak, že budou mít za domem apokalypsu,
nicméně v realitě to tak nakonec není.
Lidé musí pochopit, že žijí ve městě a
hluk nebo nevhodné chování jedinců tady
bylo a vždy bude, je to o lidech. Osobně
bych byl velmi rád, kdyby lidé spíše pod-

porovali druhé a jejich zájem o dobrou
věc, než aby jim házeli klacky pod nohy.

Proč město potřebuje nový skatepark? Je
o kolečkové sporty zájem?

Těch důvodů je několik, je
tady mládež, která nemá
kde jezdit, a dočasný
miniskatepark je již
nedostačující jak
velikostí, tak svý-
mi možnostmi.
Jsem jeden

z těch vysloužilejších skateboardistů, a tak
si pamatuji slávu skateparku za starou ho-
kejovou halou, pořádaly se tam závody, a
dokonce i mistrovství ČR ve skateboardin-
gu, kde závodili i lokální kluci, takže je zde

potřeba oprášit za-
šlou skateboardin-
govou slávu. Zájem
o kolečkové sporty
je ve městě velký.
Pokaždé, když se
pohybuji po městě,
vidím někoho se
skateboardem, BMX
nebo koloběžkou.

Skatepark bude
sloužit pro skate-

board, BMX, in-line. Budou ho moci využít
i začátečníci s minimálními zkušenostmi?
Skatepark bude sloužit jak zkušeným jezd-
cům, tak i začátečníkům, chceme, aby byl
rozdělen do několika sekcí podle nároč-
nosti. Sám vím, jaké to je, když přijde za-
čátečník do skateparku a bojí se cokoli
udělat, protože je všechno vysoké nebo
prudké a zkušenějších jezdců se bojí ze-
ptat, jak na to. Chceme, aby byl skatepark
na takové úrovni, aby se v něm mohly ko-

nat všechny druhy závodů. Díky tomu by
si každý ve skateparku měl najít to své.

Jaká je situace se skateparky v okolí Frýdku-
Místku? Dal by se odněkud vzít příklad?

Frýdek-Místek je jedno z posledních měst
v okolí, které skatepark nemá, a proto
musí mládež jezdit jinde, třeba do Ostra-
vy, Třince, Českého Těšína, Opavy a tak
dále. Někteří se odstěhovali do Prahy,
protože podmínky ve městě byly nulové a
skateboarding je jejich životní styl, který
nechtějí jen tak opustit. Vím, že těžké to
mají i kluci z Havířova, ti o skatepark bo-
jují také mnoho let. Naše město si tedy
určitě zaslouží skatepark, který bude jedi-
nečný a na vysoké úrovni. Druhá šance již
nebude.

Vizitka
OldřichŠrubařpochází z vesniceDolní Toša-
novice kousekod Frýdku-Místku. Na skatebo-
ardu jezdí aktivně okolo třinácti let. Ve Frýdku-
-Místku studoval informatiku a přestěhoval se
zde začátkem roku 2011. Ihned v tomto roce se
rozhodl s kamarády založit spolek Skateboar-
ding F-M, aby vybojovali nový skatepark.

“
Je škoda, že si odpůrci
skateparku nenechají
vysvětlit situaci a vše se
hned řeší peticí.

SKATEPARK bude sloužit jak zkušeným jezdcům, tak i začátečníkům, tvrdí Oldřich Šrubař, který
je předsedou spolku Skateboarding Frýdek-Místek. Foto: archiv Oldřicha Šrubaře


