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Karamboly adrenalinu. Triumf nebo pád. Nic mezi
„Je to nepřevídatelný, ošidný. A tím krásný,“ říkají Tomáš Kraus a Michal Novotný o skikrosu a snowboardkrosu. A olympijských nadějích
TOMÁŠ NOHEJL

Praha/ Už míň než sto dní. Jak
se chystají na olympijskou sezonu dva kamarádi, dvě české
karambolové naděje?

94 dní
O TĚŠENÍ. Kraus: „Všichni
jsme rádi, že tam skikros je.
Dokazuje to, že nejde jen o zábavu pro pár lidí. “
Novotný: „Hrotí to všichni
ostatní okolo závodníků. Ti jedou to samý, co jinde. To je tak
všechno, jak nad tím dumám.“
O ČEKÁNÍ. K: „Snažím se z toho
nezbláznit. Jsem rád, že mi
všechno funguje. Je mi pětatřicet, neberu, že to bude moje
první a poslední olympiáda. I
později můžeš vyhrát důležitý
závody.“
N: „Já ti věřím. S námi jezdí
Shaun Palmer a tomu bude už
čtyřicet... Já jsem měl problémy s játry. Jen jsem se udržoval lehce v posilce a bazénu.
Jezdím už třináct let, čtrnáct
dní mě snad nerozhodí. Dobře,
že to přišlo teď, a ne v lednu
nebo únoru. Loni jsem měl
problémy se zády, ale zároveň
přišla moje nejlepší sezona.
Mohlo by to vyjít i s játrama.“
O LÉTĚ: N: „Trénoval jsem v
Austrálii, mám už za sebou
světový pohár v Argentině.
Vypadá to dobře.“
K: „Neriskoval jsem, nejezdil
na windsurfingu, skoro nehrál
golf. Ale taky byl v Argentině.
A jen chodil na laně kvůli sta-

N: „Záleží na penězích a místech pro naše lidi v české výpravě. Potřebuješ jich dost.
Silné týmy mají v každý zatáčce člověka s kamerou, to strašně pomůže při analýzách.“

bilitě, a to jsem si, člověče, taky pěkně natloukl.“

O PŘÍPRAVĚ. K: „Každý závod,
který pojedu, chci jet co nejlíp.
Ale je to ošidný. Potřebuješ
vydržet s formou od prosince
až do olympiády, a taky nesmíš
ukázat slabost. Musím vybalancovat poměr.“
N: „Testuju nový prkno. Zdá se
mi výborné, musí jet rychle,
aby zatočilo, což je složitější na
ovládání. Já jsem nejšťastnější
v přírodě. Proto ten dřevěný
design i materiál. Je taky o
fous lehčí. Vyrobí se jich asi
deset. Ale pořád nevím, jestli
na něm pojedu i olympiádu.“

O AKLIMATIZACI: K: Čtyři
týdny jsou pro mě optimální,
mám to odzkoušené. Pojedu
také X-games dva týdny před
olympiádou. Závody jsou to zajímavý, všichni se tam chystají, a tak to bude nejlepší trénink a dobrá zkušenost.“
N: „Pro mě je to moc dlouhá
doba. Ještě se rozmýšlím, zda
mají X-games smysl. “

„Každá myšlenka
zpomaluje. Pojedeš
v podvědomí s tím,
co ses naučil dřív.“

„Snažím se z toho
nezbláznit. Jsem rád, že
mi všechno funguje.“
skikrosař Tomáš Kraus

snowboardkrosař Michal Novotný

O TRATÍCH. N: „V létě v Austrá-

O AMBICÍCH: N: „Jsou tam. Ale

lii byl s námi jeden ze stavitelů
a říkal, že postaví podobnou
těm, co jsme tam jezdili. Start
je strašně důležitý. Ale ten náš
je nepřirozenej, lepší mít
obecnou sílu a pak to nacvičit
na sněhu. Domácí zahradní
trenažér už nepoužívám.“
K: „Loni na generálce jsem poznal, že patří spíš k těm, co mi
sedí. Ale Kanaďani si postaví
něco, co bude sedět hlavně jim.
Selskej rozum a vypálit to tam,
je to nejlepší.“

předloni vyhrálo devět závodů
svěťáku devět lidí... Krausik je
tak dobrej, že ta pravděpodobnost je u něho vyšší. Ale oba
potřebujeme zdravý štěstí.“
K: „Že se všude píše, že jsem favorit? Vyhrál jsem toho dost,
ale tohle je zvláštní závod. Odhadovat se nedá, tenhle sport
je nepředvídatelnej, to se mi
líbí. Účast ve finále ukáže, kdo
je v tom dni dobře naloženej.
Pak je to hlava nehlava a záleží
na orientaci ve vřavě. “
N: „Každá myšlenka zpomaluje. Pojedeš v podvědomí s tím,
co ses naučil dřív.“

O SERVISU. K: Vybrali jsme si
Freda Ottobona, Francouze.
To je opravdu týpek, nepodcení nic, jezdí s námi celou sezonu. Patří mezi lidi, u nichž máte hned pocit, že k vám patří.“

PARŤÁCI, KROSAŘI. Tomáš Kraus (vlevo) a Michal Novotný vyrazí do olympijského závodu z podobných startovacích bloků. Jeden na lyžích, druhý na prkně. Oba za medailí. Kraus vyhrál ve skikrosu 14 světových pohárů, čtyřikrát seriál celkově, 2 mistrovství světa. Novotný má ve snowboardkrosu 2 triumfy v SP. Foto: Deník/Daniel Vrabec
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