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Prečo vás oslovil parkour 
a freerun?
V živote sa stretávate s veca-

mi, ľuďmi a situáciami, ktoré vám „sad-
nú“ natoľko, že si ich zamilujete na prvý 
raz. Parkour, plynulé prekonávanie preká-
žok bez sált, a freerun, prekonávanie pre-
kážok pomocou sált, vrutov či premetov, 
patrili k týmto momentom, ktoré navždy 
ovplyvnili môj život. Venoval som sa vždy 
nejakým športom – od futbalu v chlapčen-
ských rokoch na betónovom ihrisku až po 
súťažné zápasenie. Parkour a freerun však 
spojili všetky moje predstavy o  ideálnom 
športe. Dostal som sa k týmto športom vďa-
ka rodinnému známenu Viktorovi Klimo-
vi, s ktorým sme následne založili aj ob-
čianske združenie Le Parkour Slovakia 
a tiež sme spoločne s Viktorom stáli pri 
zrode komerčnej skupiny TEAM SX, kto-
rá je profesionálne aktívna až dodnes, ja 
som jej lídrom.

Jedna vec je skákať pre radosť, druhá 
učiť tento spôsob pohybu iných. Prečo 
vznikla vaša akadémia?
Akadémie Parkour a Freerun vznikli 
ako prirodzená a spontánna aktivita, 
ktorá vychádzala z potreby ľudí oko-
lo nás. Keďže boom parkouru a freeru-

nu bol okolo roku 2005 veľký, narastal 
aj záujem o trénovanie takýchto špor-
tov. Akadémia najprv vznikla v Nitre, 
v roku 2005 a od roku 2008 aj v Bra-
tislave. Dnes sme akadémiu zastrešili 
pod projekt Skill LAB, kde vyučujeme 
aj viac pohybových krúžkov. Teším sa, 

že v oboch mestách vznikla veľká člen-
ská základňa.

Pomáhajú parkouru na Slovensku aj filmy, 
kde sa vyskytuje?
Domnievam sa, že áno, hoci od roku 2005, 
odkedy sa trénovaniu venujem, mi pod 
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z cudziny, parkouru alebo freerunu sa venujú 
aj nadšenci na Slovensku. Vlado Zlatoš týmto 

pohybovým aktivitám podľahol natoľko, že založil 
prvú slovenskú akadémiu pre parkour a freerun.
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rukami prešli tisícky mladých ľudí. Žiaľ, 
v týchto športoch je vysoká fluktuácia. 
Mladí prichádzajú na tréningy nadšení, 
pretože vidia rôzne videá na YouTube.

Z čoho pramení vysoká fluktuácia?
Keď mladí zistia, aká je to drina a že aj 
obyčajné salto vzad trvá natrénovať rok 
a potrebujete v ňom absolvovať aspoň 
päťsto pokusov, aby si zvykli nielen sva-
ly, ale aj mozog, tak mnohých to po ča-
se odradí. Vytrvajú len tí, ktorí sú vnú-
torne motivovaní a neprišli tento šport 
robiť z frajeriny, aby sa ukazovali. Ta-
kí z tréningov odchádzajú prví a prví 
sa, žiaľ, často zrania. Zákony prírody 
– fyzika, gravitácia, kinetika, priestoro-
vé vnímanie alebo rozhodovanie v mi-
lisekundách – platia na každého z nás 
rovnako. Po desiatich rokoch vytrvalé-
ho tréningu vám však nepríde ťažké už 
takmer nič, čo bežný smrteľník považu-
je za extrémizmus.

Kto chce pravidelne trénovať parkour? Sú 
to skôr skúsení športovci, tanečníci alebo 
nadšenci?
O parkour a freerun sa zaujíma takmer 
každý, aj rodičia mladých, ktorí sa me-
dzi dvermi v akadémiách pýtajú, či by 

to zvládali aj oni a či by nemohli trochu 
trénovať. Tieto športy treba chápať ako 
veľmi efektívny tuning pre svaly a mo-
zog. Tréning spevňuje najviac šľachy 
a kostrové svalstvo, ktoré sú zodpoved-
né za to, že kostra človeka utiahne viac 
náročné pohyby a ani taká gravitácia ho 
len tak ľahko nezloží. Veľmi v tréningu 
dbáme na rozvoj vnútornej sily v bode 
telesného ťažiska – nazýva sa jadro ale-
bo core, pretože z tohto bodu vychádza-
jú všetky pohyby tela, a to nielen v par-
koure a vo freerune. Väčšina ľudí začí-
na doslova ako také krémeše, sú slabí, 
nevýkonní a neohrabaní, ale postupom 
času sa aj z toho najslabšieho krémeša 
stane Dr. Hulk – a to doslova. Stačí, že 
bude mať na to povahové vlastnosti, kto-
ré ho pri tréningu udržia vďaka vnútor-
nej motivácii.

Treba na parkour talent?
Každý má chuť niečo také vedieť. Keď sa 
pozeráte na ľudí, čo to vedia, vyzerá to na 
pohľad dosť ľahko. Nie každý má však 
chuť dlhodobo podstúpiť tvrdý a náročný 
tréning, aby sa to aj skutočne naučil. Pre-
to talent tu nezohráva takmer žiadnu rolu. 
Ani si neviete predstaviť, koľko talentova-
ných mladých ľudí mi prešlo pod rukami, 

ale vďaka ich lenivosti a neschopnosti pra-
covať na sebe ďalej to po čase vzdali. Ta-
lentovaných ľudí je ako soli. Tých, čo vy-
trvajú, naopak, ako šafranu. To sú skutoč-
ní lídri a vodcovia, ktorí vo svojom živote 
spôsobujú zmenu – nie sú obeťami zmien.

Vaša akadémia sa sústreďuje skôr na 
mladšie ročníky. Aký je priemerný vek 
slovenského parkouristu?
Priemerný vek slovenského parkouristu 
a freerunera je asi pätnásť rokov. Otázka 
však znie, koho rátame do počtu. Či aj tých 
úvodných nadšencov, alebo tých, ktorí už 
niečo majú „odskákané“. Prvé pekné výko-
ny človek od seba môže očakávať približne 
za tri roky vytrvalého tréningu minimál-
ne trikrát za týždeň.

Predstavte si parkour ako súčasť 
telesnej výchovy na školách... Smerujete 
k niečomu podobnému?
Samozrejme, že áno. Máme vypracované 
riadne študijné plány, ktoré nasledujeme 
a máme dokonca aj vlastnú testovú baté-
riu na hodnotenie fyzickej výkonnosti. Do-
konca so svojimi tímovými kolegami cho-
díme z času na čas predstavovať náš šport 
a projekty Skill LAB-u do škôl. Urobíme 
exhibíciu, zanecháme dojem a povieme pri 
tom aj niečo múdre. Tých, ktorých zaujme-
me, prídu potom na tréning. Minimálne si 
však všetci pozrú webové stránky, video 
návody, prípadne ak majú možnosť, tak 
prídu na naše vystúpenia, ktoré mávame 
často v Bratislave, ale aj po celom Sloven-
sku a ojedinelé nie sú ani akcie vo svete.
Smerujeme však k tomu, že vytvoríme také 
voľnočasové centrum (a jeho pobočky), že 
nedostatok telesnej výchovy si mládež vy-
nahradí práve v týchto centrách. Ak budú 
mať učitelia telesnej výchovy chuť prevziať 
od nás študijné a testovacie osnovy, radi im 
ich odovzdáme. Tlak však skôr očakávame 
od mládeže, ktorá sa týmto športom 
bude chcieť venovať.
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