
TOMÁŠ NOHEJL

Praha – Tři, dva, jedna, 
start! Dvě postavy se s řevem 
odrazí ze startovací rampy a 
– dopadnou. Na umělohmot-
né kartáče ze staré sjezdovky. 
„Letěl jsi moc vysoko,“ houk-
ne z prkna, které před loň-
skou olympiádou křtil pre-
zident Klaus, kluk v mikině 
s kapucou. Na zahradě vily 
v pražské Ořechovce leží trá-
va, na stromech ještě visí 
zbylá jablíčka. To je, prosím, 
zima? Dvě české hvězdy od-
tud vyrážejí na prestižní X-
-games, hry extrémních 
sportů do amerického Colo-
rada. Když sbalí náčiní, lehký 
poprašek pocukruje chod-
ník. Vločkami nadějí?

Kdo tu rampu stavěl?
Michal Novotný: Vilda Je-

línek, táta mýho trenéra. 
Ohromně šikovnej. Všechno 
svařil, přivezl sem po kusech 
přes Prahu a pak ještě dova-
řil tady. Je to mercedes mezi 
startovacími zařízeními.

Tomáš Kraus: A taky nut-
nost. On to nikdo neříká, ale 
má ji už doma každej.

„Rampu svařil Vilda 
Jelínek, táta mýho 

trenéra. Je to mercedes 
mezi startovacími 

zařízeními.“
snowboardista Michal Novotný

Kolik na ní zvládnete jed-
notlivých odrazů, tréninků?

MN: Patnáct... Možná dva-
cet. Pak jdeš. Musíš je dělat 
s maximálním úsilím. Potom 
se dá ladit technika, zkoušet 
výšky, dálky. Trénuju tady od 
podzimu.

TK: Navykneš si na pohy-
by, který v žádný posilovně 
nenatrénuješ. Ale já se tu sta-
vuju jen příležitostně.

Soutěžíte?
TK: Jasně. Záleží, jak na-

olejuješ. Já taky můžu použít 
hůlky k odrazu.

V této sezoně jste zatím 
moc závodnický drajv ne-
uplatnili, že?

MN: Vyhrál jsem Evropský 
pohár a cítil se dobře. Jenže 
pak jsem si hnul se zády, ne-
vyšlo mistrovství světa a spíš 
jsem se dával dohromady.

TK: Mám čtyři starty, z to-
ho jeden svěťák.

Teď jedete na výjimečné 
X-games, hry jen pro zva-
né. Této pocty se dostane jen 
hrstce Evropanů. Co to pro 
vás znamená?

MN: Jsou to prostě jiný zá-
vody. Špička ze svěťáku a pak 
i ti, co ho nejezdí, ale připra-
vují se jen na X-games a jsou 
stejně dobří. 

TK: Z ofi ciální kvalifi kace 
se sem dostanou jen vítězo-
vé. Ale jak jednou něco doká-
žeš, stačí zajímavej pád, mů-
žou tě zvát navždy.

MN: A hlavně to je pořád-
nej závod.

TK: Hlavně že se vůbec 
něco pojede v tý divný zimě.

Letos bude bohatá česká 
účast. Vy dva, pak ve skikrose 
Čechokanaďan Hayer a Če-
choameričan Jake Fiala, bý-
valý sjezdař, k tomu snow-
boardista Tom Velisek z Ka-
nady.

MN: Má tátu z Písku a zná 

jen dvě český slova. Babička 
a hovno.

TK: Fiala jezdí už druhý 
rok všechny americké zá-
vody. Bydlí v San Francisku a 
v létě dělá dřevorubce.

Tady může vydělat víc, že?
TK: Vítěz bere asi 25 000 

dolarů (v přepočtu přes půl 
milionu korun, pozn. red.). 
Ale čtvrtý už jen 1700 a další 
po 150. To už jsi v minusu.

MN: Zvou tě, ale platíš si 
všechno sám. Letenku, byd-
lení, auto. Nocleh tam teď 
stojí okolo 200 dolarů.

Jak vyhrát X-games?

TK: Musíš mít všechno. 
Letos jsme si zajistili pro čes-
ký tým servisáka, Američana, 
co zná zdejší sněhy. Potřebo-
vali bychom ale ještě víc lyží 
a prken na testy. 

MN: Risknem to s ním.
V rozjížďkách se jezdí po 

šesti lidech, na rozdíl od Ev-
ropy, kde po čtyřech. Je pak 
snažší předjíždět?

TK: Může vyhrát i posled-
ní po startu. Ale spíš proto, že 
tu mají mírnější svahy. 

MN: Já to ještě neviděl. Dí-
val jsem se jenom na videu 
na Tomíkovy jízdy z loňska.

Jezdíte i na prkně, resp. 
na lyžích, troufl i byste si na 
dvojboj?

TK: Jezdily se tam dvojice, 
co si vzpomínám.

MN: Ale Palmer jednou, 
myslím, vyhrál oboje – ski-
kros i snowboardkros.

Jaké jsou vaše cíle? Tomáš 
míří hodně vysoko, že?

TK: Loni jsem byl čtvrtý. 
Jenže letos jsem nestihl zajis-
tit spoustu věcí okolo, mám 
to rozjetý až na další rok.

MN: Já jsem rád, že jsem 
se tam vůbec dostal. Pozvali 
mě až mezi posledními.

Do programu patří tradič-
ně freestylové jízdy na sněž-
ných skútrech. Justin Hoyer 
na jednom z nich předvedl 
v listopadu v Praze back-fl ip, 
salto vzad. Troufl i byste si?

MN: Jako divák? Od televi-
ze to je lepší.

TK: Skok jo, ale moc velkej 
ne. Před dvěma lety jsem jez-
dil ve Finsku v Ruce při mi-
strovství světa, bylo to vážně 
dobrý.

„Z kvalifi kace se na 
X-games dostanou jen 

vítězové. Ale jak jednou 
něco dokážeš, stačí 

zajímavej pád, můžou 
tě zvát navždy.“

skikrosař Tomáš Kraus

X - games prosluly také di-
vokými party. Těšíte se?

MN:  Zkusíme, uvidíme.
TK: Ale až odzávodíme. 

Tam jsou pořád nějaký party, 
koncerty. Aspen hrama žije, 
neseženeš tam bydlení.

Tomáš letí z Drážďan, Mi-
chal z Prahy, potkáte se až ve 
Frankfurtu. Kdo pak vede vý-
pravu, ten starší a zkušenější?

MN: Tomik líp řídí, mě to 
nebaví.

TK: Ne, já jsem horší na-
vaděč. Nikam bychom ne-
dojeli, potřebuju ruku před 
nosem, co mi ukazuje.

MN: Prostě něco jako Pat 
a Mat.

Na koho víc letí holky?
TK: Na „kudrnáče“!
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MARKÉTA HŮRKOVÁ 

Praha – Hvězda rychlo-
bruslařky Martiny Sáblíkové 
stoupá. Kolem ní přibývá no-
vinářů, fanoušků, sponzorů. 
Teď podepsala ledová králov-
na další smlouvu, tentokrát 
se společností Metrostav. Už 
ani neví, kolik má na přípravu 
najednou peněz. „Radši je ne-
počítám, protože by mě z to-
ho mohlo šmejknout,“ říká. 

rozhovor
Zděsila se i z apartmá v lu-

xusním pražském hotelu, kde 
ji ubytovala agentura Sport 
Invest. „Je obrovské, i se dvě-
ma velkými plazmovými te-
levizemi. Říkám jim: Tohle už 
mi nedělejte, nerozmazlujte 
mě, stačí mi obyčejné věci,“ 
vyprávěla vyplašeně.

Absolutní mistryně Evro-
py a světová rekordmanka na 
otevřené dráze si týden doma 
vychutnávala triumfy, pak se 
vydala za dalším tréninkem 
– opět do italského Collalba.

Co jste doma dělala?
Užívala jsem si to. Ve Žďá-

ru jsem byla strašně ráda, 
i když brácha a táta odjeli 
pryč. Navštívila jsem jednu 
babičku v nemocnici a dru-
hou doma.

Oslavy titulu žádné?
Slavili jsme při vyhlášení 

ankety Sportovec roku. Teď 
už je důležité zase trénovat.

Vyhlášení ankety jste pro-
žila po boku mnoha sportov-
ních celebrit. Které setkání 
bylo nejhezčí?

S Petrem Čechem, to bylo 
hustý. Vůbec mě nenapadlo, 
že je tak vysoký. Myslela jsem 
si: To snad není možné. Ale ji-
nak je to pohoďák, fajn kluk.

S kým byste se ještě chtěla 
potkat? 

Asi s nějakým hercem. Tře-
ba s Richardem Gerem. Já 
jsem romantička.

A co nedávné přijetí 
u hejtmana Vysočiny nebo 
starosty Žďáru? Neunavo-
valo vás věčné potřásání 
rukou?

Když je toho moc, leze 

to člověku krkem. Ale tohle 
jsem zvládla v pohodě. Pan 
hejtman mi předloni strašně 
pomohl, ráda jsem ho viděla. 
A přijetí ve Žďáru na náměs-
tí, před tisícovkami lidí, bylo 
taky bezvadné.

Na náměstí se většinou ví-
tají jen hokejisté. U rychlo-
bruslařky je to nezvyklé.

Vážila jsem si každého člo-
věka, který tam přišel. Dora-
zily všechny generace, až mě 
to dojalo. Nevěděla jsem co 
říkat, co dělat.

Bolela vás ruka od pode-
pisování?

Spíš mi byla zima. Seděla 
jsem na náměstí při autogra-
miádě asi hodinu a půl. Už po 
tři čtvrtě hodiny jsem se pta-
la: Jak já se vlastně jmenuju?

Za tři týdny vás čeká mis-
trovství světa v nizozemském 
Heerenveenu. Co byste si od-
tud ráda přivezla?

Zase nějakou medaili. Ja-
koukoliv. Ale Holanďanky 
budou doma a Kanaďanky 
i Asiatky jsou moc silné.

Nizozemky prahnou po 

odvetě. Co když vám tam 
úmyslně ztíží podmínky? 
Třeba v šatně?

Z toho strach nemám.
Zkuste nám tedy popsat, 

jaká bude v Heerenveenu 
atmosféra.

Už minulý rok byl šam-
pionát vyprodaný. Tam je to 
vždycky jedinečné. O pře-
stávkách hraje kapela, všich-
ni tleskají, pískají, zpívají. 
Pak řekne hlasatel: Připravte 
se na start. A patnáct tisíc lidí 
najednou úplně ztichne, to 
nechápu, jak dokážou. Ale 
po startu zase celá hala bu-
rácí. Prostě úžasné.

Opět se budete připravo-
vat v Collalbu. Těšíte se na 
svůj zlatý ovál?

Strašně. Teď ještě víc než 
nejvíc, mám na Evropu v Col-
lalbu krásné vzpomínky. Lidi 
mě tam šíleně podporovali.

(Trenér Petr Novák do-
dává: „Bude to parádní ná-
vrat. Slíbil jsem místním rol-
bařům, že za ně budu platit 
vítězné rundy. Čekají mě tvr-
dé dny.“)

Nehýčkat Sáblíkovou, stačí jí obyčejné věci

Nazdar! Martina Sáblíková je stále slavnější. Užívá si to, ale 
nechce být rozmazlovaná.  Foto: www.martinasablikova.cz

Vzhůru na divoké X-games
Skikrosař Kraus a snowboardista Novotný letí na kultovní hry extrémních sportů

Start! Z rampy na zahradě v pražské Ořechovce vyrážejí Tomáš Kraus (vlevo) a Michal Novotný na proslulé X-games do Ame-
riky.   Foto: GetPhoto/Martin Sidorják


