Slacklinu Filip Bitnar propadl před pěti lety

V DISCIPLÍNĚ trickline na pět centimetrů širokém pruhu předvádí Filip Bitnar triky. Autor:
Dominik Kapusta
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Náchodsko - Pokud jste o víkendu zavítali na Bischofstein nedaleko Teplic nad Metují, asi
vás překvapilo, co že se tam děje. Artistům balancujícím na úzkém popruhu se říká slacklineři
a dynamicky se rozvíjejícímu sportu, který tam předváděli slackline. Právě o něm jsme si
povídali s vítězem trickline contestu na Bischofsteinu, Filipem Bitnarem.
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Prohlédnout galerii
Slackline můžete trochu představit tento sport? Jak byste ho popsal někomu, kdo ho
nikdy neviděl?
Slackline znamená v překladu povolená linie. Je to název pro celkem nový sport, pro někoho
životní styl. Jedná se o balancování na 25mm nebo 50mm širokém popruhu nataženém mezi
dva pevné body, nejlépe stromy.
Odkud tento sport pochází?
Slacklining pochází z Ameriky. V 80. letech si horolezci v Yosemitech za deštivých dnů
krátili nudu balancováním na řetězech u parkovišť kempů. Od svých začátků dodnes prošel
slacklining velkým vývojem.
Jak dlouho se mu věnujete?
Přibližně od roku 2008, takže dnes už to je nějakých pět let. V začátcích jsme měli jen
krátkou, asi patnáct metrů dlouhou lajnu. Asi až po dvou letech jsem přišel na to, že se na tom

vůbec dají dělat nějaké triky. Navštívil jsem svůj první slackline fest na Bišíku, poznal pár lidí
a měl jsem jasno, čemu se budu nadále věnovat.
Kde všude se s ním můžeme setkat, kde se dá provozovat?
Dnes se slackline už začíná dostávat do podvědomí společnosti. Tato aktivita se dá
provozovat kdekoliv, kde si najde člověk dva dostatečně pevné body. Ovšem ideální místo
pro provozování jsou městské parky.
O víkendu se na Bischofsteinu konal už 7. ročník festivalu, který v sobě skrýval několik
anglických názvů, kterým jsem vůbec nerozuměl. Můžete tedy vysvětlit, co znamená:
longline, trickline, wasserline, highline a speedline?
Slacklining jako takový se dělí do několika disciplín. Základní disciplínou je lowline, lajna
natažená na kratší vzdálenost, ideální na trénování chůze a základních statických triků.
Longline začíná od třiceti metrů délky. Člověk se v tomto případě snaží zdolat vzdálenost
i delší, než sto metrů. Zde už je třeba dost trénovat a zapojit svoji fyzičku a hlavu, jelikož je
třeba vysoké soustředěnosti. Trickline je poměrně moderní disciplína, zaměřena na trikování
na pět centimetrů širokém popruhu. Tento dynamický styl je plný triků, skoků, otoček a salt.
Waterline neboli Wasserline je lajna natáhnutá nad vodou. Díky pohybu vodní hladiny je
chůze těžší než nad zemí. Ve Speedline jde o to, přejít natáhnutou lajnu v co nejkratším čase a
královskou disciplínou slackliningu je Highline. Lajna natažená výše než deset metrů,
nejčastěji mezi skalami. Výška není pro každého a highline vyžaduje maximální
soustředěnost a práci s hlavou.
Slyšel jsem, že se v tomto netradičním sportu koná i mistrovství republiky, ale už nevím
v jaké disciplíně?
Závody světových formátů, ale i mistrovství České republiky se konají v trickline. Přes
kvalifikaci projde do samotného finále osm nejlepších, kteří proti sobě nastupují klasickou
formou pavouka. Do battlu nastupuje vždy jeden proti jednomu a po pádu se střídají, dokud
oba nevyčerpají svůj čas. Souboj sleduje tříčlenná porota a vítěze vyhlásí podle několika
kritérií. Do Českého poháru se započítává několik závodů z různých míst po celé republice.
Jeden ze závodů například můžete vidět na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu
v Teplicích nad Metují.
Jaká je u nás konkurence?
Co se týče trickline, tak je nás každý rok na závodech více a více, což je dobře. Ohledně
slackliningu obecně, je u nás tato aktivita oproti jiným zemím rozšířená a máme spoustu
skvělých slacklinerů i na světové úrovni. Nenazval bych to ani tak konkurencí, jako přáteli, co
se mezi sebou motivují a učí se triky jeden od druhého. Jednou z nejkrásnějších věcí na
slackliningu je úžasná komunita lidí sahající daleko za hranice naší republiky.
Co by nemělo chybět člověku, který chce s tímto netradičním sportem začít a co byste
mu na úplný začátek poradil?
Člověku, co chce začít, by neměl chybět základní slackline set, tedy smyce kolem stromů,
napínací systém, samotný popruh a také ochrana stromů, například kus koberce, jelikož si
nechceme ničit svoje vybavení a zároveň chceme chránit stromy. Potom už zbývá jen najít
vhodné místo, vzít kamarády a nezabalit to po prvním neúspěchu, jelikož začátky nebývají
jednoduché. Pokud si nejste jisti nákupem svého setu a chcete si to pouze vyzkoušet, nebojte
se oslovit slacklinery v parku a nebo rovnou vyrazit na nějaký festival či meeting a slackline
si vyzkoušet na vlastní kůži.

FILIP BITNAR
Je mu 23 let a pochází z Teplic nad Metují
Vystudoval grafický a obalový design na VOŠ ve Štětí
Úspěchy
1. místo na trickline contestu na Bischofsteinu
4. místo v Českém poháru 2012
2. místo na Mistrovství Polska 2012
5. - 8. místo na závodu světového poháru (veletrh Outdoor) Friedrichshafen 2012
5. - 8. místo na závodu světového poháru (kategorie Rookie veletrh ISPO) Mnichov 2013
9. - 16. místo na závodu světového poháru (veletrh Outdoor) Friedrichshafen 2013
9. - 16. místo na World Cup v Mnichově 2013 (ze 40 startujících jediný Čech)
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