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Freeriding je pro Michala vrcholem
jeho sportovních aktivit.

„Z VELKÝCH PROHER SI
BERU VELKÁ PONAUČENÍ.“

Mnohými považován za nejlepšího českého snowboardového závodníka
současnosti, a to zejména díky jeho vítězství v posledním závodu světového
poháru loňské sezony v Japonsku nebo díky 13.místu na Zimních olympijských
hrách v Turíně. S trochou štěstí tam mohl být Michal Novotný, přezdívaný
„Majkl“, ještě o něco výše a klidně bojovat o místa na stupních vítězů. Ovšem
s nadsázkou a stálým úsměvem na tváři říká: „Mým snem je stát na startu
X-games.“
Setkali jsme se jednu neděli při pohodové večeři v mexické restauraci, abychom si
přátelsky popovídali o nové sezoně, boardercrossu v Čechách, freeridingu a dalších
Michalových aktivitách. Jak už to tak bývá, řeč sklouzla samozřejmě trochu jinam,
takže jsme skoro celý večer řešili nejrůznější plány toho, co bychom mohli společně
vymyslet. Michal druhý den brzo ráno odlétal na setkání Oakley do Las Angeles,
kde se měl mimo jiné zúčastnit party ve stylu old Hollywood přímo v Hollywoodu.
Takže jsme později museli naše povídání utnout, aby si stihl ještě zabalit a dostat
se alespoň na chvíli do postele. Každopádně při povídání došlo i na snowboarding,
takže vám přinášíme „Majklovu“ výpověď o tom, jak se chystá na novou sezonu,
a důkaz, že nejde o sportovce zaseklého na jednom místě. Michal často dokazuje,
že je vyznavačem mnoha dalších sportů, a jak sám říká: „Snowboarding mě baví,
je to zábava...“ Sám mohu potvrdit, že o tom, co Michal podniká, kolik investuje
do nejrůznějšího sportovního vybavení a do jakých sportů se pouští, se ke mně
dostávaly zprávy v průběhu celého léta. Nejdříve jsme se potkali s Michalem na
startu kajaku při Adrenalin cupu, celé léto probrázdil v nejrůznějších lokalitách na
windsurﬁngu a jako každý rok absolvoval několik seskoků z letadla...
Jaký je tvůj názor na boardercross jako sport vůbec?
Všichni lidé, se kterými se o této disciplíně bavím, říkají, že je to velmi zábavné se na
to koukat. Nevím, jestli to neříkají jen proto, že se baví právě se mnou. Každopádně
věřím, že crossové souboje jsou pro lidi dostatečně atraktivní svou akčností, dravostí,
nepředvídatelnými pády, rychlostí a tak dále. Závodníci se při jízdě rozhodně nenudí.

Michal Novotný v čele závodu

Říkáš, že provozuješ spoustu jiných sportů a aktivit. Co teda všechno děláš
mimo toho, že jsi skoro osm měsíců pořád někde na horách?
Opravdu mě baví sport jako celek, ale to ostatně víš moc dobře sám (smile).
Naposledy, jak jsme spolu startovali na Adrenalin cupu, mě chytl kajak natolik, že
jsem si ho před pár týdny znovu pořídil. A například včera jsem byl v rámci tréninku
„blbnout“ v Tróji. Chystám se tam v rámci přípravy znovu...

V létě jsem hodně jezdil na kole a na windsurﬁngu. Windsurﬁng je moje velká vášeň.
Windsurﬁngem jsem v létě strávil 14 dní na Kanárských ostrovech. Jinak hned jak
příznivě fouká vyrážím směr Orlická přehrada, tam toho nalítám asi nejvíc.
Naše povídání o nejrůznější sportovních aktivitách střídá povídání o jiných plánech...
Každopádně z Michala postupně dostávám další zážitky a informace. Prostě, když
to z Michala pomalu nevydolujete, tak se nic nedozvíte. Michal tak pokračuje ve
vyprávění…
Mým menším hobby je parašutismus. Před pár lety jsem prošel klasicky tandemem
a následně parašutistickým výcvikem. Teď je to tak, že si každý rok udělám takových
10 sólo seskoků zhruba ze 4 000 metrů. Hodně lidí si myslí, že k tomu člověk musí
mít stovky a stovky seskoků, přitom stačí projít výcvikem a pustit se do toho.
V rámci přípravy, se věnuji také thai-boxu. Trénuji na Vinohradech v tělocvičně u... ???
Největší sranda je, když do tělocvičny přijde nějaký „namistrovaný“ mládenec, ten
potom rychle odchází s nepořízenou. Prostě nejde o to se s někým prát... Respektuji
to jako sport a také k tomu tak přistupuji. Ověřuji si tím postřeh a zlepšuji fyzičku. Pro
mě je to naprosto ideální záležitost.
Když mluvíme o tolika sportovních aktivitách a oblibě 4crossových sportů, co
říkáš, jako čerstvý majitel kajaku, na kajakcross? Slyšel jsi už o tom?
To existuje, jo? Určitě bych do toho hned šel. Nevěděl jsem, že se to jezdí i na kajaku.

Určitě mě těší to, že o tento sport mají lidé větší zájem. Asi největší reklamou tohoto
sportu bylo zařazení na Zimní olympijské hry v Turíně, což se projevilo i v Čechách.
Boardercross je a stále bude menšinovým sportem, ale teď už alespoň nemusím tolik
vysvětlovat, o co jde. Lidi znají hodně skicross a boardová verze se k tomu logicky
připodobňuje.

Co příprava na letošní sezónu, jak jsi na tom?
Letos jsem byl už třikrát na horách a cítím se velice dobře. Letos poprvé jsem se
do přípravy pustil trochu více profesionálněji. Skoro celé léto jsem trénoval, střídal
zmiňované aktivity s posilovnou. Teď chci být co nejvíce na horách. Určitě chci teď
hory upřednostňovat před vším ostatním, chci se pořádně vyjezdit...

Proč sis vybral právě tento sport?
Dělal jsem a stále i dělám spoustu jiných sportů. Mimo zimní sezonu se věnuji všemu
možnému. Jezdil jsem nějakou dobu skicross a celkem se mi i dařilo. Pak to začalo
provozovat více lidí a já hledal něco jiného. Při masivnějším nástupu snowboardingu
mě hodně chytlo prkno, takže jsem začal upřednostňovat boardercross, který mě
velice baví. Pohodoví lidé, pohodové závody a prostředí to je to, co vyhledávám.
Často se potkáváme i ze skicrossovou partou a například s Tomášem Krausem občas
něco podnikneme.

Jaké máš cíle pro letošní sezónu?
Cítit se dobře, musí mě to bavit a jezdit na plno! Určitě si nedávám žádné cíle typu:
tenhle závod chci být do 6. místa, tenhle chci jet určitě ﬁnále, a už vůbec ne: tady
musím vyhrát. Rozhodně jezdím každý závod naplno!
Co letošní X-games? Chystáš se tam?
Je to můj velký sen postavit se na start X-games. Někdo mi říká, že jako vítěz závodu
světového poháru se automaticky kvaliﬁkuji na start X-games. Bohužel zatím jsem
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SKI PARK RAJECKÁ LESNÁ – MALÁ FATRA (SK)

žádnou pozvánku nedostal. Chci pro to něco udělat v nejbližších týdnech, alespoň se
zeptat, jaké ty podmínky vlastně jsou. Určitě je to pro mě velká výzva.

Ski park Rajecká Lesná se nachází pod hřebeny malebné Malé Fatry u hlavního
tahu cesty Žilina - Prievidza. U dědinky Rajecká Lesná vás nápadný billboard
nasměruje ke krásnému zákrytu severního Slovenska. Dolní stanice hlavního
vleku se nachází ve výšce 600 metrů nad mořem a 900 m dlouhá poma vás
doveze až na vrchol hlavního svahu.

Kdo je pro tuto sezónu tvůj support a chlebodárce?
Skončil mi kontrakt s Nike ACG, takže letos oblékám Oakley. Asi to mělo přijít. Pro
Oakley pracuji, tak to budu i nosit – zní to celkem logicky. V tomto oblečení mě čekají
teprve první závody, ale Oakley brýle jsem měl vždycky. Jinak jsem hodně spokojený
s prkny LTB. Český kluci to dělají hodně poctivě a lze říct, že mi „šijou“ prkno přímo
na míru.

V tomto vrcholném bodu ski parku ve výšce 900 metrů nad mořem se vám naskytne
krásný výhled na Rajeckou dolinu. Pět sjezdovek nabídne krásné lyžování pro
každého lyžaře, snowbordistu či klasika. Zalyžuje si tu s chutí bez dlouhého čekání
jak slabší, tak i zdatnější lyžař. Na sjezdovce pro náročné lyžaře se pravidelně konají
lyžařské závody. Lyžařský park Rajecká Lesná vám nabízí i lyžování pro děti a pro
méně náročné lyžaře. Svah má 150 metrů dlouhou pomu a středně náročný svah.
I malé děti tu zkusí chuť závodění na lyžích. Toto lyžařské středisko vsadilo na kvalitu
svahu, aby pro každého lyžaře vytvořilo maximální komfort perfektně upravené
trati. Umělé zasněžování trati je samozřejmým standardem. Díky tomu se zde na
nedostatek sněhu netrpí.

Jak bys skoro po roce zhodnotil svůj olympijský start?
Olympiáda pro mě byla velká zkušenost. Co se týká organizace, tak to hodně
pokulhávalo za organizací světových pohárů a jiných významných akcí
v boardercrossu. Přisuzuji to velikosti této sportovní události. Ani se v podstatě není
čemu divit. Olympijská trať mi hodně sedla, cítil jsem se na ní skvěle a s 13. místem
jsem celkem spokojený, i když to mohlo být tehdy ještě lepší.
Michalův závěr z debaty na téma skicross versus boardercross na olympiádě.
Michal podává jasné vysvětlení.

Služby poskytuje půjčovna lyží i snowbordová škola a také venkovní bufet pro otužilé
lyžaře. Příjemným teplem sálajícího krbu vás přivítá restaurace, kde si můžete dát
dobré jídlo, čaj s rumem a nebo specialitu Bombardino. Pro lidi, kteří toho nemají
přes den ještě dost, nebo pro ty, kteří neměli celý den čas, je tady perfektní večerní
lyžování a kvalitně osvětlený svah vám od 6 do 9 hodin večer poskytne lyžování,
na které se nezapomíná. Před večerním lyžováním a hned po jeho závěru rolba
urovnává svahy, aby si i lyžařští fanatici ráno přišli na své.

Co ty a skicross?
Začínal jsem tím a celkem mě to baví ještě dnes. Loni jsem vyhrál závod na Dolní
Moravě. Při větší konkurenci bych se už určitě nechytal. Vtipné je pozorovat, když si
sundám prkno a vezmu si lyže. To u mě lidé moc nečekají, takže jsou na to zajímavé
reakce...

Na startu olympijského závodu v Turíně

Okolí ski parku kromě sjezdového lyžování nabízí krásné trasy pro běžecké lyžování,
přičemž můžete obdivovat nádherný vodní gejzír, který v zimě vytvoří obrovský
ledový kráter obdivovaný i pěšími turisty potulujícími se po místní krajině. Psí zápřahy
a ježdění na koni v zimní krajině patří také k místním radovánkám. Dědinka Rajecká
Lesná je světoznámá tím, že je významným poutním městem. A jako rarita láká turisty
vyřezávaným betlémem s pohybujícími se ﬁgurkami. Je to dílo řezbáře, na kterém
pracoval 15 let. To musíte vidět!

Při sólo seskoku na základně v Příbrami

Loňskou olympiádu jsi nám v rychlosti zhodnotil, ale jak s větším odstupem
času hodnotíš svůj japonský triumf?
Ano, měl jsem velkou radost, že se závod takhle povedl. Nejvíce mě potěšili kluci,
kteří mě přišli na letiště přivítat a na krk mi dali věnec buřtů. Proběhlo to i médii. Moje
vítězství se stalo další určitou reklamou boardercrossu, za což jsem rád. No, a já
mám dokazovat, že to nebyla náhoda...

Veškeré další informace a fotograﬁe najdete na www.rajeckalesna.com

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU SPOLEČNĚ
S MAGAZÍNEM XSTREAM ZÍSKÁVÁTE CELODENNÍ
PERNAMENTKU PRO JEDNU OSOBU ZDARMA!

Co pro tebe znamená vítězství a prohra?
Nejezdím pro vítězství, jezdím, protože mě to baví. Určitě jsem si vědom, že je to
snadnější nežli chodit do práce. Závodění určitě není jen o vítězství. Z velkých proher
si beru velká ponaučení.
Každý snowboardista většinou vyznává freeriding jako nejvyšší stupeň
svobodné a pohodové jízdy, kterou si opravdu užije... Jak tě znám, určitě to
nemáš jinak. Jaký byl, ale tvůj doposud nejlepší freeriding?
Rozhodně v Chile, když jsme se nechali vysadit helikoptérou na cca 4.000m kopci.
Několik kilometrů si dáváš strmý svah v opravdu dost velké rychlosti a zhruba
v půlmetrovém prašanu. To je prostě paráda! Něco takové chci co nejdříve zopakovat.
Kam se tedy chystáš na freeride letos?
Zatím vůbec není jasno, ale o něčem jsme diskutovali s Tomášem Krausem. Určitě
chceme někam vyrazit společně. Jestli se naskytne možnost u příležitosti nějakých
závodů, tak do toho určitě půjdu stejně jako v Chile.
MICHAL NOVOTNÝ – PROFIL
Přezdívka: Majkl
Rok narození: 1.7. 1981 - Praha
Výška / Váha: 185 cm / 85 kg
Oddíl: Dukla Liberec
Trenér: Mgr. Marek Jelínek
Sponzoři: LTB snowboards, Oakley
Záliby: windsurﬁng, thajský box, parašutismus, MTB, potápění
Oblíbené jídlo: vepřo knedlo zelo
Oblíbený ﬁlm: Gladiátor
Oblíbený herec / herečka: Luděk Sobota, Jaroslav Dušek
Oblíbená kniha: Třetí Oko od Lobsanga T. Rampy
Sportovní idol: Lance Armstrong
Úspěchy: vítěz závodu světového poháru v Japonsku 2006 (první český
snowboardista), 2. místo mistrovství světa juniorů 2000, 13. místo na ZOH v Turíně

VOUCHER PLATÍ POUZE PRO STŘEDISKO SKI PARKU RAJCKÁ LESNÁ, KDE
HO MŮŽETE SMĚNIT PŘÍMO NA POKLADNĚ AREÁLU. AKCE PLATÍ V OBDOBÍ
OD 15.11.2006 DO 28.2.2007. BLIŽŠÍ INFORMACE O AREÁLU NALEZNETE NA
STRÁNKÁCH WWW.RAJECKALESNA.COM

Michal Novotný těsně před startem kajaku na
štefetovém závodu Adrenalin cup v Beskydech

SKIPASS ZDARMA CHYSTÁME I DO DALŠÍHO ČÍSLA!

Michal s Prezidentem Václavem Klausem
Michal v Kajaku po skoku z 6ti metrové rampy

Foto: archív Michala Novotného
Michalovi skicrossové záčátky ještě ve vedení Stanleyho Hayera
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Ani se tomu moc nedivím, že boardercross byl na olympiádu zařazen stejně jako
skicross. Přeci jen příklad: Světový pohár v boardercrossu se jezdí nejméně o 6-8
let déle jak ten skicrossový. Evidentně jsou lyže větší politika, takže se nedaří to na
závod prosadit. Přitom o divácké atraktivitě a zájmu nemůže být sporu...
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Michal při závodě na Dolní Moravě
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