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Abstrakt 

Cílem práce je analýza jazyka síťových médií zabývajících se skateboardingem. 

Nezbytnou součástí je úvod do skateboardového diskurzu zahrnující stručný nástin dějin 

skateboardingu jak ve světě, tak u nás. Nezbytným základem pro analýzu současných 

audiovizuálních klipů je část o vývoji distribuce skateboardových klipů. V práci se také 

zmíním o roli YouTube jakožto mediačního nástroje a jevu instantní slávy, což není jev 

týkající se pouze skateboardingu, ale jedná se o celospolečenský fenomén. Nosným 

základem práce je vymezení dvou tradic ve skateboardové žurnalistice – Thrasher 

magazine a Transworld Skateboarding magazine. Práce se zabývá také zmapováním 

české mediální krajiny, v níž má skateboarding své místo. Geneze skateboardových 

médií v České republice kopíruje vznik Thrasheru a Transworldu, což je velice 

zajímavý fakt pro celkové pochopení problematiky. Pro hlubší vhled do skateboardové 

subkultury se zmíním o publicistickém stylu českých médií zabývajících se 

skateboardingem. Skateboardová média kladou důraz na vizuální stránku mediálního 

obsahu a u síťových médií to platí nadvakrát, proto se dále pomocí kvalitativní 

sémiotické analýzy zaměřím na dekódování dvou audiovizuálních klipů skateboardové 

internetové žurnalistiky. Metodou komparace se pak pokusím najít shodné znaky 

s tradicemi Thrasheru a Transworldu. 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyse language of internet media focused on skateboarding. 

An essential element of the introduction is a brief history of skateboarding globaly and 

here in the Czech Republic. The basis for the analysis of contemporary audiovisual clips 

also touches on the development of the distribution of skateboard videos. In this study I 

also mention the role of YouTube as a distributing tool and phenomenom of instant 



   

fame, which is not strong only in skateboarding, but it is a phenomenon across the full 

spectrum of society. The principal basis of this study is the definition of two print and 

later Internet traditions in skateboard journalism – Thrasher and Transworld 

Skateboarding magazine. The study also concerns itself with maping out the Czech 

media environment, where skateboarding has its own place. The genesis of skateboard 

media in the Czech Republic follows the formation of Thrasher and Transworld, which 

is a very interesting fact that is important for the general understanding of the topic. For 

deeper insight into skateboard subculture, I also mention the journalistic style of Czech 

skateboarding media. The Internet media has a special emphasis on visual content, more 

so than print media, due to traditional text being replaced by moving pictures, and 

therefore with help of qualitative semiotic analysis I will aim my work in the next step 

on decoding the language of two separate audiovisual clips published on internet. With 

the method of comparison I will try to find common features within the traditions of 

Thrasher and Transworld.  
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Úvod 

Skateboarding je většinovou veřejností nahlížen jako subkulturní společenský fenomén. 

Nikdo v České republice zatím neprováděl analýzu médií zabývajících se 

skateboardingem, a proto jsem si jako téma své bakalářské práce zvolil právě analýzu 

skateboardových médií. Důraz jsem kladl na síťová média zabývající se 

skateboardingem, přičemž jsem hledal shodné znaky s jazykem tištěných titulů.  

 

Tištěná média zabývající se skateboardingem jsem již zkoumal v rámci seminární práce, 

ovšem soustředil jsem se spíše na publicistický styl českých tištěných skateboardových 

časopisů. Cílem mé bakalářské práce je analýza jazyka síťových médií zabývajících se 

skateboardingem. Komunikační kód skateboardových médií a skateboardové komunity 

je mi vlastní. Skateboardingu se aktivně věnuji přes jedenáct let a třetím rokem pracuji 

jako redaktor skateboardového webu Skaterock.cz a tištěného časopisu Free magazine.  

 

Strukturu práce jsem musel pozměnit, proto se osnova liší od osnovy zadané v tezích 

bakalářské práce. V první kapitole se zabývám historií skateboardingu ve světě od 

raných počátků až po vydání prvního skateboardového snímku. Nezbytnou součástí je 

tedy úvod do skateboardového diskurzu zahrnující stručný nástin dějin skateboardingu 

jak ve světě, tak u nás. To je pro pochopení souvislostí velice důležité. Nosným 

základem práce je v první kapitole vymezení dvou tradic ve skateboardové žurnalistice, 

které v osmdesátých letech nastolil americký Thrasher magazín a Transworld 

Skateboarding magazín. Jelikož se podobnému tématu zatím nikdo v České republice 

nevěnoval, potýkal jsem se s nedostatkem odborné literatury. Ne všechny tituly zmíněné 

v tezích se ukázaly v průběhu práce dostatečně obsažné, aby mohly být využity, a proto 

jsem se soustředil na tituly, které byly pro práci přínosné. Čerpal jsem také ze své 

seminární práce na téma „Skateboarding v médiích“ a článků, které jsem k tématu 

napsal mimo akademický diskurz. 

 

V první kapitole se také soustředím na zmapování české mediální krajiny s ohledem na 

dějiny skateboardingu u nás, ve které má skateboarding své místo. Geneze 

skateboardových médií u nás kopíruje vznik Thrasheru a Transworldu, což je velice 

zajímavý jev pro celkové pochopení problematiky. Pro hlubší vhled do skateboardové 

subkultury se zmíním o publicistickém stylu českých skateboardových médií a 
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postavení obecné češtiny na domácím mediálním trhu se skateboardingem. Položil jsem 

si také otázku, co se stane s komunikačním kódem známým ze skateboardových médií, 

když se dostane do médií veřejné služby, celostátních deníků a jejich síťových mutací.  

 

V druhé kapitole se zabývám jazykem síťových skateboardových médií. Zde je důležité 

zhodnotit, jak internet změnil vnímání skateboardingu a jak se média zabývající se 

skateboardingem adaptovala na moderní informační dobu. Nezbytným základem pro 

analýzu současných audiovizuálních klipů je zmínka o vývoji distribuce 

skateboardových klipů. V druhé kapitole se zabývám rolí YouTube v distribuci 

skateboardových klipů a jevem instantní slávy, což není jev týkající se pouze 

skateboardingu, ale jedná se o celospolečenský fenomén. Celebritou se ve věku 

YouTube může stát každý, snažil jsem se vysledovat, jakým způsobem toto ovlivnilo 

skateboarding. Podkapitolu zkoumající Instagram jako specifický mediální nástroj 

nebylo vzhledem k rozsahu textu do práce možné zařadit. 

 

Skateboardová média kladou důraz na vizuální stránku mediálního obsahu a u síťových 

médií to platí nadvakrát, proto jsem se dále pomocí kvalitativní sémiotické analýzy 

zaměřil na dekódování audiovizuálních klipů skateboardové internetové žurnalistiky. 

V práci jsem se snažil vysledovat shodné znaky známé z tištěného Thrasheru a 

Transworldu v audiovizuálních klipech. Rozsah práce mi bohužel nedovolil hlouběji se 

věnovat v rámci kvalitativní sémiotické analýzy více klipům, proto jsem vybral dva 

signifikantní klipy pro obě výše zmíněná média. Metodou komparace jsem se pokusil 

najít znaky typické pro konkrétní tradice a rozdíly mezi nimi.  
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1. Úvod do diskurzu 

 

1. 1. Stručné dějiny skateboardingu: Od surfu ke skateboardu 

Skateboarding je veřejností chápán jako sport relativně mladý. Jeho počátky se datují do 

padesátých let minulého století, nicméně kořeny skateboardingu jako takového sahají až 

do osmnáctého století. Skateboard se vyvinul ze surfu. Cesta dřeva na kolečkách do 

podoby, v jaké ho známe dnes, byla napříč dějinami dlouhá. 

 

První svědectví o surfování podal roku 1779 kapitán James Cook
1
. Jako první popsal 

zvyky domorodých Havajců, kteří sjíždějí vlny na dlouhých dřevěných prknech. 

V rámci kmenové hierarchie měli nejdelší prkna náčelníci. V roce 1907 okouzlil dav 

v Santa Monice Havajec George Freeth při první demonstraci surfování. Tam byl 

přítomen i spisovatel Jack London, který o tom napsal článek s názvem „Riding the 

South Surf“, který vyšel v říjnovém vydání časopisu Woman´s Home Companion
2
. 

Američané jsou okouzleni. Článek byl publikován s různými titulky a také se stal 

podkladem pro jednu z kapitol Londonovy knihy „The Cruise of the Shark“, kterou 

vydal roku 1911 a která se nikdy nedočkala českého překladu. Výše zmíněný George 

Freeth začal později vyrábět vlastní surfová prkna. Pro popularizaci surfu je významný 

rok 1957, kdy v magazínu LIFE vyšel článek o skupině bohémských surfařů žijících na 

plážích severně od Los Angeles, přezdívaných Beach Buns
3
. Jedná se o skupinu 

inovativních surfařů. (ZARKA, Raphaël. On a day with no waves: A chronicle of 

skateboarding 1779-2009. Paříž: B42, 2011, s. 26.) 

 

Základy konstrukce skateboardu jsou položeny ve třicátých letech dvacátého století. 

Většinou se jedná o prototypy podomácku vyrobené, jejichž konstrukce by se dala 

popsat jako něco mezi koloběžkou, skateboardem a kolečkovými bruslemi. První firma, 

která se začala zabývat výrobou skateboardů, se objevila až v roce 1956. Na přelomu 

                                                 
1
 Při této jeho třetí objevitelské plavbě byl kapitán James Cook v roce 1779 na Havaji při konfliktu 

s domorodci zabit. 
2
 Americký měsíčník, který byl vydáván od roku 1873 do roku 1957. Přispívali do něj například 

spisovatelé Jack London a John Steinbeck. 
3
 Ze slangové angl. plážoví povaleči. 
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padesátých a šedesátých let je skateboard známý spíše jako sidewalk surfboard
4
. 

Veřejností byl vnímaný jako hračka, nicméně surfaři ho brali jako alternativu pro surf, 

když nejsou vlny. První firmou vyrábějící skateboardy a mající vlastní skateboardový 

tým byla společnost Makaha Skateboards Larryho Stevensona s centrem v Santa 

Monice. Larry Stevenson pořádal první závody, kde se skateboardisté mohli utkat 

v různých disciplínách, například ve skoku do výšky nebo do dálky. Popularizace 

skateboardingu tehdejší doby probíhala pomocí nejrůznějších informačních kanálů. 

Jedním z nich byla populární hudba, oblíbení interpreti Jan and Dean nazpívali roku 

1964 píseň „Sidewalk surfin´“. Roku 1965 se na titulní straně magazínu LIFE objevila 

dívčí skateboardistka Pat McGee. Vydání obsahovalo velký článek s názvem „The 

Craze and The Menace of skateboards“. Magazín LIFE se skateboardingem jako 

moderním fenoménem mládeže zabýval i dále, velmi známé jsou také fotografie Billa 

Eppridgea
5
. Téhož roku také vyšlo první číslo časopisu Quarterly Skateboarder. Titul 

neměl dlouhou historii, skončil po čtyřech vydáních. (ZARKA, Raphaël. On a day with no 

waves: A chronicle of skateboarding 1779-2009. Paříž: B42, 2011, s. 26.) 

 

Ve druhé polovině šedesátých let se skateboarding dostal do krize. Vybavení nebylo 

kvalitní a nemělo takové jízdní vlastnosti, které by mělo mít. Tím byl také 

skateboarding nebezpečnější, než ve skutečnosti je. Kořeny stereotypizace 

skateboardingu, a skejťáků
6
 jako takových, se dle mně dostupných údajů datují do roku 

1966, kdy režisér Claude Jutra natočil fiktivní krátkometrážní film o skateboardingu 

s názvem The Devil´s Toy
7
. Skateboarding je v něm přirovnáván k nebezpečné nemoci 

šířící se od města k městu. Jako řešení se nabízí institucionalizace skateboardingu a jeho 

umístění do tělocvičen a ohraničených prostor. Skateboardisté se mají zařadit do davu a 

nevybočovat.  

 

Velice zásadním mezníkem pro dějiny skateboardingu byl rok 1967, kdy si v Santa 

Monice otevřel Jeff Ho a Skip Englom obchod The Jeff Ho Zephyr Productions Surf 

Shop, známý jako Zephyr Shop. Jeff Ho byl inovativní výrobce surfů. Grafiky pro něj 

                                                 
4
 Z angličtiny volně přeloženo jako „chodníkový surf“. 

5
 Významný fotožurnalista spojený s magazínem LIFE. Ve svých reportážích se mimo jiné zabýval 

drogovou problematikou (We are animals in a world no one knows, LIFE magazine, 1965), známý je také 
tím, že dokumentoval prezidentskou kampaň Roberta Kennedyho i jeho zavraždění v roce 1968. 
6
 Český slangový výraz pro skateboardisty, který v průběhu let nabral v určitém kontextu až pejorativních 

významů. 
7
 Ve francouzském originále Rouli-Roulant. 
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vytvářel umělec Craig R. Stecyk
8
, osobnost, která je pro dějiny skateboardingu 

nesmírně důležitá. Kolem Zephyr Shopu a v Dogtownu
9
 se postupně od roku 1969 

zformovala trojice výrazných skateboardistů Tony Alva, Jay Adams a Stacy Peralta, 

který se přidal později. Ti budou posléze základním stavebním kamenem Zephyr týmu, 

jinak známého jako Z-Boys
10

. Všichni tři byli výborní surfaři, postupně začali 

zkušenosti z vody přenášet na asfalt. Ve skateboardingou razili rychlý agresivní styl 

oproti některým spíše techničtějším jezdcům, kteří dělali triky mnohdy na místě a 

s prvky gymnastiky. Zde jsou vidět zárodky jisté bipolarity, kterou budeme ve 

skateboardingu sledovat v nadcházejících letech. Tři výše zmínění začali jako první 

jezdit ve vypuštěných bazénech na zahradách obyvatel města Santa Monica. 

V Kalifornii je ve vztahu k podnebným podmínkám bazén v průběhu horkého léta téměř 

neodmyslitelnou součástí každodenního života. Vypuštěné bazény hledají při 

projížďkách městem v pickupu, korba auta nabízí potřebný nadhled. Jay Adams si 

později dokonce připlácí kvůli hledání bazénů i za helikoptéru. (PERALTA, Stacy a Craig 

R. STECYK. Dogtown and Z-Boys [DVD]. 2001.) 

 

Roku 1973 Richard Novak, Doug Haut a Jay Shuirman založili společnost NHS
11

 a 

začali vyrábět skateboardová prkna Santa Cruz, což je pro skateboarding další velice 

významný mezník. O dva roky později zakládá Larry Balma Tracker Trucks, firmu na 

skateboardové podvozky. Trucky jsou konstitutivním prvkem v konstrukci skateboardu. 

Tato dvě data jsou pro dvě tradice ve skateboardové žurnalistice esenciální. Budu se 

jimi zabývat v další části práce. V roce 1975 dojde k oživení časopisu Quarterly 

Skateboarder, titul se od tohoto roku bude jmenovat jednoduše a výstižně – 

Skateboarder. Jedním z přispěvatelů je také Craig R. Stecyk, který do Skateboarderu 

psal pod pseudonymem John Smythe a pomohl vytvořit mýtus o Z-Boys. V dalších 

článcích se také zabýval historií skateboardingu. Zhruba ve stejné době se skateboarding 

dostává do další krize. Především z důvodu ostré kritiky toho, jakým způsobem jsou 

stavěny skateparky. K diskuzi přispěje v roce 1975 Craig Stecyk článkem „State of the 

Art“
12

 ve Skateboarderu: „Skateparky nám běžně podstrkují jako budoucnost 

                                                 
8
 Propojení surfu/skateboardingu s uměním je významný element pro pozdější vývoj. 

9
 Čtvrť v Santa Monice. 

10
 Zdrojem sekundárních informací o Z-Boys mi byl dokumentární snímek Dogtown and Z-Boys od 

Stacyho Peralty a Craiga R. Stecyka. 
11

 NHS jsou iniciály tří zakladatelů Novak, Haut, Shuirman. 
12

 Z originálu: „Skateparks are frequently touted as the future of skateboarding. While fine for what they 
are, the parks in general have so far failed to surpass many quality, already extant skate spots. Have you 
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skateboardingu. Zatímco parky obecně selhaly, doposud nemohou nahradit existující 

skate spoty
13

. Viděli jste už někde park stejně radikální jako nejlepší bazény?... Více 

rozvinuté parky nabídnou více rozvinutých terénů.“ (ZARKA, Raphaël. On a day with no 

waves: A chronicle of skateboarding 1779-2009. Paříž: B42, 2011, s. 26.) 

 

V roce 1977 založil George Powell společnost Powell Corporation, která se zabývala a 

dodnes zabývá produkcí skateboardů. Powell se nezajímal o posouvání hranic ve 

skateboardingu jako sportu, jeho cílem bylo vyrábět kvalitní vybavení. Už o rok později 

se spojil se Stacym Peraltou, legendárním jezdcem Zephyr týmu, ve firmě Powell-

Peralta. Tento tandem se stane předzvěstí týmu Bones Brigade
14

, který dá Stacy Peralta 

dohromady roku 1979. Téhož roku skateboardista Alan Gelfand jako první na světě 

vyskočí nad hranu bazénu, aniž by si skateboard držel rukou. Podle jeho přezdívky se 

triku začne říkat ollie. Jedná se o revoluční prvek, který nadobro změnil 

skateboarding
15

. Alan bude později jezdit za Bones Brigade. (PERALTA, Stacy. Bones 

Brigade: An Autobiography [DVD]. 2012.) 

 

Fausto Vitello, Eric Swenson a John Solomine se spojili se společností NHS a založili 

Independent trucks. Jejich tým se skládal z lidí jako Rick Blackhart, Steve Olson, Steve 

Alba nebo Duane Peters. Byli to první skateboardisté, kteří se začali oblékat jako punk 

rockeři. Independent vytvořil protipól k Tracker trucks Larryho Balmy. 

(INDEPENDENT TRUCK COMPANY - COLLECTIVE OF AUTHORS. Built to 

Grind: 25 Years of Hardcore Skateboarding. 1. . Santa Cruz, CA: High Speed 

Productions, 2004.) V tento moment se dá ve skateboardovém diskurzu aplikovat termín 

„bipolární systém“ vybudovaný na vzájemné rivalitě dvou hlavních firem zabývajících 

se výrobou skateboardových podvozků a dvou odlišných přístupů ke skateboardingu. 

Tímto se budu zabývat v další části práce.  

 

                                                                                                                                               
yet seen a park as radical as the best pools?... The more advanced parks will offer the more advanced 
terrains.“ 
13

 Termín spot (z angličtiny místo) se v mluvě českých skateboardistů, stejně jako skateboardistů 

v jakékoliv z neanglicky mluvících zemí, zabydlel jako místo v ulicích, případně kdekoliv jinde, které je 
využitelné pro skateboarding. O vlivu anglicismů se v rámci skateboardového diskurzu v České republice 
zmíním v podkapitole 1. 6. Zmínka o českém skateboardovém slangu jakožto nedílné součásti psaného 
projevu médií zabývajících se skateboardingem. 
14

 Sekundárním zdrojem sběru informací a faktů o Bones Brigade mi byl dokumentární snímek Bones 
Brigade: An Autobiography. 
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Koncem sedmdesátých let dochází k dalšímu výraznějšímu otřesu ve světě 

skateboardingu. Mnoho ze zhruba 400 skateparků, kterých tehdy v USA stálo, bylo 

zavřeno. Důvodem jsou častá zranění, jejichž odškodnění nejsou schopni provozovatelé 

skateparků finančně pokrýt. Popularita skateboardingu šla výrazně dolů. Důkazem může 

být také, že časopis Skateboarder už tou dobou nepokrýval pouze skateboarding, ale 

zajímal se také například o BMX – kola. Roku 1980 se Skateboarder přejmenoval na 

Action Now. Své tematické spektrum rozšířil o surf, BMX a rockovou muziku.  

 

Bylo jasné, že se něco musí stát. Skateboarding se tou dobou stal undergroundem. Už 

nebyl záležitostí hlavního proudu. Nezatížen institucionálním zaštítěním a byrokracií 

vládla ve skateboardingu anarchie. Byl posílen výrazný individualismus, skateboarding 

jde ruku v ruce s punk rockem. Kontext tohoto ovzduší dává vzniknout časopisu 

Thrasher. V lednu roku 1981 vyšlo jeho první číslo. Thrasher byl první časopis, který 

byl a dodnes je celý vytvářen skateboardisty. Editorial prvního čísla se snaží dodat 

čtenářům odvahu ke znovunabytí ducha skateboardingu, což v podstatě znamenalo 

objevování a používání nových terénů. V prosinci roku 1982 vydal Thrasher článek 

s názvem „Skate and Destroy“
16

, pod nímž je podepsán Lowboy, další z pseudonymů 

Craiga R. Stecyka. Ten na několika stránkách shrnul filosofii magazínu, a tak podle mě 

nastavil jednu z nejvýraznějších tradic ve skateboardové žurnalistice a skateboardingu 

obecně. Roku 1983 zakladatel Tracker Trucks Larry Balma inicioval vznik 

konkurenčního časopisu Transworld Skateboarding magazine s jasnou odpovědí na 

Stecykův článek, tím byl článek „Skate and Create“ od Peggyho Cozense. Tímto se 

budu podrobněji zabývat v další části práce.  

 

Ve skateboardingu jsou nadále ukazatelem toho, kdo je nejlepší, závody. V první 

polovině osmdesátých let se jezdí především závody ve vertikální rampě, která je 

považována za královskou disciplínu. V této době jsou jasnými favority každého závodu 

dvě jména Christian Hosoi
17

 a Tony Hawk
18

, kteří ztělesňují dichotomii ve 

                                                                                                                                               
15

 Je základem pro všechny ostatní streetstylové triky. Alan Gelfand fakticky položil základy pro moderní 
skateboarding. 
16

 Viz příloha č. 1, 2 a 3. 
17

 Christian Hosoi ztělesňoval punk rockovou hvězdu na skateboardu v duchu filosofie Thrasher 
magazínu Skate and Destroy. 
18

 Tony Hawk je dle mého názoru ztělesněním tradice Transworldu, byť byl paradoxně v roce 1990 
zvolen Thrasher magazínem jako skateboardista roku v rámci každoročních cen Skater of the Year, 
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skateboardovém diskurzu, již jsem nastínil výše. Revolučním rokem v dějinách 

skateboardingu je rok 1984, kdy Stacy Peralta vydává se svým týmem Bones Brigade 

historicky první skateboardový snímek Video Show, jenž se později stane modelem a 

vzorem pro ostatní. První pokus o vydání plnohodnotného videa z roku 1981 skončil 

nezdarem a šestnáctiminutový snímek nikdy nebyl zveřejněn. Video Show režíruje 

Stacy Peralta s Craigem R. Stecykem, který má na starosti marketingovou image Bones 

Brigade a také její umělecký koncept. Stacy Peralta Video Show distribuuje na VHS a 

prodá se přes třicet tisíc kopií. Peralta přesně vystihl moment, kdy se video přehrávač 

stal součástí každé domácnosti. V produkci skateboardových snímků bude nadále 

pokračovat. Díky jeho zásluhám se na konci dekády stanou skateboardové snímky 

nezbytnou součástí propagačního materiálu každé společnosti a tím zapříčiní, že 

výsledky skateboardových závodů už nebudou určující pro to, kdo je dobrý a kdo ne. 

Čímž nevědomky pohřbí vlastní takzvaný „Peralta model“, podle něhož jsou výsledky 

ze závodů vším. Skateboardingu se po nějaké době dostává popularity, kterou měl na 

konci sedmdesátých let. Stručný výčet historických dat ze skateboardingu bych pro 

účely mé práce ukončil v roce 1984, kdy Stacy Peralta vydáním snímku Video show 

představil revoluční způsob, jak prezentovat skateboarding, který se v pozdějších letech 

stane standardem. Audiovizuálním způsobem prezentace skateboardingu se budu 

podrobněji zabývat v další části práce. 

 

1. 2. Dvě tradice skateboardové žurnalistiky: Thrasher versus 

Transworld Skateboarding magazine 

 
Přelom sedmdesátých a osmdesátých let byl ve skateboardingu optikou ekonomické 

úspěšnosti krizovým obdobím. Mezi lety 1979 a 1980 rapidně klesl počet 

profesionálních skateboardistů. Časopis jako například Skateboarder
19

, dříve výhradně 

zaměřený na skateboarding, začal rozšiřovat svůj tematický okruh. Souviselo to také 

s krizí v oblasti stavby skateparků, které byly špatně postavené, v důsledku čehož 

nemohlo dojít k žádnému progresu v unifikovaném prostředí. Z pohledu skateboardingu 

jako sportu byla jeho popularita oproti letem minulým na ústupu. 

 

                                                                                                                                               
jejichž tradici ze sedmdesátých let Thrasher právě v roce 1990 obnovil. Je bezesporu jedním 
z nejinovativnějších skateboardistů v dějinách.  
19

 Došlo ke změně názvu na Action Now. 
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Skateboarding se uchýlil do undergroundu. Žádné oficiality, žádná institucionalizace, 

žádná organizace. Výrazný individualismus a etika DIY
20

, známá také z punk rocku
21

, 

se začala uplatňovat i v rámci skateboardového diskurzu na poli organizace závodů 

jakožto platformy pro sdružování. Skateboarding nezatížený byrokracií ovládla zdánlivá 

anarchie.  

 

V tomto období se kolem společnosti Independent Trucks vlastněné NHS začíná 

formovat časopis Thrasher. Hlavní postavou stojící za vznikem Thrasheru byl Fausto 

Vitello
22

, spolumajitel Independent Trucks. V lednu roku 1981 vyšlo první číslo. 

Thrasher se stal prvním časopisem, který byl kompletně řízen, vydáván a editován lidmi 

aktivními ve skateboardové komunitě. Úvodník prvního čísla měl čtenářům pomoct 

znovunabýt ducha skateboardingu, který byl paradoxně krizí skateboardingu 

v jednotlivcích posílen. Duch skateboardingu podle Thrasheru neleží v oplocených 

skateparcích, ale na ulicích a ve vypuštěných bazénech
23

. Jak jsem zmínil již výše, 

skateboarding se tou dobou vymanil z hlavního proudu, jednalo se o jedinečnou 

příležitost k semknutí skateboardové komunity, aniž by k tomu kdokoliv potřeboval 

Americkou skateboardovou asociaci nebo mainstreamová média.  

 

Hlavním přispěvatelem Thrasheru byl v té době Craig. R. Stecyk, kterému v prosinci 

roku 1982 vyšel článek s názvem „Skate and Destroy“, pod nímž je podepsán jako 

Lowboy. Na několika stránkách Stecyk shrnul filosofii Thrasher magazínu. Stecyk byl 

z prvního desetiletí, které skateboarding uvedlo do hledáčku médií a veřejnosti, unaven 

a znechucen. Vadila mu především cenzura, poněvadž většinu titulů zabývajících se 

skateboardingem vlastnili lidé mimo skateboardovou komunitu. Vadila mu přehnaná 

korektnost a serióznost. A Stecyk psal vůči většinové společnosti nekorektně. V článku 

„Skate and Destroy“ píše: „Vítá vás dědictví nádherného světa cenzury…. Jinak řečeno, 

všechna slova budou pečlivě zkontrolována. Pasáže jako „stopy starého řešeta ležícího 

zvracejíce v temných zákoutích parkoviště před obchodem s alkoholem pozdě v noci,“ 

                                                 
20

 Zkratka z angličtiny Do it Yourself – udělej si sám. 
21

 Tento hudební směr skateboarding výrazně ovlivnil. Stejně jako hardcore, hudební směr vyrůstající 
z tamější indie rockové scény. Kapely jako Dinosaur Jr., Agent Orange nebo Black Flag budou navždy 
spojeny se skateboardingem. (ZARKA, Raphaël. On a day with no waves: A chronicle of skateboarding 
1779-2009. Paříž: B42, 2011, s. 42. / AZERRAD, Michael. Our band could be your life. New York: Back Bay 
Books, 2001.) 
22

 Společně s ním u zrodu Thrasheru stál Kevin Thatcher a Eric Swenson. 
23

 Trend pro skateboarding objevili Z-Boys. 
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se zde nikdy více neobjeví. Zkuste to zkousnout a nezapomínejte na váš smysl pro 

humor.“
24

 (STECYK, Craig "Lowboy". Skate and Destroy: Multiple choices 

(Something to offend everyone). Thrasher magazine. 1982.) 

 

Takzvané období „návratu ke kořenům“
25

, jak krizové období přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let nazývám, bylo spojenou s punkovou revoltou, kterou známe ze zemí po 

celém světě. Jednalo se o revoltu proti establishmentu, konformitě a autoritám. Thrasher 

se zrodil z punkové revolty, a tak není divu, že zastával nekompromisní postoj 

k zákonům: „Tak a teď pár slov ke strážníkům zákona. Strážci zákona jsou čas od času 

nazýváni/voláni, A) prasata, B) pane, C) muži, D) ve chvílích potřeby, E) jen tehdy, 

když si děláte srandu. Pravidla existují, co si z nich vezmete, je vaše věc. Jestliže se 

vaše matka právě vplížila do pokoje a čte si tohle, začne být brzy velmi nervózní.“
26

 

(STECYK, Craig "Lowboy". Skate and Destroy: Multiple choices (Something to offend 

everyone). Thrasher magazine. 1982.) 

 

V článku se Stecyk také snažil čtenáře motivovat k hledání nových terénů. Podle něj 

nemůže skateboarding dojít k progresu, kdyby měl zůstat za plotem skateparku. 

Individualismus a revolta punkové etiky vůči společnosti je cítit i dále v článku. Duch 

skateboardingu je podle Stecyka v ulicích, oproštěný od jakýchkoliv hranic: „Plýtváním 

ropou, konzumem, energií pro dopravu posedlá společnost má velké problémy, aby 

tomuto porozuměla. Mají tendenci čerpat informace z (vyberte jednu): A) přežvýkaných 

a předpřipravených zpráv z médií, B) kultu televize, C) diváckých sportů, D) 

zmanipulovaných, kuloárních zdrojů. Co to má společného se skateboardingem? Nic 

moc, protože aktivně zapojený skejťák se spoléhá jenom na jeho vlastní feedback, 

v ulicích je pánem svého osudu. A co ve skateparcích? Park je naplněním touhy 

                                                 
24

 Z originálu: „Welcome to the legacy of the wonderful world of censorship… In other words, all words 
will be closely scrutinized from here on out. Passages such as „the clues to the age old riddles lie 
vomitting in the dark recesses of liquer store parking lots late at night,“ will never be read again. Try and 
retain your sense of humour.“ 
25

 Teorie cyklicity dějin funguje i zde, toto období se bude v příštích letech opakovat. Jedno z nich prožívá 
skateboarding i v současnosti. 
26 Z originálu: „Now a few words on law enforcement… Officers of the law are sometimes called, A) pigs, 

B) Sir, C) The Man, D) in times of emergency, E) only when you´re having fun. Rules exist, what you make 
of them is your own business. If your mother has sneaked in your room and is now reading this, she´s 
starting to get very nervous.“ 
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společnosti nás pochopit (touhy většinou inspirované touhou po zisku).“
27

 (STECYK, 

Craig "Lowboy". Skate and Destroy: Multiple choices (Something to offend 

everyone). Thrasher magazine. 1982.) 

 

Nekorektní a vulgární publicistický styl Thrasheru odpoután od jakékoliv cenzury se 

nevyhýbal otázce nadměrné konzumace alkoholu spojené se zážitky z častých večírků, 

které Thrasher neváhal publikovat, ani otázce drog. Musíme zohlednit fakt, že se jedná 

o počátek osmdesátých let: „Zdá se, že termíny jako „skate nazi“ a „skejtuj a nič“ daly 

vzniknout představě o bující destrukci a nezodpovědnosti vůči společnosti. Je pravda, že 

všichni skejťáci jsou na drogách? Bavme se o stupiditách. V šedesátých údajně brali lidi 

drogy, aby byli osvíceni, teď ti samí lidi berou drogy, aby zapomněli, co se naučili. Co 

jsou ale drogy? Alkohol je v Americe zabijácká droga číslo jedna a vypadá to, že ti, 

kteří tak neúnavně spojují skateboarding s užíváním drog, nejsou daleko od baru. 

Pošlete dál Geritol a Lucky Strikes. Zneužívání drog ve skateboardingu je (vyberte 

jednu): A) je obdobou zbytku společnosti, B) standardní téma, C) co si sakra myslíte, že 

skateboarding je NFL
28

?, D) nemá smysl se o tom bavit, E) pošlete dál jointa.“
29

 

(STECYK, Craig "Lowboy". Skate and Destroy: Multiple choices (Something to offend 

everyone). Thrasher magazine. 1982.) 

 

Thrasher byl druhou stranou nařčen z toho, že má svým punkovým přístupem ke 

skateboardingu špatný vliv na mládež
30

. Nicméně nebyla to pouze čistá vulgarita a 

odmítnutí autorit, šlo především o svobodu projevu. Stecyk se necítil spoutaný cenzurou 

                                                 
27

 Z originálu: „The petrol binging, mass consuming, power transportation addicted society at large 

clearly has trouble understanding this. It tends to gain its insights from (choose one): A) managed, 
packaged media news, B) TV religion, C) spectator sports, D) massage parlours. What does any of this 
have to do with skating? Not much, because the actively involved skater relies on his own feedback, for 
in the streets the skater is the master of his own destiny. What of skateparks? A park is the response of 
society to fill a perceived need (usually economically inspired).“ 
28

 Zkratka: National Football League 
29

 Z originálu: „Terms like „skate nazi“ and „skate and destroy“ seem to arouse images of rampant 

destruction and social „irresponsibility.“ How about it, is it really true that all skaters are on drugs? Talk 
about stupid questions, in the sixties drugs were ostensibly taken for enlightenment, now the same 
people take drugs to forget what they´ve learned. What are drugs anyway? Alcohol is the number one 
drug killer in America and it seems that the ones who poset he skate/drug question in variably are two 
steps away from the cocktail lounge. Pass the Geritol and the Lucky Strikes gang, „cause here goes… 
Drug abuse in skateboarding is, (choose one): A) roughly paralleled to the rest of society, B) standard 
issue, C) what do you think this is, the fucking NFL? D) not worth talking about, E) pass the joints.“ 
 
30

 Thrasher také šokoval otisknutím vulgární reklamy na Independent trucks z roku 1983. Viz. příloha č. 
4. 



   

 

13 

  

dobře. Punk Thrasheru nebyl podle mého názoru samoúčelný: „Pořád se nás ptají, proč 

jsme takoví punkáči? Podle všeho, díky kožené bundě s cvočky ztrácíme sympatie. 

Potkali jste už někdo našeho šéfa? To byste si teprve uvědomili, jak moc se s tím 

punkem mýlíte. Jsou opravdu divné ponožky a záliba v šipkách punkové? Někdo 

namítne, že časopis je odrazem svých čtenářů. Zase, znám spoustu lidí, co jezdí na 

skejtu a kteří zároveň nejsou punkáči. Pamatujte, pravda neexistuje, všechno je jenom 

interpretace. Důvodem, proč je Thrasher tak punkový, je (vyberte jednu): A) punk teď 

letí, B) redakce je složená z poblázněných otroků s koženými bundami s cvočky, C) lidé 

nedokážou nahlédnout věc z jiného úhlu, D) současná mládež je už zbavená iluzí o 

tradičních názorech.“
31

 (STECYK, Craig "Lowboy". Skate and Destroy: Multiple 

choices (Something to offend everyone). Thrasher magazine. 1982.) 

 

Roku 1983 zakladatel Tracker Trucks Larry Balma inicioval vznik konkurenčního 

časopisu Transworld Skateboarding magazine s jasnou odpovědí na Stecykův článek. 

Tím byl článek „Skate nad Create“ od Peggyho Cozense. Zakladatel TWS Larry Balma 

popisuje své motivace pro nastavení protipólu Thrasheru: „Byli dost tvrdí, psali o sexu a 

drogách. A to všechno v raných osmdesátých letech. Ten sport se začínal rozšiřovat a 

Thrasher nebyl nejlepším časopisem pro děti.“ (INDEPENDENT TRUCK COMPANY 

- COLLECTIVE OF AUTHORS. Built to Grind: 25 Years of Hardcore Skateboarding. 

1. . Santa Cruz, CA: High Speed Productions, 2004.)
32

 Vulgarita a drzost Thrasheru 

byla pro další generace podle něj nepřípustná. 

 

Iniciace vzniku Transworldu nebyla motivována pouze čistými úmysly a nastavením 

morální autority ve skateboardingu. Za vším se skrývala především snaha o dodání 

impulsu skateboardovému průmyslu. Společnost Tracker Trucks se v krizovém období 

„návratu ke kořenům“ nacházela v depresi a potýkala se s klesajícími zisky. Balma ale 

                                                 
31

 Z originálu: „Another question frequently asked is why are you guys so punk? Apparently, even the 

imagined presence of black leather and studs alienates more than a few. Anyone who has ever met our 
staff leader. Ted Three, would realize the fallacy of this query. I mean are argyle socks and Dart Dodgers 
punk? I suppose it can be argued that the mag is a reflection of its readership. Conversely, i know a lot of 
people who skate who aren´t exactly punks. Remember there is no truth, its all intepretation. The 
reason that Thrasher is so punk is (choose one): A) punk is in the eye of the beholder, B) the staff is 
comprised of studded leather fetish bondage boys, C) people don´t send in enough alternative 
viewpoints, D) contemporary youth is disenchanted with standard traditional viewpoints.“ 
 
32

 Z originálu: "They were pretty harsh, sex and drugs and using four-letter words and all that and in the 
early '80s, the sport started growing and [Thrasher] wasn't the best magazine for young kids" 
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věděl, že se popularita skateboardingu vrátí. „Když se podíváte zpět, v šedesátých letech 

se prodalo hodně skateboardů,“
33

 vzpomíná v jednom rozhovoru citovaném v článku 

publikovaném na webových stránkách Transworld magazínu. „Pak se to najednou 

všechno v několika letech vytratilo. V sedmdesátých letech zde bylo hodně továren 

produkujících vybavení pro skateboarding, sport vzkvétal a najednou jakoby zemřel. 

Ale ne úplně. Pořád zde byla skupina hardcore skateboardistů.“
34

 

(SKATEBOARDING’S FIRST MODERN TRUCK. Transworld Skateboarding 

Magazine [online]. 2000 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://skateboarding.transworld.net/1000011312/news/skateboarding-s-first-modern-

truck/) 

 

Magazín Transworld Skateboarding vznikl tedy z čistého kalkulu stimulovat vzestup 

skateboardingu jako sportu, potažmo stimulovat ekonomické zisky. Balma věřil, že 

skateboarding potřebuje časopis, který bude tomuto sportu dělat dobré jméno. „Takže, 

když přijde malý Johnny do obchodu a jeho táta se podívá, co je k mání, první věc, na 

kterou se zaměří, je časopis. Uvidí tam něco moc hardcoreového a řekne: „Počkej 

Johnny, pojďme ti koupit radši fotbalový míč.“ Ztráceli jsme zisky a sport díky tomu 

nevzkvétal.“
35

 (SKATEBOARDING’S FIRST MODERN TRUCK. Transworld 

Skateboarding Magazine [online]. 2000 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://skateboarding.transworld.net/1000011312/news/skateboarding-s-first-modern-

truck/) Stránky časopisu pak přirozeně plnili především skateboardisté z týmu Tracker 

Trucks. 

 

Peggy Cozens v článku „Skate and Create“ projevil znepokojení nad filosofií 

Thrasheru: „Začínám mít velké obavy o novém názorovém proudu ve skateboardingu, 

                                                 
33

 Z originálu: „If you look back, in the 60s they sold a lot of skateboards.” 
34

 Z originálu: “Then it completely died out and went away in a few years. Then in the 70s there were a lot of 

manufacturers making product, the whole sport got big, and then it died down, but it didn’t go away to nothing. 
There was still a group of hardcore skaters skating.“ 
35

 Z originálu: „So when little Johnny comes into the store, and his dad looks at what’s available, the first 

thing they pull out is the magazine. Then they’d see some hardcore stuff in there and say, ‘Well, wait a 

minute Johnny, let’s go look at the soccer balls over here.’ We were losing sales because of that; we 

were losing growth.” 
 

http://skateboarding.transworld.net/1000011312/news/skateboarding-s-first-modern-truck/
http://skateboarding.transworld.net/1000011312/news/skateboarding-s-first-modern-truck/
http://skateboarding.transworld.net/1000011312/news/skateboarding-s-first-modern-truck/
http://skateboarding.transworld.net/1000011312/news/skateboarding-s-first-modern-truck/
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který je předesílán mladým skejťákům, jedná se o heslo „Skejtuj a nič.“
36

 (COZENS, 

Peggy. Skate and Create. Transworld Skateboarding Magazine. 1983.) Dále v článku 

vyzdvihoval pozitivní a především kreativní stránku skateboardingu. Což není ve své 

podstatě nic proti Stecykovu stanovisku. Nicméně Transworld se profiloval jako 

serióznější titul, kterému byl punkový přístup ke skateboardingu naprosto cizí a který 

chtěl skateboarding spíše než ho držet v undergroundu, vyzdvihnout na úroveň 

regulérního sportu.  

 

Oba názorové tábory Skate and Destroy i Skate and Create si konkurovaly, jak na poli 

vydávání časopisů, tak ve skateboardovém průmyslu. Zpočátku šlo o velkou rivalitu, 

což bylo podpořené také konkurenčním bojem mezi Independent Trucks a Tracker 

Trucks. Postupem času se tato agresivní rivalita minimalizovala a zůstal jen zdravý 

konkurenční boj
37

 mezi dvěma médii.
38

 Každý dělal věc po svém a vzájemně se obě 

redakce začaly respektovat. A takto v raných osmdesátých letech časopisy Thrasher a 

Transworld vymezily dva proudy skateboardové žurnalistiky, od nichž se odvíjely i 

tendence v publicistickém stylu jejich následovatelů po celém světě. Na jedné straně 

texty odpovídající živočišnosti skateboardingu v té nejsyrovější podobě a na straně 

druhé skateboarding v té umírněnější a serióznější verzi. Nedá se zhodnotit, jestli je 

skateboardová kultura vytvářená médii na úrovni nebo pokleslých hodnot 

z celospolečenského hlediska. Stejně tak se nedá určit, která z dvou výše nastíněných 

tradic je hodnotnější, což veskrze ilustruje citace z knihy Umberta Eca Skeptikové a 

těšitelé: „Rozdíl mezi rovinami u různých produktů nevede a priori k rozdílu v hodnotě, 

ale k rozdílu v užívání, do něhož každý z nás pokaždé znova vstupuje. Jinými slovy 

řečeno, mezi konzumentem Poundovy poezie a konzumentem detektivky neexistuje, de 

iure, rozdíl co do společenské třídy nebo intelektuální úrovně. Každý z nás může být 

v různých okamžicích každodenního života tím či oním, v prvém případě hledá vzrušení 

                                                 
36 Z originálu: "I have become increasingly concerned about a new skate attitude being pushed on 

skaters: Skate and Destroy." 
 
37

 Toto tvrzení však nelze generalizovat. Zdravý konkurenční boj nedefinují události ze zákulisí, o nichž 

se nemusí dozvědět každý. Například v roce 1997 došlo k jednomu z větších konfliktů mezi Thrasherem a 
Transworldem. Známý a pravděpodobně jeden z nejlepších u-rampových jezdců Danny Way měl v plánu 
překonat světový rekord 5 metrů skokem vysokým ve vertové rampě. Ve stejný den mimochodem 
překonal i další světový rekord a jako první seskočil do vertové rampy z helikoptéry. Exkluzivní pokrytí 
této události měl přislíbené Transworld, nicméně nikdo nevěděl o tajném fotografovi Danovi Sturtovi, 
který své snímky následně v předstihu nabídl Thrasheru, čímž Transworld ztratil exkluzivitu. (ZARKA, 
Raphaël. On a day with no waves: A chronicle of skateboarding 1779-2009. Paříž: B42, 2011) 
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typu vysoce specializovaného, ve druhém spíše zábavu, která by ho uvedla do pohybu 

specifickou kategorií hodnot.“ (ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. Str. 

52) Skateboardová žurnalistika je určená specifické cílové skupině. Je tedy 

determinována funkčností sdělení.  

 

1.3. Začátky skateboardingu v Československu 

Skateboarding se na území Československa začal etablovat v druhé polovině 70. let. 

V roce 1976 přivezla jedna z hlavních osobností skateboardové scény let sedmdesátých, 

Jan Slunéčko, skateboard z Anglie, kam se dostal v rámci studijního pobytu.
39

 Tehdejší 

scéna byla rozdělená podle lokalit v Praze. Ve stejné době si skateboard a 

skateboardové časopisy, jako například výše zmiňovaný titul Skateboarder
40

, přivezl 

Petr Forman
41

 z Ameriky, kde se účastnil ceremoniálu předávání filmových cen Oscar
42

. 

Tehdejší pražská scéna se skládala nanejvýš ze tří desítek skateboardistů. Ve stejné 

době skateboarding nezávisle na sobě prorazil do Československa i na jiných místech 

republiky jako například v Brně
43

 nebo i v menším městě jako je Polička
44

. Příčinou 

toho mohl být i fakt, že se skateboardy začaly dovážet do obchodního domu Prago 

Import
45

. Při výzkumu mě mimo tento fakt překvapilo především to, že skateboarding 

neprorazil do Československa již koncem šedesátých let, kdy bylo politické ovzduší 

uvolněnější, ale dostal se sem až v letech normalizace.  

 

Výrazným unifikačním prvkem tehdejší scény a prostorem pro setkávání individuálních 

přístupů ke skateboardingu byly závody. Nejinak to fungovalo i v Československu. 

Informace, které jsem získal na základě ústních rozhovorů, se v datu prvních 

československých závodů rozcházejí, nicméně všichni se shodují na letech 1977/1978. 

Díky těmto událostem se skateboarding v Československu začal rozvíjet. Disciplíny 

byly omezené, jezdil se především slalom, skok vysoký a skok daleký. Blízko ke 

                                                                                                                                               
38

 Do jaké míry to bylo ovlivněno zánikem Tracker Trucks se mi při mém výzkumu nepodařilo zjistit. 
39

 Informace na základě ústního rozhovoru se Zdeňkem Pecháčkem ze dne 12. 2. 2013. 
40

 Skateboardové časopisy byly velice výrazným popularizačním prvkem. Na základě ústních rozhovorů 
jsem se také dozvěděl, že se do Československa dostaly časopisy jako Thrasher, které udávaly trendy ve 
skateboardingu. Právě zde se tamní českoslovenští skateboardisté mohli dočíst například o Z-Boys nebo 
Bones Brigade. 
41

 Syn režiséra Miloše Formana. 
42

 Miloš Forman v roce 1976 dostal svého prvního Oscara za film Přelet nad Kukaččím hnízdem. 
43

 Informace na základě ústního rozhovoru s Daliborem Daňhelem a Tomášem Fialou ze dne 24. 3. 2013. 
44

 Informace na základě ústního rozhovoru s Ivošem Škrabalou ze dne 28. 2. 2013. 
45

 Informace na základě ústního rozhovoru se Zdeňkem Pecháčkem ze dne 12. 2. 2013. 
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skateboardingu měli především sportovci a atleti.
46

 To se změnilo především 

s příchodem punk rocku, který do skateboardingu vnesl, řekněme, ideologickou složku. 

Skateboardisté ho začali vnímat částečně i také jako revoltu proti tehdejšímu režimu. 

 

Velice zajímavé je, že tehdejší režim se nesnažil skateboarding jakožto symbol Západu 

nijakým způsobem zastavit v zárodku
47

. Nicméně snahy o jeho částečnou 

institucionalizaci zde byly, byť ne nijak velké. Pro to, aby se mohly pravidelně konat 

výše zmiňované závody, bylo nezbytné, aby byl skateboarding zařazen pod nějakou 

instituci a organizaci. Tou byl následně Svaz socialistické mládeže
48

.  

 

Výrazným mezníkem v dějinách československého skateboardingu je rok 1985, kdy se 

Luděk Váša a Petr Kisch vydali na cestu
49

 do Kanady na první oficiální mistrovství 

světa do Vancouveru. Luděk Váša zde vyhrál titul mistra světa ve skoku vysokém, 

informace se rozšířila díky Československé tiskové kanceláři do všech tuzemských 

médií a na skateboarding se začalo hned nahlížet v lepším světle
50

. Tehdejší politický 

aparát najednou začal v okrajovém sportu vidět určitý potenciál. Tím se 

československým skateboardistům otevřely dveře do světa, kam byli v důsledku tohoto 

vítězství následně několikrát do roka vysíláni, aby se utkali na zahraničních závodech se 

světovou špičkou. (HROCH, Miloš a Martina OVERSTREET. Když skejt byl ještě 

underground. Redway. 2011, č. 6.) 

 

Zde je důležité zmínit vznik prvního skateboardového časopisu u nás s názvem Smyk
51

. 

Vycházel v samizdatu a vydával ho Martin Kopecký, který se výrazně zasloužil o rozvoj 

skateboardingu v Československu
52

. Ve Smyku byl cítit příklon k rétorice Thrasheru, 

protože se mimo závodů zaobíral především také zážitky z večírků. Nicméně spisovná 

čeština zde byla zachována. Publicistický styl byl výrazně ovlivněn socialistickým 

zpravodajstvím a celkově konzumací socialistických mediálních obsahů, proto byly ve 

                                                 
46

 Informace na základě ústního rozhovoru s Ivanem Pelikánem ze dne 14. 2. 2013. 
47

 To začalo až s příchodem punk rockové vlny do Československa na přelomu sedmdesátých a 
osmdesátých let. 
48

 Informace na základě ústního rozhovoru s Ivanem Pelikánem ze dne 14. 2. 2013. 
49

 Pod záštitou SSM. 
50

 Informace na základě ústního rozhovoru s Luďkem Vášou ze dne 11. 3. 2013. 
51

 Název odvozen od tehdejší nejpopulárnější disciplíny – slalomu, kde se jezdci v zatáčkách často 
dostávali do smyku. 
52

 Jelikož později pracoval v SSM, pomáhal českým skateboardistům vyjíždět za hranice.  
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Smyku k vidění titulky jako například: „Žádná kvantita – vysoká kvalita!“
53

 O grafickou 

stránku se staral svými karikaturami Roman Bagin.
54

 Smyk nevycházel jako oficiální 

titul. Nelze ho proto ani zařadit k jedné nebo druhé tradici skateboardové žurnalistiky.  

 

1. 4. Skateboarding a tištěná média u nás: Aplikace poznatků na 

českou mediální krajinu 

 
Vývoj tuzemské skateboardové

55
 žurnalistiky je obdobný a v mnoha rysech prakticky 

totožný s ustanovením Thrasheru a TWS ve Spojených státech. Prvním skateboardovým 

časopisem v nově vzniklé České republice byl Board, u jehož zrodu v roce 1994 stál 

Marek Přibyl a Radek Hruška, který časopis řídí dodnes. Board vzešel jako společný 

projekt přímo z jádra tehdejší skateboardové komunity. Administrativní konvence jeho 

vydavatele ze začátku nijak netížily, rok 1994 dal českému čtenářskému publiku dvě 

čísla, která vyšla bez povolení ministerstva kultury. V nadcházejících letech se již Board 

administrativním požadavkům podřídil. Jazykem i tématy se Board snažil být co 

nejblíže čtenářům, proto i obecná čeština, slang, vulgarismy
56

 a zážitky z nekonečných 

večírků
57

 měly na stránkách časopisu své místo. „Chtěli jsme to dělat jinak, než bylo na 

počátku devadesátých let standardem, abychom se nějakým způsobem vymezili,“ 

dodává ke vzniku časopisu Radek Hruška
58

. Board se v kontextu světové skateboardové 

žurnalistiky podle mě řadí do linie Thrasheru. Prakticky by se dalo však říct, že 

v devadesátých letech šlo spíše než o jazyk, o to, aby byly správně napsané popisky 

k fotografiím
59

 skateboardových triků. (HROCH, Miloš. Skateboarding v médiích: Jazyk 

tištěných a síťových titulů. Praha, 2012. Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

      

Snah o vytvoření časopisu, který by lehce vulgárnímu, ovšem ve své podstatě 

opravdovému, Boardu konkuroval, bylo více. Založit tradici dalšího titulu s delší 

                                                 
53

 Smyk: Bohemian skateboard magazine. Praha, 1984. 
54

 Informace na základě ústního rozhovoru s Ivanem Pelikánem ze dne 14. 2. 2013. 
55

 České tištěné tituly se kvůli malému trhu zabývají zároveň skateboardingem i snowboardingem. 
Můžeme tedy hovořit o boardových nebo akčních sportech obecně. 
56

 Radek Hruška v rozhovoru ze dne 15. Prosince 2011: „Vulgarismy jsme nepoužívali cíleně, ze začátku 
by nadužívání pár lidí pobavilo, pak by to už tak vtipné nebylo. Psali jsme zkrátka tak, jak se bavíme mezi 
sebou.“ 
57

 Například rubrika Zprávy z horší společnosti. 
58

 Citace na základě rozhovoru s Radkem Hruškou 15. prosince 2011. 
59

 Ve skateboardové žurnalistice je obecně kladen velký důraz na vizuální stránku. Obrazové složení ve 
většině případů kvantitativně převyšuje textový obsah. 
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životností se nedařilo až do roku 2001, kdy vyšlo první číslo časopisu 2b3
60

 pod 

vedením Jaroslava Nietscheho a Oty Tyla. Do roku 2002 bylo vydáno třináct čísel 2b3 

magazínu. Poté se časopis přejmenoval na Free Magazine a transformoval do dnešní 

podoby.  Svým způsobem se Free Magazine snažil postavit do role seriózního časopisu, 

který chce vnést do české skateboardové žurnalistiky určitou úroveň. Spisovná čeština 

měla být samozřejmostí
61

 stejně jako to, že se Free Magazine obejde bez podstatných 

detailů z večírků, které doprovázely skateboardové závody a události. Na stránkách Free 

magazínu jste také mohli pod vedením Petra Nietscheho číst filmové recenze na 

aktuální snímky, cestopisné reportáže nebo články o alternativní hudbě a umění. 

Vyznačoval se také propracovanou grafickou stránkou, kterou má dodnes na starosti 

street art umělec Michal Škapa
62

. (HROCH, Miloš. Skateboarding v médiích: Jazyk tištěných 

a síťových titulů. Praha, 2012. Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

 

Na tomto místě je nezbytné zdůraznit, že rozdělení v rámci české mediální krajiny na 

Board
63

 a Free magazine
64

 podle tradic skateboardové žurnalistiky, jak jsem nastínil 

výše, není v dnešní době možné sledovat podle signifikantních prvků se stoprocentní 

platností. Rozdělení titulů v rámci české mediální krajiny na tradici Thrasher a tradici 

Transworld lze sledovat s jistotou v kontextu historického vývoje. Důvodem, proč se 

rozdělení nedá aplikovat se stoprocentním úspěchem v současnosti je především 

fluktuace redaktorů, kteří svůj publicistický styl přizpůsobují osobním preferencím. 

Určitý podíl na tom má také nepříliš propracovaná editorská práce u obou titulů, která 

má za následek to, že texty nejsou co se spisovné a nespisovné češtiny týče jazykově 

koherentní. 

 

1. 5. Postavení obecné češtiny na domácím mediálním trhu se 

skateboardingem 

Komunikační událost probíhající mezi autory a čtenáři skateboardových médií je 

v každém případě neformální sdělení. Pohybujeme se v tematickém poli boardových 

sportů, tedy v neformální rovině. Sociální role čtenářů i autorů jsou prakticky vyrovnané 

                                                 
60

 To Be Free 
61

 Většina textů je psána spisovnou češtinou, ovšem najdou se i výjimky. Editorské práci se nepřisuzuje 
taková důležitost, všechny texty tedy nejsou stylově koherentní. 
62

 Škapa alias Tron vystavoval společně s dalšími kolegy na mezinárodní výstavě Expo 2010 v Šanghaji 
v pavilonu České republiky. 
63

 Board řadím do line Thrasher magazine. 
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a nikdo není nikomu z pohledu hierarchizace sociálních rolí a statusů nadřazen. Byť se 

jedná o psaný mediální produkt, je mu z tohoto pohledu jasně bližší obecná čeština, i 

proto, že téma nemá takovou sociální prestiž. Vedle oficiálních projevů stojí ve veřejné 

mediální komunikaci i „projevy polooficiální, kvazioficiální a zcela neoficiální, ba 

dokonce i sdělení neveřejná, intimní a zábavní“. (JIRÁK, Jan. Diskuse o užívání 

spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace. Naše řeč. 

2006, 5.) Skateboarding patří dle mého názoru stále do oblasti kvazioficiální až 

neoficiální s přesahem do neveřejné, téměř intimní sféry. Byť hlasy snažící se dostat 

skateboarding do formální sféry tím, že se zařadí po bok olympijských sportů, jsou stále 

hlasitější. Sloupkař časopisu Free Magazine Marek Litinský skateboarding na 

olympiádě také nechce: "Olympiáda by byla pro svět skateboardingu pohromou a už 

nikdy by nevypadal tak, jak ho známe teď. Skejtová kultura má mnohem víc společného 

se světem umění než se světem sportu. Doufám, že si to těch pár lidí uvědomí." 

(HROCH, Miloš. Svět otevírá českým skejťákům dveře. Ti se nemůžou rozhodnout, 

jestli chtějí na olympiádu. IHned.cz [online]. 26. 8. 2011 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: 

http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52656750-svet-otevira-ceskym-skejtakum-dvere-

ti-se-nemuzou-rozhodnout-jestli-chteji-na-olympiadu) Já s jeho tvrzením naprosto 

souhlasím, dostat skateboarding na olympiádu by znamenalo institucionalizovat 

skateboarding, což by se mohlo projevit i snahami formalizovat jazyk skateboardových 

médií. Podle mě se jedná o specifický typ sociální komunikace, kterému spisovná 

čeština není vlastní, a neformálnost v ní by měla být zachována. „Závažným 

komponentem komunikační události je kód, tj. systém znaků, který slouží přenosu 

sdělení mezi mluvčím/pisatelem a adresátem,“ (HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a… 

Praha: TRIZONIA, 1997. 200 s.) a tímto systémem znaků je právě obecná čeština, 

zprostředkovávající lepší porozumění a napomáhající dosažení konsenzu mezi tvůrcem 

komunikační události a jejím příjemcem. Takový mediální projev je odpoutaný od 

formálnosti, pro reprezentativní a oficiální mediální projevy je zde spisovná čeština. 

Spisovná čeština na stránky skateboardových titulů podle mého názoru nepatří. Jan Jirák 

vztah spisovné a obecné češtiny k diskuzi o obecné češtině shrnuje: „Existence spisovné 

a obecné češtiny je právě jedním z prostředků, které takové odlišení (odlišení 

formálnosti a neformálnosti) umožňují – bylo by tedy v zásadě ochuzující se této 

nabídky výrazových prostředků zbavovat.“ (JIRÁK, Jan. Diskuse o užívání spisovné 

                                                                                                                                               
64

 Free Magazine řadím do linie Transworld magazine.  
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češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace. Naše řeč. 2006, 5.) / 

(HROCH, Miloš. Skateboarding v médiích: Jazyk tištěných a síťových titulů. Praha, 2012. 

Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

 

1. 6. Zmínka o českém skateboardovém slangu jakožto nedílné součásti 

psaného projevu médií zabývajících se skateboardingem 

Největší vliv na slang českých skateboardistů má tradičně americká angličtina, která je 

mateřským jazykem skateboardingu. Většina triků a názvů se skateboardingem 

spojených vznikla právě v angličtině. Do jisté míry je tento slang univerzální, protože se 

používá v různých obměnách po celém světě. Jak se skateboarding v České republice 

popularizoval, došlo k počeštění nejpoužívanějších výrazů. V tuzemské mediální krajině 

psané skateboardové žurnalistiky se tak usídlily výrazy jako skejt
65

, flipovat
66

 nebo 

sérka
67

. Hodně triků a termínů ze skateboardového žargonu dostalo vlastní český 

ekvivalent, mnoho z nich má však pouze lokální charakter. Trik kickflip se dočkal 

ekvivalentu „kino“, 360 flipu se říká „mlejn“
68

 nebo 5-0 grind úzus přejmenoval na 

„fajvo“. Český skateboardový slang je ovlivněn i regionálními dialekty. 

 

V devadesátých letech pravidelně docházelo mezi českými skateboardisty k největší 

obrodě slovní zásoby po skončení závodu světového skateboardového poháru Mystic 

Sk8 Cup
69

, který se každoročně odehrává na pražské Štvanici. Internet ještě nebyl 

rozšířeným komunikačním kanálem a tudíž mezinárodní účast na Mysticu byla pro 

český skateboardový slang jedním z mála přístupných kanálů zprostředkovávajících 

nové výrazy. Odposlouchávala se i různá slovní spojení. Uvedu jeden příklad za 

všechny. Když anglicky mluvící jezdci chtěli pochválit další účastníky závodu, řekli: 

„You killed the spot
70

.“ Čeští jezdci si převedli frazém do češtiny a začalo se používat 

                                                 
65

 Odvozeno od anglického výrazu skate. Podstatné jméno – skejt, přidavné jméno – skejtový, sloveso – 
skejtovat. 
66

 Odvozeno od triku kickflip. Stejně tak se používá grindovat nebo slidovat. Jedná se o elementární triky 
na skateboardu – grind a slide. 
67

 Sérka je linie několika triků za sebou v jednom záběru. V souvislosti se sérkou se užívá také termín 
zrcadlo. Jedna se o stejné triky s odlišným skateboardovým postavením (nollie versus fakie, normal 
stance versus switch stance)  
68

 Silně lokální charakter, výraz „mlejn“ vznikl na Letné, kde se nachází celosvětově vyhledávaná lokalita, 
tzv. Stalin. 
69

 První Mystic Sk8 Cup se konal v roce 1994, za svoji sedmnáctiletou historii se nekonal pouze v roce 
2009 kvůli nedostatku finančních prostředků. 
70

 „Spot“ se v české skateboardové žurnalistice, stejně jako ve všech neanglicky mluvících zemích, usídlil 
jako termín pro místo, kde je možné provádět skateboarding.  
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„to jsi zabil“. (HROCH, Miloš. Skateboarding v médiích: Jazyk tištěných a síťových titulů. 

Praha, 2012. Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

 

 

1. 7. Skateboarding v hledáčku ne-skateboardových médií 

Je důležité položit si otázku, co se stane s jazykem, jehož prostřednictvím 

skateboardová média komunikují, ve chvíli, kdy se o skateboarding začnou zajímat 

celostátní deníky, týdeníky, jejich síťové mutace a média veřejné služby. V případě, že 

by se skateboarding stal olympijským sportem, bylo by nezbytně nutné tuto otázku řešit.  

 

Oficiální organizace a velké světové závody jako X-Games nebo Street League 

posouvají skateboarding dál až k olympiádě. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) 

usilovala o zařazení skateboardingu jako jedné z disciplín již na olympiádu v Londýně, 

která se konala minulý rok. To se kvůli rozporům ve skateboardové komunitě a také 

sporům v samotné UCI nepodařilo. UCI však skateboarding jako olympijský sport 

výrazně podporuje i nadále. Olympijské hry se snaží modernizovat a zpřístupnit 

mladším lidem. (HROCH, Miloš. Svět otevírá českým skejťákům dveře. Ti se nemůžou 

rozhodnout, jestli chtějí na olympiádu. IHned.cz [online]. 26. 8. 2011. Dostupné z: 

http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52656750-svet-otevira-ceskym-skejtakum-dvere-

ti-se-nemuzou-rozhodnout-jestli-chteji-na-olympiadu)  

 

Skateboarding je založen na mytologii héroů, stejně jako většina dalších sportů. 

Potvrzuje se zde purifikační role mýtu. Mytologie héroů skateboarding v očích 

společnosti, jež se o něm dozvídá prostřednictvím masových médií, ospravedlňuje. 

Společnosti jsou tito hrdinové skateboardingu médií předkládáni jako polobozi vybraní 

z běžné populace, jejichž posláním je vstoupit na Olymp sportovní výkonnosti, ve 

sportovním odvětví, které ještě nebylo prohlášené za božské, tedy olympijské. Tímto 

pomyslným Olympem sportovní výkonnosti jsou právě výše zmíněné závody X-Games 

a Street League.  

 

Tento mýtus se však rozkládá na několik dalších, jež v sobě obnáší, a některé z nich 

jsou srozumitelné pouze insiderům, kteří jsou si vědomi určitého historického a 

situačního kontextu naznačeného v předchozích kapitolách. Média tak z pohledu 

insidera předkládají pouze primární znaky skateboardingu (jezdec, disciplína, závodní 

http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52656750-svet-otevira-ceskym-skejtakum-dvere-ti-se-nemuzou-rozhodnout-jestli-chteji-na-olympiadu
http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52656750-svet-otevira-ceskym-skejtakum-dvere-ti-se-nemuzou-rozhodnout-jestli-chteji-na-olympiadu
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jízda, výsledková tabulka), řekněme, že ho zjednodušují na pouhé denotace. Ovšem 

sekundární systém znaků, neboli metajazyk, skrývající se za skateboardingem zůstává 

neodhalen, což podle mého názoru ani není v silách ne-skateboardových médií.  

 

Do hledáčku „větších médií“
71

 se skateboarding v současnosti dostane pouze 

v momentě, kdy se koná nějaká významnější událost z celospolečenského hlediska. Tou 

pro Českou republiku je například výše zmiňovaný Mystic Skate Cup. Mediální výstupy 

týkající se této události se dostanou například na stránky deníku Hospodářské noviny 

nebo do vysílání České televize. Hospodářské noviny při příležitosti Mystic Cupu 2011 

publikovaly portrét nejvýraznějšího závodníka tehdejšího ročníku Mikea Vallelyho: 

„Mike v mládí hrál baseball, ale ve čtrnácti mu učaroval svět prkýnkářů. Zpočátku 

jezdil vertikální rampu, ale proslavil se především pouličním skateboardingem. V roce 

1986 se odstěhoval do Virginie, kde si ho téhož roku na závodě Mount Trashmore všiml 

Stacy Peralta, zakladatel firmy Powell Peralta vyrábějící prkna. Líbil se jim - protože 

jezdil jinak. Ne v rampě, ale na parkovišti. Peralta mu nabídl podporu, a tak se Mike 

Vallely stal prvním sponzorovaným streetovým jezdcem.“ (HROCH, Miloš. 

Skateboardový veterán v Praze. V jednačtyřiceti Vallely prohání na Štvanici teenagery. 

IHned.cz [online]. 18. 7. 2011. Dostupné z: http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-

52323970-skateboardovy-veteran-v-praze-v-jednactyriceti-vallely-prohani-na-stvanici-

teenagery) Pro skateboardového insidera může být v této citaci úsměvný například 

výraz „prkýnkaření“
72

, což se v kontextu jazyka skateboardových médií dá v současné 

době označit jako archaismus, nicméně „větší média“ tento výraz stále používají.  

 

Komunikační kód známý ze skateboardových médií je z hlediska důležitosti 

celostátních médií nepoužitelný, ať už kvůli serióznosti titulu nebo zkrátka kvůli tomu, 

že by pro obyčejného
73

 konzumenta mediálního sdělení byl nesrozumitelný. Zde je 

nutné dodat, že spisovná čeština je v těchto případech nezbytná.  

 

 

 

 
                                                 
71

 Větší média jsou v tomto smyslu myšlena média významnější z celospolečenského kontextu České 
republiky.  
72

 První slalomový závod v ČSR se například jmenoval „Krocení prkýnek“. 
73

 Tzn. skateboardingu neznalého. 

http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52323970-skateboardovy-veteran-v-praze-v-jednactyriceti-vallely-prohani-na-stvanici-teenagery
http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52323970-skateboardovy-veteran-v-praze-v-jednactyriceti-vallely-prohani-na-stvanici-teenagery
http://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/c1-52323970-skateboardovy-veteran-v-praze-v-jednactyriceti-vallely-prohani-na-stvanici-teenagery


   

 

24 

  

2. Jazyk síťových médií zabývajících se skateboardingem  

 
2. 1. Jak internet změnil vnímání skateboardingu? 

Vstup skateboardových médií na internet vnesl úplně nový způsob komunikace mezi 

skateboardisty po celém světě. Skateboarding se globalizoval. Internet udělal ze 

skateboardové komunity globální skejtovou vesnici, užijeme-li termínu definovaného 

Marshallem McLuhanem: „Satelity způsobily, že se z planety stalo globální divadlo 

vyžadující velkolepé programování, které daleko přesahuje všechno, na co kdy 

pomyslel starý dobrý Hollywood. Globální divadlo si žádá světovou populaci nejen jako 

diváky, ale i jako herecký soubor.“ (MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a 

elektronická kultura. Brno: Jota, 2008.) 

 

Tištěné tituly si postupně uvykly na multimediální prvky. A tak začaly využívat 

hlavních nástrojů nových médií. Mezi tyto nástroje patří aktuálnost, hypertextualita, 

diskuzní fóra a šíření obrazového materiálu. Aktuálnost umožňuje vidět nejžhavější 

novinky ze světa skateboardingu tady a teď
74

, nemusíte již čekat na tištěný časopis, 

který vychází s měsíční až dvouměsíční periodicitou
75

. Hypertextové odkazy propojí 

více událostí v jedné, a tudíž připraví širší background, což v praxi znamená méně textu 

v internetových článcích, ale větší zapojení a aktivitu konzumenta mediálního sdělení.  

 

Trend sledovat skateboarding na síti má stoupavou tendenci, náklady tištěných titulů 

klesají. Důležitou roli na síti hraje i fakt, že internetový obsah není zpoplatněn. Pro lidi, 

kteří skateboarding sledují, je přeci jen jednodušší kliknout na tlačítko play a zadarmo 

se dívat. (HROCH, Miloš. Skateboarding v médiích: Jazyk tištěných a síťových titulů. Praha, 

2012. Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

 

Skateboardová média se výrazně zaměřují na obrazový materiál, ať už fotografie nebo 

video
76

. Fotky na síti jsou výborným doprovodným materiálem, ne ale hlavní náplní. 

Z mého pohledu se jim taková váha na internetu jako v časopisech nepřikládá. 

V počátcích možná hrály důležitější roli, dnes však skejťákům na internetu vládne 

                                                 
74

 Posun v distribuci zpráv „tady a teď“ ještě víc urychlily sociální sítě Facebook, Instagram nebo Twitter, 
kdy skateboardový tým přímo z lokace, kde se právě nachází, tweetuje, publikuje fotky na Instagramu 
nebo aktualizuje statusy na Facebooku.  
75

 Dvouměsíční periodicita je u dnešních tištěných, alespoň tuzemských, titulů častější.  
76

 Audiovizuální materiál je stavebním kamenem současných síťových médií zabývajících se 
skateboardingem. 
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video. Stejně jako internet otřásl s hudebním a filmovým průmyslem, vnesl internet i 

nový způsob produkce a distribuce do průmyslu se skateboardovými snímky.
77

 Na 

počátku nového tisíciletí vycházelo pět až deset nových titulů ročně, dnešní 

nadprodukce dokáže dosáhnout až jednoho většího projektu týdně.  

 

V duchu zkratkovitosti informační doby nevychází pouze snímky se třicetiminutovou 

stopáží, ale také tříminutové profily jednotlivých jezdců nebo krátké klipy z výletů
78

 

týmů konkrétních firem. Sestřihy ze závodů a video reportáže z dalších akcí se vydělují 

jako specifický žánr skateboardových médií. Audiovizuální technika umožňuje i 

produkci video rozhovorů, které se zatím v české skateboardové žurnalistice tak 

neuchytily
79

. (HROCH, Miloš. Skateboarding v médiích: Jazyk tištěných a síťových titulů. 

Praha, 2012. Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

 

Nicméně i nejnovější produkty skateboardových médií a způsob jejich distribuce 

ovlivněné technologickým pokrokem v sobě skrývají něco z těch starších, které 

ztělesňoval Stacy Peralta se svými snímky. To podporují i slova Marshalla McLuhana: 

„V nových situacích je ve skutečnosti vidět duch starých situací. V televizi je vidět film. 

Na teletextu je vidět staré psané slovo. Skrytou silou změny je nová rychlost, která mění 

souřadnice síly. Nová rychlost vytváří nové skryté pozadí, proti němuž se staré pozadí 

stává odpadlou figurou. Funkcí odpadlíka je odhalit nové skryté pozadí nebo prostředí. 

Tento vývoj se může uskutečnit buď jako individuální, nebo jako společenský. Úlohou 

typického „nenadálého návštěvníka“ nebo konzultanta je podepřít padající základy.“ 

(MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2008. Str. 90)  

 

Od roku 1984, kdy Stacy Peralta vydal první skateboardový snímek The Bones Brigade 

Video Show, se toho změnilo opravdu hodně. Zejména v produkci skateboardových 

snímků, jak jsem již naznačil výše. Pro analýzu současné situace se vraťme o několik 

dekád zpět do osmdesátých let. Stacy Peralta musel po roce 1984 čekat ještě další rok, 

než vydal druhé video Bones Brigade Future Primitive a následně dva další roky, než 

                                                 
77

 Skateboardové firmy propagují své produkty skrze své týmové jezdce prostřednictvím „brandových“ 
snímků. Čím lepší tým, tím větší prestiž na trhu. Existují také média zabývající se částečně (Transworld 
Magazine) nebo výhradně (dnes již nefungující Digital media) produkcí skateboardových snímků. 
78

 Takzvaných tour. 
79

 V zahraničí, zejména v Americe, jsou však již osvědčenou praxí. 
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vydal zlomový snímek The Search for Animal Chin
80

. Tou dobou se ve skateboardovém 

světě objevilo maximálně jedno video ročně a šlo pokaždé spíše o raritu v režii Bones 

Brigade
81

. Diváci měli tak hodně času skateboarding ve snímcích analyzovat a učit se 

nové triky. Jednu kazetu přehrávají několiksetkrát. Rok 1988 dal dějinám skateboardové 

kinematografie už rovnou tři snímky. Bones Brigade vydalo Public Domain, firma H-

Street Shackle me not
82

 a svoje historicky první video s názvem Wheels of Fire
83

 vydala 

i firma Santa Cruz. Od tohoto roku se produkce skateboardových snímků zvyšuje a 

tento audiovizuální materiál se stává primárně nástrojem pro propagaci firem a 

budování vlastních identit. Revolučním rokem v produkci audiovizuálních 

skateboardových snímků byl rok 1993, kdy Steve Douglas a Josh Friedberg začali 

vydávat první video magazín 411, který vycházel na VHS s měsíční periodicitou. 411 

magazín byl následně právě díky nadprodukci skateboardových klipů pohřben 

internetem.  

 

Nadprodukce audiovizuálních klipů mediovaná po síti způsobila do jisté míry 

zahlcenost informacemi a obrazovými vjemy. Příchod skateboardových médií na 

internet kompletně změnil způsob, jakým se do té doby skateboarding vnímal. Toto 

tvrzení sdílí také editor Kingpin magazínu
84

 publikující pod pseudonymem Arthur: 

„Jsem přesvědčený, že internet a jeho obsahová nadprodukce zruinovala způsob, jakým 

si skateboarding užíváme, nicméně mě tento stav jako web editora staví do velmi 

paradoxní situace. Nemůžu takovýto názor legitimně hájit, když denně publikuji 5 

videí.“
85

 (ARTHUR. How is the internet changing the way we appreciate skate 

videos?. Kingpin [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

                                                 
80

 Natáčení trvá čtyři měsíce a soustředí se na Stevea Caballera, Mikea McGilla, Tonyho Hawka, Lance 
Mountaina a Tommyho Guerrera. Snímek má dějovou linku, nikterak propracovanou, ale pro 
skateboarding je toto zcela zlomové. Starý známý skateboardista Animal Chin se ztratil a s ním i duch 
skateboardingu. Bones Brigade ho hledá, důsledkem čehož se dostane na nejznámější skateboardové 
spoty toho času. Jedná se o klasiku žánru. 
81

 Do roku 1988, kdy se video materiál stává primárně nástrojem pro skateboardové firmy. VHS 
přehrávače jsou již v každé domácnosti a společnosti si skrze tento audiovizuální materiál budují vlastní 
identitu.  
82

 Jednalo se o hodně nekvalitní snímek a veskrze amatérský počin.  
83

 Wheels of Fire bylo jedním z prvních ryze punk rockových / rock´n´rollových skateboardových snímků 
přesně v duchu tradice Thrasher magazínu. Skateboarding doprovázely kapely jako Black Flag nebo Sonic 
Youth. 
84

 První číslo tištěného Kingpinu vychází v roce 2002. Titul vychází ve třech jazycích: angličtina, 
francouzština, španělština. 
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http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-

appreciate-skate-videos.html)  

 

Za této situace není schopný modelový čtenář a konzument mediálních obsahů 

skateboardových médií takové množství podle mého názoru vstřebat a tato nadprodukce 

se výrazně podepsala na způsobu, jakým si tyto snímky ceníme. V momentně, kdy nám 

je denně představeno takové množství nových skateboardových klipů, nejsme schopni 

se v takovém množství téměř orientovat. Arthur se v článku také zabývá pomíjivostí 

danou nadprodukcí: „Pořád trvá nejméně tři roky, než se natočí plnohodnotný 

skateboardový snímek a to je jedna z věcí, která se pravděpodobně nikdy nezmění. Na 

druhou stranu, většina ostatních věcí se změnila. Dnes, když se rozhodnete, že se chcete 

podívat na video, zabere vám to deset minut, než se soubor stáhne, půl hodiny, než se na 

to podíváte a dvě další minuty, než se rozhodnete, na co dalšího se budete koukat. Není 

zde něco špatně? A už vůbec se nebudu zmiňovat o tom, jak dlouho vám zabere, než to 

všechno, co jste viděli, zapomenete.“
86

 (ARTHUR. How is the internet changing the 

way we appreciate skate videos?. Kingpin [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-

appreciate-skate-videos.html) S takovým tvrzením mohu naprosto souhlasit. 

Nadprodukce se může totiž také částečně projevit na kvalitě snímků, podle mého názoru 

je pro čtenáře skateboardových médií důležité vybudovat si určitý filtr podle 

individuálních preferencí jako ochranný štít proti kvantům nekvalitního a 

nerelevantního obsahu. Nicméně pro moderní dobu mají všechna odvětví tento způsob 

ochrany společný a není důvod se jím v této práci dále zabývat. 

 

Arthur dále v článku píše: „Internet změnil pravidla hry. Nyní je jednoduché spočítat, 

kolik lidí kliklo na váš článek, což následně hojně využívají firmy, aby zjistily, jestli to, 

co vydávají ven, je dobré nebo špatné. Pro většinu z nich znamená, čím větší ohlas, tím 

lepší je daný klip. Před deseti lety jedinými lidmi, kteří vám mohli pomoct ke kariéře ve 

                                                                                                                                               
85

 Z originálu: „I’m convinced that the internet and it’s constant flow of clips have ruined the way we 
enjoy skateboarding, but being a web editor myself puts me in a bit of a paradoxical situation. I 
can’t legitimately defend such a point of view when I’m posting 5 videos a day.“ 
86

 Z originálu: „It still takes at least 3 years to make a proper full length skate video and that’s one thing 
that’ll probably never change. On the other hand, pretty much everything else about them has. These 
days if you decide to watch a video, it’ll take you 10 minutes to download it, half an hour to watch it and 
two minutes to figure out which one you want to watch next. Isn’t there something wrong here? I’m not 
even going to go into how long it takes for you to forget all about it.“ 

http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-appreciate-skate-videos.html
http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-appreciate-skate-videos.html
http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-appreciate-skate-videos.html
http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-appreciate-skate-videos.html
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skateboardingu, byli skejťáci, kteří stáli za magazíny a rozhodovali, jestli vydají vaše 

fotky, a skateboardové firmy, které rozhodovaly o tom, jestli se stanete profesionálem 

nebo ne. Internet to všechno změnil. Mnoho z vás si řekne: „Teď je to spravedlivější.“ 

A do určité míry budete mít pravdu. Je to demokratičtější. Díky sociálním médiím je 

pouze otázkou dní, než si mladý nadaný jezdec najde sponzora díky tomu, že jeho video 

vidělo hodně lidí.“
87

 (ARTHUR. How is the internet changing the way we appreciate 

skate videos?. Kingpin [online]. 2013 [cit. 2013-02-19]. Dostupné z: 

http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-

appreciate-skate-videos.html) 

 

Internet měl také tedy dopad na to, jakým způsobem fungují firmy, které se musejí dnes 

rozhodovat, jak rozdělit prostředky mezi internetové a tištěné tituly. Internet změnil 

způsob, jak se může jednotlivce na skateboardu zviditelnit a dosáhnout tak instantní 

slávy, jak budu tento jev dále ve své práci nazývat a jemuž se budu věnovat dále 

v samostatné podkapitole.  

 

2. 2. Síťová média zabývající se skateboardingem u nás  

Prvním, kdo v České republice využil možností internetu pro propagaci svého obsahu, 

byl Board. Na síť vstoupil v roce 1999 pod názvem Boardmag.cz. Trvalo relativně 

dlouhou dobu, než se v internetovém prostředí zorientoval a uživatelé si zvykli tuto 

doménu
88

 navštěvovat. Možností a specifik internetu začal ve větší míře Board využívat 

až s rokem 2003. Snažily se mu konkurovat weby jako Grind.cz, Skatemag.cz nebo 

Skate4you.cz. Kvalita jejich obsahu se s Boardem, který měl na českém mediálním trhu 

se skateboardingem prominentní postavení, nedala srovnat.  

 

V roce 2005 Jan Lankaš a Jaroslav Kučera registrují doménu Skaterock.cz. Díky 

Kučerovým zkušenostem s organizací Mystic Sk8 Cupu a známostem lidí ze 

                                                 
87

 Z originálu: „The internet has also changed the rules of the game. It’s now so easy to count how many 
people click on something that companies use this number to judge if what they are putting out is good 
or not. For many of them, the bigger the “buzz” means the better the clip. Ten years ago the only people 
who could give you a career in skateboarding were the skaters who ran the magazines and chose to run 
your photos and the board companies who chose to turn you pro. The internet has changed this all. 
Many will say it’s fairer now and to a certain extent they are right; it’s a lot more democratic. Thanks to 
social media it’s only a matter of days before an unknown ripper gets sponsored when his part gets a lot 
of views.“ 
88

 Původně existovaly domény dvě Board.cz a Boardmag.cz, jelikož se Radek Hruška se společníkem 
rozešli. Hruška doménu Board.cz po nějakém čase odkoupil a spojil s ní Boardmag.cz. 

http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-appreciate-skate-videos.html
http://kingpin.mpora.com/featured-content/how-i-the-internet-changing-the-way-we-appreciate-skate-videos.html
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skateboardové scény se jezdci na Skaterocku rádi ukazují. Skaterock se po nějaké době 

staví do pozice srovnatelně silného konkurenta Boardmagu. Proti němu se snaží vymezit 

kvalitnějšími a obsahově rozsáhlejšími články, zakládá si na fotografiích a píše 

zpravidla spisovně. Skaterock.cz našel kolem roku 2007 podporu v tištěném Free 

magazínu, s nímž měl mnoho společného.  

 

Konkurenční prostředí donutí  Boardmag.cz ke zkvalitnění obsahové i grafické stránky. 

Na českém trhu se ustanovují dva srovnatelně silní hráči. To s sebou přináší větší 

soutěživost, z níž těží především čtenáři obou dvou titulů. (HROCH, Miloš. Skateboarding 

v médiích: Jazyk tištěných a síťových titulů. Praha, 2012. Seminární práce. Univerzita Karlova.) 

 

2. 3. YouTube jako mediační nástroj  

Nejvyužívanější platformou pro distribuci skateboardových klipů je volný zdroj 

YouTube. Vedle něj je hojně využívaný také kanál Vimeo
89

, nicméně YouTube 

z hlediska kvantity stále vede. YouTube založili v červnu roku 2005 Chad Hurley, Steve 

Chen a Jawed Karim jako jednu ze služeb umožňujících sdílení online videí.  

 

Přispěvatelé jsou velmi rozmanitá skupina
90

, od velkých médií, jako například televizní 

stanice
91

, po menší lokální média, kulturní instituce, umělce, aktivisty nebo sportovce. 

„Každý z těchto účastníků k YouTube přistupuje jako k dynamickému kulturnímu 

systému. YouTube je síť participační kultury“
92

 (BURGESS, Jean a Joshua 

GREEN. Youtube: Online video and participatory culture. Cambridge: Polity Press, 

2009.)  

 

YouTube má dvojí identitu. Je to určitý byznys model, který umožňuje generovat zisk, 

ale také zdroj kulturních příspěvků. „Pravdou je, že obě tyto velmi odlišné ideje toho, co 

                                                 
89

 Velkou výhodou oproti YouTube je, že snímky nejsou spojovány s reklamou. 
90

 Polovinou zkoumaného vzorku, tedy 2177 případů z celkového počtu 4320 případů, v rámci citované 

publikace byl materiál vytvořený uživateli. V celých třinácti procentech z těchto 2177 případů šlo o 
sportovní materiál nebo hudební klipy (spíš však vlastní performance). Do těchto 13% zahrnujeme i 
vlastní skateboardové klipy natáčené amatérskými nebo poloamatérskými jezdci. (BURGESS, Jean a 
Joshua GREEN. Youtube: Online video and participatory culture. Cambridge: Polity Press, 2009. Str. 43) 
91

 Svůj kanál zde má BBC nebo CNN. 
92

 Z originálu: „Each of these participants approaches YouTube as a dynamic cultural system: YouTube is 
a site of participatory culture.“ 
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to YouTube je, spolu dokáží koexistovat.“
93

 (BURGESS, Jean a Joshua GREEN. Youtube: 

Online video and participatory culture. Cambridge: Polity Press, 2009. Str. 35) Základním 

údajem, který přispívá k účasti na výše zmíněném byznys modelu, je počet views, tedy 

zhlédnutí. Pokud má daný klip určité množství zhlédnutí, stává se pro tu kterou 

konkrétní společnost atraktivní. To mimo jiné koresponduje i s tvrzením Umberta Eca 

z roku 1964, kdy byla publikována jeho kniha Skeptikové a těšitelé: „Masmédium, 

produkt kulturního průmyslu, podrobené zákonu nabídky a poptávky, sleduje průměrný 

vkus publika a snaží se jej statisticky vymezit. Americká televize, která pracuje 

v režimu svobodné konkurence, se snaží tento požadavek uspokojit s pomocí ratingu. 

Rating je statistické zobrazení, zhotovené s pomocí různých prostředků, jež má za úkol 

zjistit, která část publika sledujte ten který program a jak je s ním spokojena či 

nespokojena. Výroky ratingu se těší naprosté důvěře sponzorů, kteří podle nich dávkují 

svou finanční účast na tom kterém programu.“ (ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. 

Praha: Argo, 2006. Str. 322) Což je zřejmé, mimo jiná odvětví, také ve skateboardovém 

průmyslu. Aby byl daný skateboardista pro firmu atraktivní, musí mít klip, kde je 

zachycen jeho skateboarding, mít vysoký rating. Tím se může také stát slavným. Touto 

problematikou se budu zabývat dále v této kapitole.  

 

YouTube je jako kulturní systém spoluvytvářen uživateli skrze jejich aktivity, a tak 

formuje síť kreativních praktik. Přispívá zejména ve skateboardovém diskurzu k větší 

technologické gramotnosti. Mladí skateboardisté se učí zacházet s fotoaparáty, kamerou 

a následně tyto výstupy editovat na počítači,
94

 protože chtějí nějakým způsobem 

prezentovat svoje výkony na skateboardu. To může být v některých případech primární 

motivací. (BURGESS, Jean a Joshua GREEN. Youtube: Online video and participatory culture. 

Cambridge: Polity Press, 2009. Str. 61) 

 

2. 4. Instantní skateboardová sláva věku YouTube  

Jedním ze základních aspektů dnešní internetové společnosti je, že se celebritou může 

stát díky sociálním sítím jako je YouTube, Facebook nebo Twitter každý. To v rámci 

skateboardového diskurzu potvrzuje i případ švédského skateboardisty Alberta 

                                                 
93

 Z originálu: „The truth is that both of these very different ideas of what YouTube is for are real and 

co-existing.“ 
94

 Skateboardové gymnázium Bryggeriet ve švédském Malmö vede kameramanské a fotografické kurzy 
zaměřené na skateboarding. (BRYGGERIETS GYMNASIUM Part 1. In: The Berrics [online]. 2012 [cit. 2013-
04-05]. Dostupné z: http://theberrics.com/gen-ops/bryggeriets-gymnasium-part-1.html) 

http://theberrics.com/gen-ops/bryggeriets-gymnasium-part-1.html
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Nyberga: „Jeden den se probudím a někdo mi řekl, že Steve Berra
95

 napsal něco na svůj 

Twitter a pozval mě do Berrics. Přečetl jsem si jeho zprávu: „Kdokoliv, kdo znáte 

Alberta Nyberga, kontaktujte mě.“ Nemohl jsem tomu uvěřit. Pak se mi konečně ozval a 

opravdu mě pozval do Berrics.“ (HROCH, Miloš. Instatntní sláva Alberta Nyberga. Free 

Magazine. 2011.) 

 

„Společným předpokladem skrývajícím se za oslavou demokratizace kulturní produkce 

je to, že nepotlačovaný talent kombinovaný s digitální distribucí může přímo vést 

k legitimnímu úspěchu a mediální slávě. Tento předpoklad je zvláště výrazný v diskurzu 

mainstreamových médií ve vztahu k amatérskému videu, které individuálnímu úspěchu 

přispívají.“
96

  (BURGESS, Jean a Joshua GREEN. Youtube: Online video and 

participatory culture. Cambridge: Polity Press, 2009. Str. 21) Nemusí zde ovšem 

z celospolečenského hlediska už ani tolik rozhodovat schopnosti, nýbrž senzace. 

„Grafická revoluce změnila naše představy o lidské velikosti. Když se před dvěma sty 

let objevila velká osobnost, lidé hledali v jeho existenci účel boží; dnes se sháníme po 

tiskovém mluvčím.“
97

 (BOORSTIN, Daniel J. The Image: A guide to pseudo-events in 

America. New York: Atheneum, 1987. Str. 45)  

 

Celebrita, dříve velká osobnost, je dnes, použijeme-li Boorstinovo názvosloví, lidskou 

pseudo-událostí
98

. Vztáhneme-li toto názvosloví ke skateboardovému diskurzu, dá se 

celospolečenskou optikou, tedy ne insiderů, hovořit o mediálně známějších 

skateboardistech také jako o lidských pseudo-událostech. Nicméně se zde mísí dvě 

důležité vlastnosti. Jsou známí, protože jsou dobří, tudíž jsou to v určitém smyslu 

hrdinové. Ovšem této instantní slávy dosáhli díky medializaci věku YouTube. Boorstin 

celebritu a hrdinu ale jasně odlišuje. „Hrdina vytvořil sám sebe, celebrita je vytvořena 

                                                 
95

 Steve Berra společně s Ericem Kostonem stojí za jedním z největších skateboardových portálů dneška 
The Berrics. Velice dobře a velice rychle se přizpůsobili moderní době a současnému trendu distribuce 
skateboardových klipů, což je dle mého názoru klíč úspěchu tohoto portálu. 
96

 Z originálu: „A common assumption underlying the most celebratory accounts of the democratization 
of cultural production (Grossman, 2006a,2006b) is that raw talent combined with digital distribution can 
convert directly to legitimate success and media fame. This assimption is especially notceable in the 
mainstream media discourse around amateur video, usually invoking individual success stories that 
appear to realize this promise.“ 
97

 Z originálu: „Since the Graphic Revolution, however, much of our thinking about human greatness has 
changed. Two centuries ago when a great man appeared, people looked for God´s purpose of him; today 
we look for his press agent.“ 
98

 Z originálu – human pseudo-event. (BOORSTIN, Daniel J. The Image: A guide to pseudo-events in 
America. New York: Atheneum, 1987.) 
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médii. Hrdina byl velká osobnost, celebrita je pouze velké jméno.“
99

 (BOORSTIN, 

Daniel J. The Image: A guide to pseudo-events in America. New York: Atheneum, 

1987. Str. 61)  

 

Domnívám se, že v kontextu skateboardového diskurzu, může být hrdina celebritou a 

celebrita hrdinou. „Úspěch těchto novodobých celebrit není měřen jenom jejich online 

popularitou, ale také jejich schopností projít přes vstupní mechanismus starých médií – 

dostat smlouvu od hudebního vydavatelství, dostat se na filmový festival, dostat roli 

v televizním seriálu, dostat smlouvu na reklamu.“ (BURGESS, Jean a Joshua 

GREEN. Youtube: Online video and participatory culture. Cambridge: Polity Press, 

2009. Str. 24) Projde-li však „skateboardový hrdina“, tedy skateboardista mediálně 

známý ve skateboardové komunitě, přes vstupní mechanismus starých médií, jak 

nastínil výše Burgess a Green, stává se z něj celebrita i z celospolečenského hlediska. 

Příkladem může být v předchozí kapitole zmiňovaný Danny Way. 

 

Prvotní motivací pro vytváření vlastních videí není kreativita samotná, ale 

sebepropagace. Uživatelé se zajímají především o prezentování sama sebe za účelem 

dosažení uznání, za nímž se skrývá instantní sláva. To jsem nastínil již výše. 

(BURGESS, Jean a Joshua GREEN. Youtube: Online video and participatory culture. 

Cambridge: Polity Press, 2009. Str. 29) 

 

 

3. Praktická část 

 

3. 1. Teoretický úvod k metodě 

Během svého výzkumu jsem se snažil vysledovat, jak se bude Thrasher magazín a 

Transworld magazín chovat při tvorbě audiovizuálních klipů. Šlo mi především o 

potvrzení hypotézy, že se dají aplikovat principy tradice Thrasheru a Transworldu, 

kterou známe z tištěných titulů, i na online tituly. Zaměřil jsem se na jednotlivé složky 

tvořící celek skateboardového klipu jako je výběr hudby, tempo, střih a hlavní postavu – 

                                                 
99

 Z originálu: „The hero created himself; the celebrity is created by the media. The hero was a big man; 

the celebrity is a big name.“ 
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skateboardistu. Jazyk audiovizuálních klipů jsem se snažil také nazírat pohledem 

Rolanda Bartha a jeho Mytologie. Poznatky jsem se snažil uplatnit ve skateboardovém 

diskurzu s věděním, které jsem se snažil objasnit v úvodní kapitole mé práce.  

 

Zvolil jsem kvalitativní metodu komparace. Pro svůj výzkum jsem shledal 

nejdůležitějším vybrat dva modelové klipy, na nichž se dají demonstrovat výše zmíněné 

tradice skateboardové žurnalistiky. Některé klipy nejsou z hlediska tradic 

Thrasher/Transworld zařaditelné, jsou tedy v kontextu těchto dvou směrů neutrální. 

Dalším důvodem, proč jsem zvolil komparaci dvou modelových klipů, bylo také, že by 

na podrobnou analýzu většího vzorku práce rozsahem nestačila. 

 

Při výběru
100

 vzorku jsem využil nepravděpodobnostní výběr, protože mě zajímaly 

pouze klipy s určitou charakteristikou, čili v mé práci jde o vzorek účelový: „Účelový 

vzorek představuje výběr prvků z důvodu specifické charakteristiky s vědomím, že 

nejde o výběr reprezentativní. Tento výběr je užíván tehdy, když nám jde o zjištění 

vlastností jen určité části populace – například zjištění užívání televize jen staršími 

diváky, pak je samozřejmě na místě účelový výběr účastníků výzkumu.“ (TRAMPOTA, 

Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.) 

Mně šlo o zjištění vlastností určité části spektra skateboardových klipů, přičemž se 

domnívám, že lze toto spektrum rozdělit na klipy přimykající se k tradici Thrasher, 

k tradici Transworld a klipy neutrální. 

 

3. 2. Analýza klipu: Thrasher Search and Destroy - Skate Rock tour po 

Japonsku 

Magazín Thrasher každoročně pořádá tour Skate Rock. Jelikož už se vyčerpaly tradiční 

skateboardové destinace, v posledních letech se podíval Thrasher například do Číny 

nebo aktuálně do Japonska (Search and Destroy: Skate Rock tour Japan. In: Thrasher 

Magazine [online]. 2013 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

                                                                                                                                               
 
100

 Jelikož se oblastí skateboardingu zabývám dlouhodobě, měl jsem možnost sledovat vývoj 
skateboardových klipů v delším časovém období. Byl jsem tedy neoddělitelnou součástí sběru dat, 
protože se ve skateboardové subkultuře pohybuji již jedenáctým rokem, díky čemuž jsem s jazykem 
subkultury a jazykem skateboardových médií sžitý. Třetím rokem pracuji jako redaktor skateboardového 
webu Skaterock.cz a tištěného časopisu Free Magazine. Díky této profesi mám možnost týden co týden 
zhlédnout desítky skateboardových klipů a přečíst velké množství článků zabývajících se 
skateboardingem. 
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http://www.thrashermagazine.com/component/option,com_hwdvideoshare/Itemid,93/tas

k,viewvideo/video_id,2003/). V dnešní době je zajímavé sledovat změnu ve způsobu 

distribuce výsledného snímku týkajícího se Skate Rock tour. Thrasher vydává výsledek 

po částech, již nikoliv jako celek. Což je podle mého názoru odpověď na zkratkovitost 

moderní informační doby, kdy není konzument mediálního obsahu schopen vstřebat již 

ne pouze dlouhý text, ale také dlouhý audiovizuální klip.  

 

Název Skate Rock odkazuje ke kompilacím punkrockových a hardcoreových nahrávek, 

které Thrasher pod tímto názvem vydával. První kompilace vyšla roku 1983 a výběr 

kapel byl zaměřený především na hudební formace, v nichž hráli skateboardisté. 

Součástí první Skate Rock kompilace byla také výše zmiňovaná kapela The Faction, 

v jejímž čele hrál bývalý člen Bones Brigade a legendární skateboardista Steve 

Caballero.  

 

V dnešní době Skate Rock představuje tour se skateboardisty spojenými s magazínem 

Thrasher a s jednou kapelou, v současné době například LSDemon
101

. Skate Rock je 

koncertním turné a sérií skateboardových demo přehlídek v jednom. Skate Rock
102

 je 

signifikantním znakem pro Thrasher, v němž se kloubí vše, co jsem nastínil 

v předchozích kapitolách týkajících se Thrasheru. Agresivní hudba, agresivní 

skateboarding, nadměrná konzumace alkoholu a sebedestruktivní životní styl. Vše, co 

má přispět k živení mýtu, který o sobě Thrasher vytvořil na počátku osmdesátých let, o 

čemž se za chvíli přesvědčíme.  

 

Úvod a závěr klipu patří prezentaci sponzorů, kteří přispěli k vytvoření daného obsahu. 

V tomto případě je to energetický drink Monster a společnost Vans. Nicméně 

prezentace sponzorů je přítomná i dále v klipu, a tak je nutné dávat si na to taktéž pozor. 

Prezentace probíhá prostřednictvím detailních i podprahových záběrů na nálepky na 

rampách, skateboardech nebo na loga na oblečení.  

 

Ve skateboardových klipech hraje podle mého názoru velice důležitou roli hudba. Právě 

hudební doprovod určuje tempo skateboardingu a celkový dojem z klipu podtrhuje. Můj 

názor o důležitosti hudby potvrzuje i šéfredaktor webu Boardmag.cz Miroslav Kvapil: 

                                                 
101

 V LSDemon hraje na kytaru legendární skateboardista Andrew Reynolds. 

http://www.thrashermagazine.com/component/option,com_hwdvideoshare/Itemid,93/task,viewvideo/video_id,2003/
http://www.thrashermagazine.com/component/option,com_hwdvideoshare/Itemid,93/task,viewvideo/video_id,2003/


   

 

35 

  

„Hudba je velice důležitá. Pokud to editor přežene a zvolí například extrémně tvrdý rap 

nebo naopak kytary, může si ihned po pár sekundách odradit podstatnou část 

publika.“
103

 Jak jsem již výše naznačil, Thrasher magazín se spojuje především 

s punkrockem a hardcorem
104

, to znamená s tvrdší muzikou. To podle mého názoru má 

na agresivitě klipů produkovaných právě tímto titulem až šedesátiprocentní podíl. Jan 

Zima, editor video rubrik webu Skaterock.cz taktéž jako rozlišující prvek pro Thrasher 

označuje tvrdou hudbu: „Základní rozlišovací prvek je použití hudby. Thrasher je 

známý hlavně tvrdou kytarovou muzikou, kdežto TWS se přiklání k líbivějším klidným 

skladbám s padnoucím střihem. Thrasher byl vždy hodně zaměřený na punk, ale od  

doby, co je ve vedení video sekce Thrasher webu Ewan Bowman z Flip skateboards
105

, 

tak jsou jejich videa na vysoké úrovni i po střihové stránce, což se za časů P-Stonea
106

 

určitě říct nedalo.“
107

 V analyzovaném klipu hraje hudba od japonské hardcoreové 

formace Tsuchinoko, která na Skate Rock tour taktéž hostovala. V tomto případě jde o 

záměrné podpoření japonské scény tohoto žánru. Tempo určuje burácivý a agresivní 

hluk kytar a bicí, který má podtrhávat agresivní styl skateboardingu, jenž je doplněný o 

nespočet pádů.  

 

Kvazi-jazyk skateboardového filmování je založen především na dvou typech záběru 

triků. Jednotlivý záběr, kde je zobrazen jediný trik. Série triků, slangově sérka, kde 

skateboardista dělá za sebou několik triků, to znamená dva a více. Analyzujeme-li 

v kontextu skateboardových klipů audiovizuální počiny Thrasheru, konkrétně tento klip, 

k agresivnímu vyznění výrazně přispívá také fakt, že je celý snímek složený především 

z rychlých jednotlivých záběrů. „Sérky“ zde k vidění téměř nejsou, pouze když jde o 

sérii triků v rampě
108

. Taktéž zde nejsou k vidění zpomalené záběry, takzvané slow 

motion, které mají být nápomocny divákovi k podrobnější analýze triku a ke zvýraznění 

                                                                                                                                               
102

 Stejně jako například tour King of the Road. 
103

 Citace na základě ústního rozhovoru ze 4. března 2013. 
104

 V polovině devadesátých let se ovšem přimknuli k nové vlně, která skateboarding zasáhla, v podobě 
hudebního stylu hip hop. Nic jiného jim ani nezbylo, populární směr technického skateboardingu 
spojeného s hip hopem museli taktéž reflektovat a mapovat. Hip hop je ale i dnes spíš výjimkou 
v audiovizuálních klipech produkovaných Thrasherem.  
105

 Legendární skateboardová firma. 
106

 Kameraman neodmyslitelně spojený s Thrasherem. 
107

 Citace na základě ústního rozhovoru ze dne 13. dubna 2013. 
108

 Rampa, vertová rampa a bazén jsou signifikantním stylem skateboardingu pro Thrasher. Právě 
tomuto skateboardingu věnuje Thrasher nejvíc prostoru. 
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náročnosti triku
109

. Když to shrneme, není zde nic, co by mělo záměrně tempo 

zpomalovat. 

 

Ústřední aktivitou ve skateboardových klipech je samozřejmě skateboarding 

předváděný skateboardisty. Rozlišení tradic Transworld a Thrasher se dá sledovat také 

podle konkrétních skateboardistů spojených s tím či oním časopisem, jak jsem již 

nastínil v první kapitole. Mytologický souboj dobra se zlem v podobě Thrasheru versus 

Transworld ztělesnily v osmdesátých letech dvě osoby – Christian Hosoi a Tony Hawk. 

To ale není možné v této práci analyzovat podrobně, člověk znalý diskurzu, který 

skateboarding sleduje dlouhodobě, ví, kam si toho kterého skateboardistu zařadit. 

Samozřejmě, že to nelze uplatnit nikdy na sto procent, poněvadž skateboardistovou 

prvotní motivací je být viděn v co nejvíce časopisech. Zajímavé ovšem je, že 

skateboardista spojený s Thrasherem se v Transworldu objeví, opačně to ovšem spíš 

nefunguje. V analyzovaném klipu můžeme vidět například Pata McClaina, Tonyho 

Trujilla
110

, Petera Rammondetu nebo Tonyho Alvareze. S tím je také spojený styl 

skateboardingu. Jan Zima na otázku, jestli je možné rozlišit Thrasher od Transworldu 

také podle osobností skateboardistů odpovídá: „Určitě. S Thrasherem je spojen hlavně 

bazénový, tvrdý skateboarding a dlouhé schody a zábradlí. TWS je spíš o takovém 

ledge-dancing a čistším stylu, ale přijde mi, že v posledních letech už se tyhle rozdíly 

zmenšují a Thrasher už není jen pro pár vyvolených punkerů, kteří mají stejnou životní 

filosofii.“
111

 Já s tímto tvrzením naprosto souhlasím. Bazénový skateboarding je 

signifikantním pro Thrasher. Výraznou osobností a, užijeme-li mýtu o Thrasheru 

vytvořeném, personifikovaným ďáblem je šéfredaktor titulu Jake Phelps, kterého 

v klipu můžeme vidět házet skateboardy po lidech a provádět další podlosti.  

 

Hudba je v klipu zastoupena i ve vizuální složce, jelikož je skateboarding proložen 

záběry z koncertů a dalších eskapád, jež se při tour po Japonsku Thrasher skupině 

skateboardistů odehrály. Ty jsou většinou vybrány tak, aby podpořily agresivní podtext 

celého klipu, korespondovaly s punkovou rétorikou Thrasher magazínu a i 

nezúčastněnému pozorovateli daly jasně najevo, kdo ztělesňuje zlo ve výše zmíněném 

                                                 
109

 O náročnosti triku ve skateboardových klipech také vypovídá pozice v rámci celého klipu. Ty nejtěžší 
jsou vždy na konec. 
110

 Skateboardista neodmyslitelně spojený s Thrasherem. 
111

 Citace na základě ústního rozhovoru z 13. dubna 2013. 



   

 

37 

  

mytologickém souboji dobra a zla. A přesně v duchu filosofie
112

 Thrasheru 

„kodifikované“ v osmdesátých letech označily, kdo „skejtuje a ničí“. Tento, z hlediska 

společenského, zavrženíhodný postoj je jejich hlavní předností. Všechny další činy 

tomu mají odpovídat. Zde se dá aplikovat Barthova analýza wrestlingových zápasů, jež 

jsou určitým typem divadla. Thrasher, jelikož živí motto „skate nad destroy“, také hraje 

divadlo: „Vždy až do samého konce postupným zpevňováním znaků naplňuje to, co od 

něj publikum čeká.“ (BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. Str. 23) 

 

 

3. 3. Analýza klipu: Transworld Skate and Create – Past to Present od 

Element Skateboards 
 

Skate and Create je signifikantní pro Transworld, přesně v duchu tradice, jež titul 

nastavil v roce 1983 jako protipól k Thrasheru. Jedná se o platformu, kde mají možnost 

čtyři vybrané týmy konkrétních značek prostor k vytvoření libovolného příběhu/scény, 

v níž má hlavní roli skateboarding. Vybrané značky jsou zároveň firmy, díky nimž se 

může každoročně Skate and Create konat. Kdo platí, má prostor. Skate and Create se 

primárně odehrává na internetu
113

, jelikož důležitý je audiovizuální výstup, nicméně je 

tato platforma již tradičně podpořena i tištěným časopisem
114

, kde jsou fotografie 

nejlepších triků. Skate and Create pro rok 2013 se zúčastnily čtyři týmy: Element 

skateboards, Deathwish skateboards, Toy Machine a Santa Cruz skateboards. Pro 

analýzu jsem záměrně vybral Element skateboards, jelikož Deathwish, Toy Machine i 

Santa Cruz jsou filosofií firmy blíže Thrasheru a podle toho také vypadaly jimi 

vyprodukované klipy
115

.  

 

Klip Element skateboards Past to Present (SKATE & CREATE 2013: ELEMENT ‘PAST TO 

PRESENT’. In: Transworld magazine [online]. 2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 

http://skateboarding.transworld.net/1000172815/videos/skate-create-2013-element-past-to-present/) si 

dal za úkol ve zkratce zmapovat historii skateboardingu od jeho počátků po současnost. 

                                                 
112

 Skate and Destroy. 
113

 Skate and Create je taktéž distribuován po částech. 
114

 Viz příloha č. 5. 
115

 Klipy obsahují rétoriku Thrasheru, ovšem s jistými omezeními. Například zde není explicitně 
zobrazené pití piva, což je u TWS téměř nepředstavitelné. Výjimku tvoří část Toma Remillarda v novém 
TWS snímku Perpetual Motion, které vyšlo v dubnu 2013. Jeden krátký detailní záběr zobrazuje 
Remillarda, jak pije plechovku piva.  

http://skateboarding.transworld.net/1000172815/videos/skate-create-2013-element-past-to-present/
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Počátek skateboardingu situovali do šedesátých let, kdy došlo k výraznějšímu boomu 

v tomto odvětví.  

 

Na počátku klipu je kromě loga Transworld magazínu vidět také logo firmy Element 

skateboards, která je inzerentem daného titulu a svou účast ve Skate and Create 

zaplatila, protože je zároveň jedním z pěti hlavních sponzorů
116

 (kromě zúčastněných 

firem je sponzorem také společnost New Era). Stejně jako u Thrasheru probíhá 

prezentace firmy také prostřednictvím detailních záběrů na skateboardové desky nebo 

loga na oblečení dále v klipu. Výrazné jsou záběry na skateboardy Evana Smithe a 

Marka Appleyarda, kteří mají desky s designem legendárního Christiana Hosoie. Zde 

vidím jistý paradox, jelikož Hosoi je skateboardista spíš spojený s Thrasherem. Odkaz 

v tomto videu chápu ale spíš jako poctu tomu, co Hosoi pro skateboarding vykonal. To 

koresponduje s tematickým zaměřením klipu Past to Present. 

 

První věc, která nás překvapí, je role vypravěče
117

, jíž se zhostil legendární 

skateboardista Chad Muska, který spolupracoval také na hudbě ke klipu. Taková věc je 

u Thrasheru téměř nepředstavitelná. Důležitým rozdílem s Thrasherem je pomalejší 

tempo klipu. Není zde agresivní podtext, který jsme mohli sledovat u analyzovaného 

klipu v předchozí podkapitole. Na rozdíl od Thrasheru zde můžeme vidět velké 

množství zpomalených záběrů. Často se střídají detaily, polodetaily a celky. Tyto záběry 

jsou i kompozičně vyvážené a je zde vidět kus dobře odvedené kameramanské práce. 

Stejně jako u Thrasheru zde platí poziční strategie umístění záběru ve vztahu 

k obtížnosti triku – nejtěžší trik je na konci. 

 

Zpomalené záběry mají za úkol připomenout důležité titulní strany tištěných časopisů té 

které doby. Hned v prvních vteřinách sledujeme skateboardistu Madarse Apseho 

stylizovaného oblečením do šedesátých let
118

, jak dělá na plážové cestě stojku na 

skateboardu, takzvaný hand-stand. Po chvíli se záběr zastaví a kolem Apseho se vytvoří 

rámeček titulní strany s logem Transworldu, které má odkazovat k titulní straně 

                                                 
116

 Tento koncept TWS využívá i u svých full-lenght snímků. Skateboardisté, kteří mají ve snímku svoji 
vlastní část, musejí být sponzorování firmou, která je zároveň jedním z hlavních sponzorů celého díla. 
117

 Role vypravěče byla výrazná také v TWS snímku Are you alright? 
118

 Důležitým výrazovým prvkem je zde také oblečení skateboardistů, kteří se podle konkrétní éry 
stylizují do té které doby. Například devadesátá léta značí široké oblečení ve vztahu k v té době 
populárnímu hudebnímu stylu hip hop. 
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magazínu Life, který se skateboardingu na svých stránkách věnoval ve fotoreportážích, 

jak jsem již zmiňoval v první kapitole.  

 

Dalším důležitým výrazovým prvkem je hudba, která má stejně jako oblečení 

korespondovat s konkrétní érou dějin skateboardingu. Šedesátá léta podkresluje klidná 

hudba připomínající doby „sidewalk surfingu“. Sedmdesátá léta zas tvrdší hudba 

s výraznou kytarovou linkou, jež má připomenout doby bazénového skateboardingu. 

Osmdesátá léta spojená se streetovým skateboardingem podkresluje zvláštní směsice 

syntetizátorových zvuků
119

, která mně osobně k této éře vůbec nesedí. Další éra, 

devadesátá léta, je podkreslená hip hopovou skladbou, což je podle mého názoru 

v pořádku. Zde přichází technický skateboarding, široké oblečení a hip hop.  

 

V ústřední roli zde jsou skateboardisté Element skateboards. Tým se skládá z lidí, které 

si já spojuji s Transworldem, ale i z lidí, které si spojuji s Thrasherem. Evan Smith nebo 

Chad Tim Tim jsou skateboardisté, které si většina skateboardové komunity primárně 

asociuje s Transworldem. Ano, jsou zde výjimky. Například nedávno publikovaný 

video profil „Evan Smith: The Experience“ zveřejnil také Thrasher, ovšem bylo to 

motivované především inzerční strategií. Naopak Nassim Guammaz je spojený spíš 

s Thrasher magazínem, pro nějž natočil také vlastní video profil a na většině záběrů, kde 

se tento evropský skateboardista objeví, má mikinu s logem Thrasher. I jeho 

skateboarding a hudební stylizace tento fakt podporují. Jak jsem v předchozí 

podkapitole zmiňoval důležitou postavu šéfredaktora Jakea Phelpse u Thrasheru, 

Transworld nikoho takto výrazného z vedení nemá. A tak zde není nikdo, kdo by 

nastavil v mytologickém souboji dobra a zla tu pomyslnou postavu ztělesňující dobro.  

 

Celkové vyznění klipu evokuje spíše pozitivní pocity. Není to podle mě tak intenzivní 

zážitek jako v předchozí kapitole analyzovaný klip Thrasheru. Past to Present 

v několika málo minutách velice přijatelnou, příjemnou a zábavnou formou shrne dějiny 

skateboardingu. V opozici ke Skate and Destroy tvoří Skate and Create určitou hodnotu, 

která má podle mého názoru váhu. 

 

                                                 
119

 Elektronická hudba je například pro Thrasher téměř nepřijatelná. 
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Závěr 

Thrasher a Transworld nastolil v osmdesátých letech dvě tradice skateboardových 

médií. Jazyk dvou výše zmíněných tištěných médií se dá sledovat taktéž 

v audiovizuálních klipech, jak se potvrdilo během mého výzkumu. Komunikační kód 

známý z tisku je možné aplikovat taktéž na skateboardové klipy. Thrasher je agresivní. 

K výrazné vizuální agresivitě, jak po stránce obsahu, tak střihu, přispívá taktéž 

agresivita zvukové stopy dána výběrem hudby. Jak jsme mohli sledovat u 

analyzovaného klipu, pro Thrasher je signifikantní tvrdá kytarová hudba. Naopak 

Transworld se v opozici k Thrasheru staví do pozice serióznějšího média, kterému je 

výše zmíněná agresivita cizí. Což má za následek také to, že Transworld nemá tak 

výraznou identitu. To, kdo stojí na jaké straně v předchozích kapitolách nastíněném 

mytologickém souboji, má být konzumentovi mediálního obsahu ihned jasné. Rozsah 

práce mi neumožnil analyzovat větší množství klipů stejně jako se zabývat dalšími, 

méně důležitými, skateboardovými médii do hloubky.  

Pro obě média je společné, že dbají na výběr skateboardistů. Ti si také vybírají, koho 

podpoří. Ovšem je nutné znovu zmínit, že spíše uvidíte skateboardistu s logem Thrasher 

na tričku než s logem Transworld. To může souviset taktéž s marketingovou politikou 

daného média, to již nebylo možné vzhledem k rozsahu práce zkoumat. Thrasher stále 

živí mýtus, který vytvořil Craig. R. Stecyk v osmdesátých letech, a drží se filosofie 

Skate and Destroy. Transworld zas stále rozvíjí a podporuje Skate and Create, heslo, 

jímž odpověděl v osmdesátých letech na aktivity Thrasheru. Transworld chce hodnoty 

tvořit. Thrasher je chce na první pohled bořit, nicméně vytváří hodnotu velmi cennou. 

Snaží se podporovat návrat skateboardingu ke svým kořenům.  

A svých kořenů se drží taktéž obě dvě média dodnes. Mytologický souboj dobra a zla 

započal v osmdesátých letech a trvá dodnes. Jak v tisku, tak na síti. Thrasher stále 

používá výrazové prostředky jemu vlastní a Transworld se taktéž drží své linie, která je 

oproti Thrasheru méně výrazná, ale více společensky přijatelná. 
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Summary 

Thrasher and Transworld established in the eighties two traditions of skateboard media. 

The language of the two above-mentioned printed media can also be observed in 

audiovisual clips, as shown by my research. The code of communication known from 

print could be applied to skateboard videos. Thrasher is visually aggressive, both in 

terms of content and editing, and that is bolstered by aggressive style of music used in 

the videos. As we could see in the analysed clip, for Thrasher, hard guitar-driven music 

is important. On the other hand Transworld sets itself into the opposing position of more 

serious medium, in  which aggression is less evident. This leads to the fact, that 

Transworld  lacks a distinctive identity. Who stands on which side in the mythological 

duel should be clear to the refined consumer of skateboarding media. Due to the 

constraints of my work I was not able to analyse additional clips and  was not able to 

deeply analyse other less important skateboard media.  

 

It is common in both the above-mentioned media that they do carefully choose 

skateboarders who they will support. It is also necessary to mention that you are more 

likely to see a skateboarder with a logo of Thrasher on his T-shirt than with logo of 

Transworld. That could also by connected with marketing politics of each medium, 

though I was not able to analyse the financial aspects of marketing in this study.  

Thrasher still supports the philosophy of Skate and Destroy, that was created by Craig 

R. Stecyk in the eighties. Transworld on the other hand still supports and develops its 

contrary motto of Skate and Create, which was the answer to the activities of Thrasher 

in the eighties. While Transworld wants to create values, Thrasher, at the first sight, 

seems to want to burn them down. However that tension creates something highly-

valued. Thrasher claims to support efforts to return of skateboarding to its roots.  

 

Both media stick to their roots to this day. The mythological duel between good and evil 

started in the eighties and continues to this day, as in print, so in the digital realm. 

Thrasher still uses its expressions and Transworld still sticks to its naturally less 

distinctive but more socially acceptable tradition. 
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