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TIMO FROEHLICH A MARLON HOLZMANN,
SAJAS FORUMPARK DIEDAMSKOPF (STRANA 20)
FOTO CHRISTOPH SCHOECH
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PEPE KALENSKÝ NA KVALIFIKACI THE NORTH FACE SKI
CHALLENGE V LIVIGNU (STRANA 30)
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FOTO LUKIN MIKULA

KATEØINA SOBOTKOVÁ,
MÍSTO BELALP, ŠVÝCARSKO
FOTO LUBOŠ SUŠILA
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JIRKA LAUSECKER, SCOTT CZECH FREE
6

FOTO PETR HAVELKA

SKIING OPEN 2008, DAVOS, ŠVÝCAR

SKO

BÁRA MOŽNÁ A JEDINÝ PRAŠAN V CELÉM RUMUNSKU
(NEBO ALESPOÒ V SINAIE A OKOLÍ)
FOTO LUMÍR DRÁPAL

PO 38HODINOVÉ CESTÌ Z KAVKAZU JSEM VE ÈTVRTEK NEJDØÍV VOLAL BABIÈCE A DÌDEÈKOVI,
KTERÝM VDÌÈÍM ZA TO, ÈÍM JSEM. V ROZHOVORU MÌ BABIÈKA PØESVÌDÈILA, ŽE JE SLUŠNÉ
POZVÁNÍ PØIJMOUT, A TAK JSEM SE S JEJÍM POŽEHNÁNÍM VYDAL NA NOÈNÍ CESTU. V PÁTEK RÁNO,
TOTÁLNÌ VYÈERPANÝ, JSEM VYRAZIL DO HORY OBHLÍDNOUT TRA.
VE FINÁLE SE POTVRDILO, ŽE SE JEZDCI PØI ZÁVODECH OPRAVDU DOKÁŽÍ ZBYTEÈNÌ PØEMOTIVOVAT,
PØI ZRANÌNÍ PÁTEØE BÁRY MOŽNÉ MI ZATRNULO, VZPOMNÌL JSEM SI NA VŠE, CO MÌ POTKALO,
A VÌØTE, ŽE JSEM MÌL STO CHUTÍ JÍT SI VYŠLÁPNOUT NÌJAKOU HORU, SJET SI JI, PAK POZOROVAT
JEN SVOJI LINII V NÍ ZAPSANOU A BÝT SÁM KDESI NA DNÌ ÚDOLÍ A PÍT PIVO, JAK JE MÝM ZVYKEM.
NAKONEC JSEM DO ZÁVODU VLÍTNUL S TÍM, ŽE KDYŽ JSEM SE UŽ DOSTAL AŽ SEM, TAK TO DÁM.
A DAL JSEM TO. NÁLADU Z VÍTÌZSTVÍ MI NEZKAZILY ANI POZDÌJŠÍ REAKCE MÉDÍÍ, ŽE KDYŽ SE
NEMOHL ZÚÈASTNIT JEDEN NEJMENOVANÝ BOREC, PØEJAL JSEM ROLI FAVORITA JÁ A PODOB.
PORAZIL JSEM ASI 10 ZAHRANIÈNÍCH KVALITNÍCH JEZDCÙ, A TO MÁ PRO MÌ MNOHEM VÌTŠÍ CENU
NEŽ BÝT NÌJAKÝ MISTR.
JIRKA LAUSECKER
(STRANA 52)
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AJ KEMPAINEN:
TOTO JE MÁ OBLÍBENÁ FOTKA Z LOÒSKÉ
SI DO RUKY. BYL JSEM PO DLOUHÉ DOB ZIMY. VRÁTIL JSEM SE Z JAPONSKA A HNED DRUHÝ DEN JSEM SE VYP
DEN POVEDLO PÁR HEZKÝCH FOTEK (STRÌ DOMA, BYL NÁDHERNÝ ZIMNÍ DEN A Z JEŽDÌNÍ JSEM MÌL DOBRÝ POC RAVIL ZAJEZDIT
IT. RAMIMU SE TEN
ANA 49).
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FOTO RAMI LAPPALAINEN

1980 – NÍZKÉ TATRY "NO POLES", ZDROJ: ARCHIV AUTORA

2008 – TRAIN SNOWFEST 08, DAVOS, FOTO PETR HAVELKA

DROP IN
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Vážení freeskieři i jiní čtenáři,
začnu obligátně – držíte v ruce první číslo česko-slovenského freeskiingového časopisu. Na Freeski se mnozí z vás těšili a slušná řádka
lidí si jej předplatila, aniž by měla možnost si jej předem prohlédnout. To svědčí o tom, že je pro vás freeskiing víc než zábavou. Také
to svědčí o důvěře, kterou máte v náš výtvor. To pro nás znamená
víc, než těch 200 korun za roční předplatné (no, řekněme, že je to
minimálně stejně důležité, to abyste mě nebrali za slovo), proto uděláme maximum, abychom si získanou důvěru udrželi a vy už neměli
důvod nechávat si posílat lyžařské časopisy podle vašeho gusta
přes oceán nebo z Německa. Kromě toho se budeme snažit získávat
pro newschool a freeride „oldschoolové lyžaře nebo úplné nováčky,
protože jen tak se může freeskiing v Čechách a na Slovensku vyvíjet
a sním přístup dovozců vybavení, nebo lyžařských středisek. Jde
o spojité nádoby. Větší zájem iniciuje zlepšování podmínek a ty dále
podporují zájem (nejen) o freeskiing… Nebo je to začarovaný kruh?

Ale kdo by nechtěl lepší podmínky? To nás do jisté míry staví do
schizofrenní pozice – chceme podporovat vývoj freeskiingové scény
a podílet se na něm a zároveň psát její kroniku, oslavovat ji, ale třeba
také kritizovat. Abychom to dokázali, budeme potřebovat vaši zpětnou vazbu, proto neváhejte a vaše připomínky, výtky nebo nápady
směle posílejte na (nejlépe emailovou) adresu redakce. Těším se, že
jich bude hodně, alespoň tolik, jako je letos novinek v českém a slovenském freeskiingu. O nich se samozřejmě dozvíte více na dalších
stranách a v příštích vydáních Freeski.
Nezačal jsem příliš vážně? Aby nedošlo k nedorozumění, hlavním
cílem Freeski bude samozřejmě bavit, informovat, vzdělávat vás
a rozehnat vaše chmury způsobené celosvětovou ekonomickou krizí
nebo globálním oteplováním. Sníh bude, takže drop in!
Luboš Sušila
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RED BULL STREET AFFINITY, FOTO JAKUB FULÍN
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DNY PRODLUŽUJE
Red Bull

TRAIN SNOWFEST, KTERÝ PROBĚHL KONCEM BŘEZNA V DAVOSU, BUDE MÍT V NÁSLEDUJÍ
CÍ SEZÓNĚ NÁSLEDOVNÍKA. AKCE PROBĚHNE 5.–11. 4. 2009 OPÌT V DAVOSU. JEHO
SOUČÁSTÍ A VYVRCHOLENÍM BUDE OPĚT BIG MOUNTAIN ZÁVOD. ANI V TOMTO PŘÍPADĚ SE MÍSTO
ČINU NEMĚNÍ. VÍC INFORMACÍ NAJDETE PRŮBĚŽNĚ ZDE, VE SNOW, NA SNOW.CZ, FREESKIING.CZ
A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ NA SNOWFEST.CZ.

1. LISTOPADU PROBĚHNE FREESKI PARTY U PŘÍLEŽITOSTI VYDÁNÍ PRVNÍHO ČÍSLA FREESKI.
KDE, KDY, CO A JAK SE BRZY DOZVÍTE NA SNOW.CZ, FREESKIING.CZ A DALŠÍCH SPØÁTELENÝCH STRÁNKÁCH. PROBĚHNOUT BY MĚLY TRADIČNĚ FILMY, HUDBA,
TOMBOLA. STAY TUNED A DORAŽTE V HOJNÉM POČTU!

THE NORTH FACE SKI CHALLENGE, KTERÁ POSLEDNÍ DVA ROKY
DÁVÁ PŘÍLEŽITOST PROSADIT SE MLADÝM JEZDCŮM, BUDE LETOS
ZASE O KROK DÁL. CO NÁS MŮŽE TĚŠIT, JE SKUTEČNOST, ŽE JEDEN
ZE ZÁVODÙ PROBÌHNE V JASNÉ POD CHOPKOM. TO
NAVÍC V SITUACI, KDY TERMÍNOVÁ LISTINA PROŘÍDLA VE PROSPĚCH
ZKVALITNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ. JASNÁ 7.–8. 3. 2009 SE
V TERMÍNOVCE OBJEVUJE VEDLE SAMÝCH ZVUČNÝCH JMEN: GAR
MISCH 31. 1.1. 2. 2009, RUKA 7.8. 2. 2009, ÂRE 14.15. 2. 2009,
CHAMONIX 28.2.1. 3. 2009 VAL THORENS FINÁLE 27.29. 3. 2009.
NA KAŽDÝ ZE ZÁVODŮ BUDOU LETOS DVA DNY, JEDEN NA FREERIDE
A JEDEN NA PARK. JEZDCI A JEZDKYNĚ, KTEŘÍ SE KVALIFIKUJÍ DO VAL
THORENS BUDOU, KROMĚ DALŠÍCH CEN, BOJOVAT O VLASTNÍ FILMOVÝ
SEGMENT. DALŠÍ INFORMACE SE BUDOU OBJEVOVAT VE FREESKI A NA
WEBU SNOW.CZ A FREESKIING.CZ/.SK

O NECELÝ MĚSÍC POZDĚJI, PŘESNĚJI 31. 3.–5. 4., PROBĚHNE NA CHOPKU TRADIČNÍ BIG MOUN
TAIN ZÁVOD, KTERÝ LETOS BUDE JEDNÍM Z OSMI PODNIKŮ FREERIDE WORLD QUALIFYING
SERIES, ODKUD SE MŮŽETE KVALIFIKOVAT DO FREERIDE WORLD TOUR. ZATÍM NENÍ JASNÝ NÁZEV,
TAKŽE TOMU ZATÍM ŘÍKEJME JASNA FWQ.

INTERNETOVÝ PORTÁL FREERIDE.CZ PROŠEL VÝZNAMNÝM REDESIGNEM A JEHO LYŽAŘSKÁ ČÁST
NAVÍC I PERSONÁLNÍ PROMĚNOU. NA JEHO CHODU SE PODÍLÍ PÁNOVÉ A DÁMY Z JABLONECKÉ
IMPSQUAD POD VEDENÍM KÁPO MILISE.

M A SAMOZŘEJMĚ
NĚKTERÁ ČESKÁ STŘEDISKA DĚLAJÍ FREESKIERŮ
POŽADAVKY TVORBOU
JEJICH
NA
SNOWBOARDISTŮM RADOST A REAGUJÍ
Í.
ZÁZEM
A
ÍNEK
ODPOVÍDAJÍCÍCH PODM
VE FREESTYV NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNĚ CHYSTÁ ØADU NOVINEK
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OZEM
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VACÍM
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2
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TEČNÍ
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A
U
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LYŽAŘ
S
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ŠKOLY
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HILL SOCHOR. ZA MEDIÁLNÍ ASISTENCE FREES
DENNÍ, TAK
JEDNO
JAK
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BUDO
Y
KURZ
TYLE.
FREES
T
CESTA, JAK OVLÁDNOU
MI A VIDEOCOUCHINGEM VÍC
I VÍKENDOVÉ KEMPY DOPLNĚNÉ PŘEDNÁŠKA
SEZÓNY BUDE SÉRIE
ŘENÍM
ZPEST
Z.
ANI.C
LYZOV
INFO NA NOVASKOLA
CKÝM NÁZVEM „KRKONOŠE
POETI
S
DÙ
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CH
LOVÝ
FREESTY
LE“ PRO FREESKIERY
VERSUS ORLICKÉ HORY FREESTYLESIBATT
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.
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ČEN
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D
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NÝMI, BUDE KAŽDÝ

14

PEC POD SNÌŽKOU

VYPADÁ TO, ŽE PEC BY LETOS MOHLA BÝT ČESKÝM TOP
NEWSCHOOL RESORTEM. NA 7. 2. JE ZDE NAPLÁNOVÁNO

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY V DISCIPLÍNÌ
BIG AIR. VZHLEDEM K TOMU, ŽE BY SE MĚLO JEDNAT O NEJ
VĚTŠÍ AKCI NADCHÁZEJÍCÍ ZIMY V PECI, SLIBUJÍ POŘADA
TELÉ I STŘEDISKO POSTAVIT SKOK ŠPIČKOVÝCH PARAMETRŮ.
NA DALŠÍ INFORMACE O MČR SI VŠAK MUSÍME POČKAT DO
DALŠÍHO ČÍSLA.

TY, KTEŘÍ SJÍŽDÍ LYŽAŘSKÉ FILMY, BY
MOHLO ZAJÍMAT, ŽE
NA FESTIVALU IF3 BYL
Y OCENÌNY DVA SNÍMKY,
REASONS OD POOR BOYZ PRODUCTION JAKO NEJLEPŠÍ
FILM A ZÁROVEŇ ZA NEJLEPŠÍ STŘIH
. MASSIVE RED BULL
MOVING IMAGES SI ODNESL TROFEJE
ZA NEJLEPŠÍ KAMERU
A SOUNDTRACK. TANNER SI ODNESL
DIPLOM NEJLEPŠÍHO
LYŽAŘE, NEJLEPŠÍ LYŽAŘKOU SE STAL
A JAMIE BURGE.

LORD
SALOMONFREESKI.COM

„LONI V PROSINCI, KDY VE WHISTLERU JIŽ TÝDEN VYTRVALE
SNĚŽILO, SE NAŠE LYŽE KONEČNĚ DOČKALY. PAUL MORRISON
A JÁ JSME STIHLI POSLEDNÍ LANOVKU NAHORU K VRCHOLKŮM.
NAHOŘE JSME BYLI ÚPLNĚ SAMI. STÁLI JSME V SEDLE, SLUNCE
PRÁVĚ ZAPADALO A VŠE BYLO PERFEKTNĚ OSVĚTLENÉ. DOSTAT
SE 4000 STOP DOLŮ DO ÚDOLÍ A JEŠTĚ K TOMU POTMĚ,
NEBYLO JEDNODUCHÉ. ALE TYTO OKAMŽIKY, TĚSNĚ
PŘED ZÁPADEM SLUNCE, PATŘILY MEZI MÉ NEJSILNĚJŠÍ
V UPLYNULÉ SEZÓNĚ.“

COPYRIGHT© SALOMON SA. ALL RIGHTS RESERVED. PHOTOGRAPHER: PAUL MORRISON.
SKIER: MIKE DOUGLAS. LOCATION: WHISTLER BACKCOUNTRY, CANADA

– MIKE DOUGLAS

www.SalomonSports.com
Výhradní dovozce a distributor pro ČR:
AMER SPORTS Czech Republic, s. r. o., www.amersports.cz
Aktuální seznam prodejců Salomon naleznete na www.amersports.cz.

V RYBNÍCE LYŽAŘSKÉHO PRŮMYSLU SE OBJEV

ILA NOVÁ ŠTIKA.

GUERLAIN CHICHERIT SE PO 15 LETECH PROFESIONÁLNÍH
O
FREERIDINGU ROZHODL OSA
MOSTATNIT. DO PARTY
PØIBRAL PÁR DALŠÍCH LIDÍ A BUDE VYRÁBĚT VLASTNÍ LYŽE.
VRÁ

TÍMELI SE K JEHO KUMPÁNŮM, MOHLA BY
VÁM BÝT POVĚDOMÁ
JMÉNA CANDIDE THOVEX,
RICHARD PERMIN, COLBY
WEST A ŠEPTÁ SE, ŽE PŘETÁHLI I TJ SCHILLERA. TÍMTO SE
Z TÝMU COREUPT STÁVÁ JEDEN Z NEJHVĚZD
NĚJI OBSAZENÝCH
MANČAFTŮ FREESKIINGOVÉHO NEBE. NA
TO, ŽE JSTE MOŽNÁ PŘED
PÁR TÝDNY JEŠTĚ NEVĚDĚLI, CO
COREUPT ZNAMENÁ CORE
OZNAČUJE POZICI ZNAČKY VE FREESKI SVĚTĚ
A UPT ZNAMENÁ
UNLIMITED PLEASURE TOYS NEBO COKOLIV
JINÉHO, CO SE VÁM
BUDE LÍBIT NEBO CHTÍT DOSADIT. TO JEN,
KDYBYSTE ANI TEĎ
NEMĚLI TUŠENÍ, KAM ZNAČKU ZAŘADIT JE
TO SLUŠNÁ SESTAVA.
MYSLELI JSME SI, ŽE BY VÁS TATO KAUZA MOH
LA ZAJÍMAT, PROTO
JSME NAJALI INVESTIGATIVNÍHO NOVINÁŘE
R.J., ABY Z GUERLAINA
DOSTAL VÍC INFORMACÍ.
CO STÁLO ZA VZNIKEM COREUPT A JAK
DLOUHO TRVALO,
NEŽ SE Z NÁPADU STALA SKUTEČNÁ ZNAČ
KA?
STÁLO ZA TÍM „A PROČ NE“ SPOLU S POCIT
EM, ŽE BY Z NOVÉHO
OBCHODNÍHO MODELU A NOVÉMU PŘÍST
UPU K JEZDCŮM NEJEN
SPONZOROVANÝM MOHLO VZNIKNOUT
NĚCO ZAJÍMAVÉHO, ALE
HLAVNĚ ZNAČKA VZNIKLA Z LÁSKY K LYŽO
VÁNÍ. NÁPAD JE ROK
STARÝ A HLAVNÍ PRÁCE ZAČALA V PROSINCI
LOŇSKÉHO ROKU.
JE ZA ZNAČKOU NĚJAKÝ INVESTOR?
JE TO SAMOSTATNÁ ZNAČKA, NEPATŘÍ POD
ŽÁDNOU KORPORACI,
ROZHODOVÁNÍ PROBÍHÁ V ÚZKÉM TÝMU
ZAKLADATELŮ. FINANČ
NĚ NÁS PODPOŘIL JEDEN Z MÝCH DLOUHOLE
TÝCH SPONZORŮ
ANDROS  FRANCOUZSKÁ POTRAVINÁŘSKÁ
SPOLEČNOST JE
SPONZOREM GUERLAINOVA RALLY TEAMU
NA ZÁKLADĚ MÉHO
BUSINESS PLÁNU.
ZATÍM JEŠTĚ NEMÁTE ŽÁDNÉ LYŽE, ALE
UŽ SE MŮŽETE POCH
LUBIT JEDNÍM Z NEJHVĚZDNĚJŠÍCH FREE
SKI TEAMŮ, JAK TO?
SNAŽÍME SE JEZDCŮM NABÍDNOUT PŘÍLE
ŽITOST SPLNIT SI SVÉ
VLASTNÍ CÍLE. NAVENEK SE MŮŽE ZDÁT, ŽE
JSME JEN NÁKUPČÍ NEJ
LEPŠÍCH JEZDCŮ, ALE NENÍ TO TAK. KDYŽ
JSEM JEZDCŮM NABÍDL
SPOLUPRÁCI, NEJDŘÍV JSEM JIM ŘEKL, CO
A JAK CHCEME DĚLAT,
OBCHODNÍ ZÁLEŽITOSTI PŘIŠLY NA ŘADU
AŽ POTOM. NAVÍC NE
MÁME JEN HVĚZDY. SLYŠEL JSI PŘEDTÍM O
GUSOVI KENWORTHY
NEBO JULIENOVI PŘÍJMENÍ NEUPŘESNĚNO?
JE TO JEJICH PRVNÍ
SPONZORING A VĚŘ MI, ŽE TO NENÍ JEN NA
OKO, URČITĚ O NICH
HODNĚ USLYŠÍŠ...
KDO DALŠÍ SE OBJEVÍ V TEAMU? BUDO
U JEŠTĚ NĚJAKÁ
PŘEKVAPENÍ?
NĚJAKÁ PŘEKVAPENÍ URČITĚ JEŠTĚ PŘIJDOU,
ALE NECH SE PŘEKVA
PIT ;
ŘEKNI MI NĚCO O LYŽÍCH, BUDOU TO SAMÉ
PROMODELY?
JAK BUDE VYPADAT PRODUKTOVÁ ŘADA
?
COREUPT BUDE VYRÁBĚT SKVĚLÉ LYŽE, ODVE
DLI JSME NA NICH
SPOUSTU PRÁCE, ALE NA DRUHOU STRANU
JSME REALISTI A PŘI
ZNÁVÁME, ŽE NEMÁME ROKY ZKUŠENOSTÍ
S VÝROBOU LYŽÍ. PROTO
SPOLUPRACUJEME S DYNASTAREM. NIKDY
JSME TO NEZAKRÝVA
LI, ALE ZVĚSTI, ŽE JSME JEN ČÁSTÍ DYNASTARU
JSOU ÚSMĚVNÉ
A HLAVNĚ NEPRAVDIVÉ. PROSTĚ POTŘEBUJE
ME JEJICH ZKUŠE
NOSTI, ABYCHOM DOKÁZALI RYCHLE NABÍD
NOUT KVALITNÍ LYŽE...
KOMPLETNÍ ROZHOVOR SI MŮŽETE PŘEČÍST
NA FREESKIING.CZ
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NA HINTERTUXU PROBÌHLA V PÙLCE ØÍJNA ČESKOSLO
VENSKOPOLSKÁ OTVÍRAČKA VE STYLU „FREESKIEŘI TŘÍ ZEMÍ SPOJTE
SE“, FORMOU FOTO A VIDEO SESSION. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE
VKLÍNILA MEZI UZÁVĚRKY TOHOTO ČÍSLA A JEHO VYDÁNÍ, NESTIHLI
JSME UVÉST VČAS ANI UPOUTÁVKU A REPORTOVAT O JEJÍM PRŮBĚHU
BUDEME MOCT AŽ V NĚKTERÉM Z DALŠÍCH ČÍSEL.

BULVÁRNÍ
SEKCE
AŽ Z WANAKY NA NOVÉM
ZÉLANDĚ PŘIŠLA V LÉTĚ PRA
PODIVNÁ ZPRÁVA. NEWSCHO
OLOVÁ SUPERSTAR JON
OLSSON BYL VIDĚN, JAK SE

V ELASTICKÉ KOMBINÉZE S BODE MILLEREM
PROHÁNÍ MEZI BRÁNAMI. VSADIL SE TOTIŽ, ŽE SE
KVALIFIKUJE NA OLYMPIÁDU
V ROCE 2014. NAŠLÁPNUTO MÁ ZŘEJMĚ SLUŠNĚ, PROTOŽE
U PROTINOŽCŮ VYHRÁL VE VYPŮJČENÝCH BOTÁCH JEDEN
Z FIS ZÁVODŮ A U HEADU JSOU Z NĚJ CELÍ PRYČ. NICMÉNĚ
PARK A RAMPU ÚPLNĚ NEOPUSTIL A TRÉNOVAL I TYTO DIS
CIPLÍNY. PO NÁVRATU ZE ZÉLANDU PODSTOUPIL OPERACI
MENISKU A V RÁMCI REKONVALESCENCE SE VYPRAVIL
NA FREESTYLE.CH JAKO NOVINÁŘ, ABY DIVÁKŮM SVÉHO
VIDEOBLOGU PŘINESL INFORMACE Z PRVNÍ RUKY
WWW.JONOLSSON.COM/VIDEOBLOG.

TOMÍK KOTRBA JE PROSTĚ TOMÍK A ODLET DO IRSKA ZA

PRACÍ MU NĚJAK NEVYŠEL. ULETĚLO MU LETADLO, HAHA.
TAK VYRUŠIL KARKYSE OD STØÍHÁNÍ WHAT IF
A VYRAZILI DO ULIC PRAHY TROŠKU ZABLBNOUT. GOLF VE
ŽLUTÝCH LÁZNÍCH, NOČNÍ PROCHÁZKA PO SMÍCHOVSKÝCH
STŘECHÁCH, POKEC S MÍSTNÍMI BEZDOMOVCI A NÁVŠTĚVA
STÁNKU VE TVARU FOTBALOVÉHO MÍČE, JEHOŽ VCHOD BYL
NA SUCHÝ ZIP. KLUCI ZAČALI ZKOUMAT ZÁHADU SUCHÉHO
ZIPU, JDE ROZTRHNOUT, NEJDE ROZTRHNOUT… BOHUŽEL
MÍSTNÍ „POLICAJTI Z PŘEDMĚSTÍ“ S KLUKAMA SRANDIČKY
NESDÍLELI A ZAČALI SE CHOVAT DRZE A AGRESIVNĚ. KARKYS
S TOMEM BRALI POTYČKU SE ZÁKONEM S VELIKÝM NAD
HLEDEM, FÓREK SEM, FÓREK TAM, A TO SE JIM VYMSTILO.

POLICEJNÍM AUTEM, JEHOŽ STØECHU ZDOBIL
BLIKAJÍCÍ MAJÁK, SE SVEZLI NA POLICEJNÍ
STANICI, KDE PŘENOCOVALI AŽ DO OBĚDA DALŠÍHO

DNE. KARKYS ZA MŘÍŽEMI S VELMI VOŇAVÝM KAMARÁDEM
Z UKRAJINY A TOMÍK NA CHODBĚ PŘIPOUTANÝ K LAVIČCE.
DOBROU NOC.

V LÉTĚ PROBĚHLA I DALŠÍ ZE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ,
KONKRÉTNĚ SVATBA. TERKA PAŠALKOVÁ UŽ NENÍ
PAŠTIKA, ALE PANÍ HOUDKOVÁ. TERKA ALE ROZHODNĚ
V BLÍZKÉ DOBĚ NEPLÁNUJE RODINNÝ ŽIVOT TYPU DOMY
DĚTI, A TAK SE VLASTNĚ KROMĚ JMÉNA NIC NEZMĚNILO.
SVAZEK ZPEČETILA VEČERNÍ PÁRTY VE ZNAMENÍ ZELENÉ
A ŠLO SE SPÁT.

FREESKIING JE SPORT NEBEZPEČNÝ,
TO SE VÍ, A SVOU
ŠPATNOU TVÁŘ LETOS UKÁZAL NEJE
DNOMU LYŽAŘI. MLADÁ
NADĚJE BÁRA MOŽNÁ MĚLA PO
LÉTĚ KVŮLI KRKOLOM
NÉMU PÁDU NA FREERIDOVÉM ŠAM
PIONÁTU V DAVOSU. ZE
SVAHU JI MUSELA ODVÉZT HELIKOPT
ÉRA A SE ZLOMENINOU
RUKY A OBRATLE DRANDILA DOMŮ.
V LÉTĚ SI TEDA MOC
NEZAJEZDILA, ZA TO REH
ABILITOVALA

A V ZIMÌ

OSTOŠEST

UŽ BUDE ZPÁTKY V PLNÉ FORMÌ. PEV
NOST, V TOMTO PŘÍPADĚ SPÍŠ NEPE
VNOST, KOLENNÍCH VAZŮ
SI VYZKOUŠEL LUKÁŠ POS
PÍCHAL A JEHO VIDINA LÉTA
NA NOVÉM ZÉLANDĚ SE V MŽIKU ROZP
LYNULA. LUKÁŠ ALE
NEZTRÁCÍ NADĚJE, STEJNĚ JAKO BÁRA
REH
ABILITUJE
A REHABILITUJE A V NADCHÁZEJÍC
Í SEZÓNĚ URČITĚ UVIDÍME
JEHO KRÁSNÁ DEVÍTIKILA.
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FINE LINES
BREGENZERWALD
Vorarlberg je nejzápadnější a rozlohou po Vídni druhá nejmenší rakouská
spolková země. Většinou se ve spojení s lyžováním každému vybaví luxusní
střediska v okolí Arlbergpassu nebo rozeklané panorama Silvretty. My jsme
však jeli objevovat Bregenzerwald. Že jste o něm ve spojitosti s lyžováním
ještě neslyšeli? Nevadí, pro nás byl také opředen tajemstvím, o to lepší
dojem v nás zanechal.
Po trochu dobrodružné cestě (shánění náhradního auta za auto odřeknuvší Terky a noční výměna kola opepřená ztrátou klíče) začínáme první
den vlažněji. Pokud bereme v úvahu i počasí, tak vlastně úplně ledově.

Mlha hustá tak, že by se dala krájet, v nižších polohách déšť a v těch vyšších
sníh je důkazem toho, že je to zase jen voda. Snažíme se prozkoumat středisko Warth-Schröcken, které je podle dostupných referencí jako stvořené
k backcountry hrátkám. Občasná díra v mlhavé dece tyto pověsti potvrzuje. Chvilkama vidíme a po zbytek doby tušíme skalky, boule a převěje
různých velikostí. Jistým hendikepem může být malé převýšení nedovolující přílišný rozlet ortodoxním freeriderům. Po poledni nás však psí počasí
přesvědčí, že bude lepší věnovat tento den obhlížení možností, abychom,
jakmile se podmínky zlepší, bez otálení vyrazili najisto na ta nejlepší místa.
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TOKO PAŘEZOVKA 360

FOTO: LUBOŠ SUŠILA, MÍSTO: DIEDAMSKOPF
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Přesouváme se asi o 10 km na západ. Diedamskopf nás vítá kvalitnějším
čerstvým sněhem a o dost větší zimou. Středisko není velké, ale poměrně
členité, se spoustou lesních pasáží, žlebů, potoků a hřebínků. Objevováním
jsme se nechali unést tak, že jsme málem nestihli lanovku dolů. Přisvištěli
jsme k zataraseným turniketům asi o 30 vteřin dřív, než stihli nastoupit
vlekaři, těšící se po mrazivém dni domů na večeři.
Druhý den je počasí o fous přátelštější, díky včerejší zkušenosti s kvalitnějším sněhem volíme dnešní program na Diedamskopfu a malinko
doufáme, že při troše štěstí by mohla být vyšejpována alespoň část parku.
Nahoře však zjišťujeme, že daleko lepší náplň dne vytvoří čerstvé závěje.
Zvlášť zajímavá je lesnatá oblast „centrálního žlebu“ (rozděluje středisko
na dvě přibližně stejně rozlehlé části), útes nad snowparkem a „hraniční“
hřeben vlevo od kabinové lanovky B. Ten je lemován několik set metrů
dlouhou převějí. Na jeho odlehlé straně padá dolů strmý a dlouhý svah, ze
kterého zvlášť mě a Toma svrběly nohy. Od jeho prozkoumání nás odvedlo

HONZA BALCAR, FOTO: JAKUB FULÍN, MÍSTO DIEDAMSKOPF

snad jen to, že jsme neměli lavinovou výbavu, takže by sjezd
byl po vydatném sněžení byl zbytečný hazard.
Spolu s povětšinou rodinnými návštěvníky se tedy spořádaně lanovkou vracíme dolů a užíváme luxusního apartmánu
k večerní relaxaci.
Třetí den nás ráno slunce přesvědčuje, že máme vyrazit
opět na Diedamskopf, kde určitě šejpeři pracují od časných
hodin a my alespoň na chvíli okusíme kvalitu jejich práce.
Náš odhad byl minimálně z poloviny správný, nicméně úsilí
šejperské čety je nejdříve věnováno nejmenším překážkám
a terénním boulím, kde bychom asi nic zajímavého nevymysleli. Ještěže sníh pořád drží. Snažíme se dohnat 2 dny
špatného počasí a odvézt domů pár fotek s modrou oblohou,
ale je vidět, že jezdeckou náladu ovlivňuje absence parku.
Fidlátka balíme tak, abychom rozumně dorazili domů a na
dálnici u Mnichova zažíváme sněhovou bouři, za jakou by se
nemuseli stydět ani na Aljašce. Nerozumím ani zbla řeči boha
hromu, ale překládám si to jako znamení a výzvu, abych se do
Bregenzského lesa vrátil.
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SAJAS FORUMPARK
www.sajasforumpark.com
Beginners-Area
vlny
Easy-/Medium-Line
tably
3 kicker comba, každé se dvěma odrazy a 3-6metrovými
4m bedna
4m rovný rail
Pro-Line
Big Gap – fotokicker
3 kicker comba s 12 m tably
rail, Jib box ze sněhu
12m up-down box, 12m downbox, 6m rovný rail, rainbow
FOTO MARIO ALFREIDER, QPARKS.COM

BREGENZERWALD OFF-PISTE
BACKCOUNTRY

Warth-Schröcken je doslova rájem pro pilné
backcountry freestylisty, kterým stačí jemně
doladit širokou nabídku přírodních útvarů.
Freeriderům se více zavděčí Diedamskopf díky
většímu převýšení. Každého uchvátí západní
svah Diedamskopfu. Dole však pozor na výběr
lajny (skály) k cestě zpět k lanovce je třeba
použít auto (taxi nebo kamarád dost ochotný
a hlavně hloupý, aby nechtěl jet s vámi).
Jen pozor na omezení, ve Vorarlbergu není
dovoleno jezdit volně v lese a na tento fakt
upozorňují četné cedule. Porušení zákazu může
přijít dost draho (zabavení permice a pokuta).

UBYTOVÁNÍ

My jsme vyzkoušeli Berghaus Kanisﬂuh, respektive jeho plně soběstačné apartmány a byli
jsme spokojení a mile překvapení.
WWW.KANISFLUH.AT
Další možnosti ubytování a jiné užitečné informace dohledáte na
WWW.BREGENZERWALD.AT

BREGENZ A BODENSEE
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Máte-li chuť si od sněhu odpočinout, navštivte
50 km vzdálený Bregenz, toto 2 000 let staré
město nabízí dostatek kultury, aby vás nechalo
odpočinout a načerpat síly k dalšímu ježdění.
Jen namátkou: historické památky, moderní architektura, Dům umění, projížďky po
Bodamském jezeře a nechybí samozřejmě ani
McDonda s hromadou čikinburgrů :-).
WWW.BREGENZ.WS

SÝRY

Místní specialitou je Berg kässe, aromatický
sýr, který je i základem pro typická jídla (která
se nějak moc od „hinterarlebergských“ oblastí
Rakouska neliší, např. Käsknöpﬂe – sýrové špecle). Tradici výroby sýra reprezentuje takzvaná
sýrová cesta, což je sdružení tradičních výrobců
sýra nabízející proniknout do tajemství a historie jeho výroby.
WWW.KAESESTRASSE.AT

ARCHITEKTURA

Vorarlberg je vyhlášený moderní architekturou
charakterizovanou použitím skla, dřeva (přírodních materiálů vůbec) a důrazem na ekologickou udržitelnost. Bregenzerwald je navíc
unikátní častým spojením moderní architektury
s tradiční výstavbou, ve které se často uplatňují
dřevěné šindele a dřevo bez povrchové úpravy.
WWW.V-A-I.AT

DOSTUPNOST

Letmý pohled na mapu většinou odsouvá Vorarlberg „někam ke Švýcarsku“, což spolu s faktem, že nejrychlejší trasa objíždí alpské hřebeny,
budí dojem, že cestování sem bude řekněme
nepraktické. Při bližším ohledání však zjistíte,
že z Prahy je cesta o zanedbatelných 40 km
delší a na čas dokonce o pár minut kratší než
k tyrolským ledovcům, prakticky celá totiž vede
po dálnici (brzy bude zprovozněn poslední chybějící asi 30km úsek dálnice mezi Mnichovem
a Bregenzem), což např. oproti vyhlídkové jízdě
přes GaPa ušetří spoustu času.
Z Prahy do Schnepfau je to 610 km a 6 h
Z Brna 810 km, 7h 45 min
WWW.VIAMICHELIN.COM

POČASÍ SI S NÁMI PĚ

KNĚ HRÁLO. 18.3. 11
FOTO LUBOŠ SUŠILA
:46
, MÍSTO DIEDAMSKO
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18.3. 15:47
FOTO JAKUB FULÍN, MÍSTO DIEDAMSKOPF
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ONDRA BENEŠ

Foto: Lukin Mikula Text: Blanoola & Co.

TOÈÍ

JOSÉ KYSUČAN

DVA A PL TISICE KILOMETR VÝCHODN OD POBEŽÍ AUSTRÁLIE, SEDMNÁCT SET
KILOMETR NA JIH OD FIJI A HLAVN PES PL ZEMKOULE OD ESKÉ REPUBLIKY
NAJDETE V TICHÉM OCEÁNU OSTROV S ATMOSFÉROU, KTERÁ VÁS POHLTÍ
JAKO ŽÁDNÁ JINÁ… NOVÝ ZÉLAND, ZEM STA TISÍC ZELENÝCH PLÁNÍ A KOPC,
VYŽEHLENÝCH JAKO GOLFOVÁ HIŠT, ZEM, KDE UVIDÍTE DESETKRÁT VÍC OVCÍ
NEŽ LIDÍ A KDE JE JEDNÍM Z NÁRODNÍCH SYMBOL MINI PTÁK KIWI, KTERÉHO
UVIDÍTE TÉME VŠUDE A NA VŠEM, ALE NIKDY NE NA VLASTNÍ OI, NEBO SPÍ
DVACET HODIN DENN, A KDYŽ NESPÍ ON, SPÍTE VY.

NAŠE CROO
Na začátku srpna, hned po našich každoročních
Jam Campech a týdnu v Saas Fee, jsme sbalili
bágly a hurá i s partou na výlet.
Vyrazili jsme ve složení Lukin Mikula, vedoucí
oddílu, kameraman a fotograf, Blanoolka
- štamprlka (fotoholka), Chosé Kysučan, jezdící
se zlomenou rukou, proto bez hůlek, štýlař
a newschoolový specialista Ondra Beneš,
další naše freestylové superstar a vrchní tvořiči
zábavy na mnoho způsobů Filip Taraba s Robinem a v neposlední řadě se k nám připojila
slovensko-maďarská krasavice, velice nadějná
a talentovaná riderka Bea Badanik, a náš známý
z novohrozenských Jam campů Dušan Balla.

TRIP
Cesta byla dlouhá, náš první let z Vídně do
Taipei trval patnáct hodin, naštěstí byla
zásoba ﬁlmů v letadle kvalitní. V Taipei jsme
měli osmihodinovou přestávku, vyplněnou
okružní jízdou po městě, jen kombinace zimní
výbavy a 40stupňových veder nás malinko
odpálila. Následoval jedenáctihodinový let do
Aucklandu, kde jsme v backpackeru (dostali
jsme superprostorný pokojík za 20 dolarů na
osobu, škoda jen, že po pár hodinách na pokoji
s teplotou 5 °C jsme zjistili, že chybí nejen
topení, ale i peřiny, čtyři prostěradla na osobu
se tedy docela šikla) přečkali noc... Další den
nás čekal poslední let směr Queenstown, kde
jsme pořídili Subaru Legacy z roku 1989, bágly
naházeli na střechu a vydali se na posledních
100 km do Wanaky.

ROBIN HOLUB

WANAKA
Wanaka se nachází při jižním cípu stejnojmenného jezera, které patří na Zélandu k největším a nejkrásnějším. Ubytování můžete řešit
backpackerem nebo přes inzerát. My jsme si
našli super bydleníčko u jezera Hawea 10 km od
Wanaky, a aby se nám dobře cestovalo, doplnili
jsme vozový park o další subárko.
Město protínají dvě na sebe kolmé ulice, na
kterých najdete vše od vlněných Merino svetrů
po heliskiing. Třicet minut autem od Wanaky, ať

už na jednu nebo druhou stranu, se dostanete
do perfektních terénů nebo do snowparků světových kvalit. Ne všechny resorty však nabízejí
obojí, takže si musíte dobře vybrat, na co máte
chuť. Pro čistě parkové ježdění je zde Snowpark
NZ nalevo od hlavní silnice, vpravo leží Cardrona, kde najdete téměř všechno, od začátečnických modrých sjezdovek přes super snowpark
a špičkovou rampu až po dropíky a prašan.
Treble Cone je vyhlášený freeridovými terény.
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ROBIN HOLUB

SNOWPARK NZ
Naše partička se jednoznačně rozhodla pro
Snowpark NZ, neboť má pověst jednoho z nejluxusnějších parků na světě. Od hlavní silnice vás
ta nejklikatější prašná cesta zavede na rodinnou
farmu, na jejímž pozemku středisko leží. Od otevření před pěti lety se rozrostl do neskutečných
rozměrů a tvarů, které si chválí rideři z celého
světa.
Letos se zde ukázali snad všichni špičkoví
rideři jako například Tanner Hall, Sammy Carlson,
TJ Shiller, Simon Dumont, Russ Henshaw, Colby
West, JP Auclair, Henrik Harlaut a mnoho dalších.
Na pár dní přijel Jon Olsson, ale ráno byste ho
ve snowparku poznali jen stěží, neboť se tam
proháněl v hodně těsné stříbrné závodní kombinéze a trénoval v brankách. Vsadil se o 10 000
euro, že se dostane na ZOH 2014. No tak hodně
štěstí, Jone!
Blízká setkání se světovými stars jsou tu na
denním pořádku, Filípek si potykal s Colbym,
když spolu skákali 18metrový kicker, Fil si jej
totálně získal svým screaming seaman do 180.
Ashley Battersby, po kreši při odraze na switch
1080, dávali Fil s Robinem první pomoc. S polským top freeskiierem Markem Doniecem jsme
dokonce nafotili několik luxusních fotek.
Skoro denně jsme se v parku potkávali
s Tannerem a Sammym, kteří nevynechali jediné
ježdění, ani po mega večírku ve wanackém Red
Rocku, kde to rozjížděli ve velkém stylu. Naše
partička taky jezdila ostošest skoro každý den,
a tak mohli všichni, co se zvedli z postele, trénovat od rána do večera. A to nejen na sezónu
v Evropě, ale taky na místní závody.
K nim a dalším příhodám se však dostaneme
až v příštím čísle …
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Doufáme, že se vám naše první pohlednice z Nového Zélandu líbila. Posíláme ji vám všem a zvlášť
těm, bez kterých by to šlo o mnoho hůř nebo nešlo
vůbec – našim maminkám, tatínkům, babičkám
a dědečkům, Amplidu, Ninthwardu, Horsefeathers
a Red Bullu.

ONDRA BENEŠ

THE NORTH
FACE

CHALLENGE
I
K
S
Text: Luboš Sušila
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POD HESLEM, ŽE JEDINÁ JISTÁ VC JE ZMNA, DOŠLO I NA LYŽOVÁNÍ – DV PRKNA
SE OPT STALA SEXY, NENÍ DLEŽITÉ, JESTLI V DSLEDKU PIROZENÉHO VÝVOJE
NEBO AKTIVITY MARKETINGOVÝCH ARODJ. DLEŽITÉ JE, ŽE JE TO ZÁBAVA,
KTERÁ OSLOVUJE ÍM DÁL ŠIRŠÍ SPEKTRUM LIDÍ. ZDÁ SE, ŽE JEŠT VTŠÍ ZÁBAVA
NEŽ V DOBÁCH, KDY JSME FREERIDU NEÍKALI FREERIDE A ROZNOŽKA BYLA COOL.

Nehledě na to, co frčí zrovna teď, je lyžování pořád hlavně lyžování, a i když
preferujete jakoukoliv disciplínu, asi si každý z vás rád odskočí z parku
do prašanu nebo na sjezdovku a naopak, vyzkouší si nové věci a někdy
dokonce zjistí, že ho najednou „druhá strana kopce“ přitahuje víc. Tak to
prostě je, postupně člověk začíná hledat nové výzvy, jinou atmosféru,
rozdílné zážitky, a z parkových krys se stanou krysy třeba prašanové,...
Na této myšlence je postavena série závodů pro mladé lyžaře a lyžařky.
Vítězem je ten, kdo prokáže nejen současnou úroveň a formu v dané disciplíně, ale hlavně univerzálnost a potenciál k dalšímu zlepšování. Že nejde
o jen tak nějakou sranda tour a že koncept skutečně funguje, dokazuje
vítěz prvního ročníku (06/07) AJ Kempainen. Výsledek na The North Face
Ski Challenge mu v loňské sezóně otevřel dveře do mezinárodního týmu
Salomon a na prestižní světové závody. Na jednom z těch nejsledovanějších, US Open, to pak v rampě dotáhl až k vítězství.
Vloni proběhla série kvaliﬁkačních závodů, na lednovém podujatí v Livignu se do ﬁnále probojovali i Pepé Kalenský a Jimmi Štrougal. K tomu šla
dobře (divoká) karta Slovence Zuzce Stromkové, takže Česko a Slovensko
měly ve Val Thorens tři zástupce.
Pánové, jak už to tak bývá, se chtěli předvést s tím nejlepším, co mohou
ukázat. V tréningu to vypadalo na velký sukces CZ-SK výpravy (např. Pepé
450 na bednu 270 out, unnatural bs 270 out, tranfer fs 270 out, na skocích
pak switch 1080 reverse tailgrab, switch 900 guitar grab, bio 900 far mute)
ale nakonec se tento „rizikový“ přístup neukázal jako vhodný. Před ﬁnále
park změkl a na pomalém sněhu byla každá chybička trestána ztrátou
rychlosti. Pepé se rozstřelil při switch 10, takže ve freestylu nebyl klasiﬁkovaný a Jimmi sice cork 7 odjel, ale přisedl si na dopadu. I přesto skončil
v nejstarší kategorii Kings na 7. místě.
Zato Zuzička okouzlovala porotce nejen úsměvem, ale hlavně plynulostí
rotací. Na úspěch zadělala freeridem na jistotu a v parku jako jediná
holka dávala 540, takže už od tréninku bylo očekávání vysoké. Komentáře
k jejímu výkonu typu: „Tak plynulé rotace jsem u holky už dlouho neviděl“
nebo „Z té může být za dva roky hvězda!“ nepotřebují komentáře, holčičí
kategorii vyhrála rozdílem třídy a domů si kromě cen a slávy odvezla
i vizitky manažerů sponzorských týmů, takže její současný sponzor by si na
ni měl dávat pozor!

, KVALIFIKACE THE NOTH FACE SKI CHALLENGE , RUKA, © THE NORTH FACE

PEPE KALENSKÝ, SWITCH 10 FAR MUTE GRAB, KVALIFIKACE THE NOTH FACE SKI CHALLENGE V LIVIGNU, FOTO LUKIN MIKULA
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FINÁLE THE NOTH FACE SKI CHALLENGE VE VAL THORENS, FOTO LUBOŠ SUŠILA

ZUZKA STROMKOVÁ, FVAL THORENS, FOTO LUBOŠ SUŠILA

VÝSLEDKY
GIRLS (bez rozdílu věku):
1. STROMKOVÁ Zuzana SVK
2. MUNIESA Jessica FRA
3. PETERSON Malou SWE
KIDS (rok narození 1994–95):
1. NORDIN Erik SWE
2. GOHL Andreas AUT
3. HÖGLAND Lukas SWE
TEENS (rok narození 1992–93)
1. FORNIER Max FRA
2. SABITONI Robin FRA
3. GRAPE Morten SWE
KINGS (rok narození 1989–91)
1. HEDVALL Tom-Oliver SWE
2. HERICHER Julien FRA
3. LEPPÄNEN Roppe SF
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Během těch tří dní byl vidět hustý diktát, ale hlavně nadšení pro
lyžování nejen v parku u všech zúčastněných, bez rozdílu věku.
Letos se jeden z kvaliﬁkačních závodů pojede i ve slovenské
Jasné, určitě neváhejte a na tuto akci vyrazte. Pokud nechcete
nebo nemůžete závodit (účast je omezena věkem na 12 až 18
let), nevadí, v Jasné bude určitě nachystaný kvalitní park, příjemná atmosféra a hlavně krásné hory na ježdění.
Něco o letošní The North Face Ski Challenge najdete v sekci
Hot Spot na začátku časopisu, na thenorthface.com/skichallenge, v průběhu sezóny samozřejmě v dalších číslech FREESKI, na
SNOW.CZ a Freeskiing.cz/.sk.

FINÁLE VE VAL THORENS, 4X FOTO LUBOŠ SUŠILA

LUKÁŠ POSPÍCHAL, KVALIFIKACE V LIVIGNU, FOTO LUKIN MIKULA
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Text: David Egydy Foto: Dagan Beach

WHISTLEREGY
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DISEASE RIDGE VEDE Z BLACKCOMB PEAKU SMREM K WHISTLER MOUNTAIN.
VYBÍRÁME LAJNY V NEJPRUDŠÍM SPOTU V OKOLÍ VRCHOLU BLACKOMB

Whistler village je především party town, které přitahuje lidi z celého světa.
Vetšinou jsou to rideři, kteří sem dojeli jen a jen kvůli horám a sněhu, ale
je tu i dost takových, které byste nejradši hned poslali zpátky, odkud přišli.
Ale ty potkáte o víkendu v barech, takže se jim dá vyhnout.
Jinak je Whistler plný naprosto cool lidí, kteří mají na mysli jen jedno
– prašan a v létě pak mountainbiking. Bike park je pro skiera jen další
neskutečný bonus. Otevřel se 17. května a vše vyvrcholilo největší událostí
léta, kterou je bike fest Crankworks. Prostě don´t worry, live in Whistler.
Lyžařská sezóna tady začíná už na začátku listopadu, kdy se sem nahrnou
mraky lidí z celého světa, hlavně z Australie, ale je tu i hodně Novozélanďanů, Asiatů, a asi nejvíc je tu lidí z Quebeku. Pokud se tedy chystáte vyrazit
do Whistleru, tak to je doba, kdy se dá sehnat práce a ubytování, později
je to s bydlením už dost těžké. Problém je v tom, že tu nejsou žádné levné
hostely, hotely jsou drahé a ostatní domy a byty obsazené. Práci seženete
buď pro resort, takže lifties atd. což má výhody jako season pass, který
jinak stojí 1 700 dolarů, a levné ubytování, ale zase když je powder day, tak
musíte podávat kotvy nebo kontrolovat lístky, což sucks!! Dalším řešením
jsou různé večerní a noční joby jako housekeeping, doorman v klubu, ale
vše záleží na době, kdy přijedete, a hlavně na tom, jestli máte pracovní
povolení. Bez Social insurance number, které dostanete ve Vancouveru, to
opravdu nezkoušejte, protože na 99 % práci nenajdete, a když ano, bude
to dlouho trvat, a čas jsou peníze. Pokud tedy máte práci, bydlení i permici,

tak rychle na kopec, kde je už začátkem listopadu dost sněhu, loni byl
první hodně dobrý powder day někdy v půlce měsíce. Ja jsem dorazil
v půlce sezóny, což rozhodně není doba, kdy se dá sehnat ubytování,
pokud nikoho neznáte. Koupil jsem si tedy starý Ford karavan a bydlel jsem
v něm. No trošku punk, ale přežil jsem zimu bez větších problémů, až na
to, že mě dvakrát odtáhli a dostal jsem pokutu za řízení vozidla bez značky
a pojištění.
No ale teď to nejdůležitější – ježdění. A to je mega!!! Někdo by mohl říct,
že Whistler a Blackcomb je továrna na lyžování, že je vše hned první den
po tom, co nasněží, rozježděné, ale to říkají ti, kteří tu nestrávili dostatek
času, aby jim hora názor vyvrátila. Sníh se může zdát hned rozježděný, ale
nikdy ne tak, aby to bylo špatné, a pokud se tu člověk vyzná, tak si prostě
dobrý sníh najde kdykoliv, terénů, ke kterým se od vleku dostanete za pár
minut, je tu dost a dost. Nejdelší hike je tak na hodinu a sjedete zase dolů
k vlekům. Hned během první cesty nahoru se dají poznat známá místa jako
třeba double drop Air Jordan a další.
Pokud mám porovnat Whistler a Blackcomb, tak na Blackcombu je asi
víc terénů mimo sjezdovku, velké dropy a víc možností pro hike, kdy se
můžete vydat na tři strany, kam až jen vám to vaše možnosti dovolí. Whistler má taky něco do sebe, je tam víc menších dropů a lepší lesíky. Já jsem
strávil víc dní na Blackombu, asi i proto, že se dá líp schovat před těmi, co
se mimo sjezdovku cpou jen proto, že tam vedou stopy.
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DISEASE RIDGE VEDE Z BLACKCOMB PEAK SMREM K
WHISTLER MOUNTAIN. VYBÍRÁME LAJNY V NEJPRUDŠÍM
SPOTU V OKOLÍ VRCHOLU BLACKOMB.

TATO KRÁSNÁ PEVJ JE HNED POD DISEASE RIDGE, BYLO UŽ
POZD ODPOLEDNE, KOLEM ŠESTÉ HODINY, NIKDE ANI NOHA,
NAPROSTÉ TICHO, ZAPADAJÍCÍ SLUNCE A FOTOGRAFY OBLÍBENÁ
SKÁLA BLACK TUSK V POZADÍ.
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Další super věc je místní banda freeriderů, kteří tu tráví celou zimu a jezdí
ostošest. Nemusím snad ani říkat, že většina z nich to prostě zabíjí a jezdit
s nimi je zážitek sám o sobě. Je fajn vidět kluky, kteří vítězí v severoamerické
„world tour“, jsou úplně v pohodě a jediné, co je zajímá, je jen další powder
day nebo jak vydělat peníze na příští sezónu. Ježdění je tu pro ně každodenní rituál, kterého nikdy není dost. A pokud se objeví někdo nový, tak lehko
zapadne, stačí se jen chytnout nějaké bandičky s fat skis na nohou, držet
se jich a objevovat. A druhý den zase s někým jiným, až potkáte pomalu

všechny, co tady jezdí, a dostanete se do míst, kam byste se sami jen těžko
odvážili.
Takže sečteno podtrženo je Whistler i se všemi svými minusy, jako jsou
všudypřítomní cops a mraky turistů, jedno z nejlepších outdoorových míst na
světě, kde každý den je něčím výjimečný. Záleží jen a jen na vás. Z jednoho
takového vydařeného dne na Blackcombu, kdy jsem jezdil s Brettem Crabtreem, celkovým vítězem letošní severoamerické freeskiing „world tour“ a jeho
kamarádem fotografem Dagenem Beachem, jsou fotky k tomuto článku.

BRETT SE HNED NA ZAÁTKU DNE ROZODL DÁT PRO DAGGENV
FOÁK TOHO ROKU JEŠT NEJETOU SPEAR HEAD, KTERÁ JE
ZAKONENA TÍMTO DROPEM. JÁ JSEM SI TO DAL HNED PO NM
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Text: Kateina Sobotková Foto: Luboš Sušila a autorka

ZENOTRVPAÝSLÍK
38

ÍKÁ SE: CO JE MALÉ, TO JE HEZKÉ… TOTO PÍSLOVÍ BYCHOM MOHLI DOPLNIT, ŽE
JE TO TAKÉ HRAVÉ, NENÍ PELIDNNÉ A SKRÝVÁ NEEKANÉ MOŽNOSTI. TAKOVÉ
KOLÁKY KOLIKRÁT DOKÁŽÍ POTŠIT MLSNÝ JAZYK FREERIDERA DALEKO VÍC, NEŽ
TÍPATROVÝ DORT OHROMUJÍCÍ MNOŽSTVÍM VÝŠKOVÝCH METR, ALE PESLAZENÝ
ADAMI NA LANOVKU A BOJEM O POSLEDNÍ VOLNOU LAJNU. TM, KDO CHTJÍ
V PRAŠANU KRESLIT SVÉ PRVNÍ OBLOUKY, PAK DOKÁŽÍ ZPROSTEDKOVAT TU
PRAVOU, PVODNÍ A ÚPLNOU FREERIDOVOU ZKUŠENOST V NEJVTŠÍ MOŽNÉ ŠÍI …

SVAHY

UPRAVOVANÉ SJEZDOVÉ TRATÌ

• 40 km celkem
• 12 km èerné
• 24 km èervené
• 4 km modré
SKIROUTES
• 7,5 km

LANOVKY A VLEKY

• 1 kabinová lanovka
• 3 sedaèkové lanovky
• 6 vlekù
• kapacita: 15000 os./hod.

Galtür se nachází v tyrolském Paznaunu. V tomto
40 km dlouhém údolí, obklopeném třítisícovkami Verwall, Silvrettou a skupinou Samnaun,
se lyžařská centra rozvíjela velmi protikladně.
Na jedné straně známé, rozsáhlé, živé středisko stanovující trendy plné novinek, Ischgl, na
druhé straně malá, rodinná střediska See, Kappl,
a především Galtür.
Klidná alpská vesnička Galtür, ležící zhruba
9 km západně od Ischglu, se nachází na úplném
konci paznaunského údolí v nadmořské výšce
1 537m. V zimě se vám zdá, že dojedete až na
konec světa. Vysokohorská silnice Silvretta, která
pokračuje dál přes horské průsmyky a spojuje
Paznaun s Montafonem, je totiž otevřena pouze
v létě, čemuž zde také vděčíme za neuvěřitelný
klid. Cca 2 km od vesničky Galtür, pod působivou
horou Ballunspitze (2 671m), se rozprostírá malý
lyžařský areál.
Na první pohled se může zdát, že jde o jeden
z dalších rodinných areálů s perfektně vyžehlenými sjezdovkami, který nemůže uspokojit
žádnou duši toužící po dobrodružství a volných,
nikým nejetých svazích. Opak je ale pravdou.
Méně zkušeným freeriderům stačí poodjet
ze sjezdovky nebo se bezpečně vyřádit na
vyznačených cestách, tzv. ski-route, ke kterým
se dostanou pohodlně a bez námahy z horních
stanic lanovek. Těm náročnějším a zkušenějším nezbývá nic jiného než použít své vlastní
síly a vyšlápnout si výš a hlavně mnohem dál
od střediska. Velmi láká např. východní svah
Ballunspitze. Od střediska jej odděluje kaňon,
který zaručuje, že se ke sjezdům dostanou jen

ti, kdo neváhají podstoupit přípravu a i krátkou
„túru“ pečlivě naplánovat. Nejde jen o výšlap
na začátku, spodní část svahu je totiž dost
nepřehledná a nenabízí mnoho možností, jak se
dostat zpět k lanovce. Ani na freestylisty Galtür
nezapomíná a připravuje pro ně park s několika
lehčími a středně obtížnými skoky a raily. A pro
ty, jimž je to málo, a nemusí být jen freestylisty,
jsou právě místa mezi sjezdovkami, obohacená
o skalky různých velikostí, boule, vlnky, záhyby,
korýtka a další různá zábavná překvapení, ideálním místem pro backcountry blbnutí.
Galtür však nenabízí jen klidnou atmosféru,
hlavní důvodem pro návštěvu je fakt, že se jedná
o jedno z nejlépe sněhem „zásobených“ míst
v Rakousku. To spolu s malou freeridovou konkurencí dává na druhé straně rovnice vynikající
poměr vloček na člověka.

SEZONA

Od pùlky prosince do konce dubna/zaèátku kvìtna

CENY SKIPASÙ
HLAVNÍ SEZÓNA

1 den
3 dny
6 dní

dospìlí dìti
33,50 20,00
49,50
87,156,50 89,-

VEDLEJŠÍ SEZÓNA

dospìlí
30,50
78,50
134,50

dìti
18,50
49,50
89,-

VZDÁLENOSTI A DOPRAVA
min

Z Prahy: cca 590 km, 6 hod 30
Z Brna: cca 700 km, 7 hod 30 min
Bezplatný skibus mezi Galturem a Ischglem
Parkování u lanovky zdarma

APRÉS-SKI

• Osvìtlená sáòkaøská dráha dlouhá 6 km
5 EUR/3 hod,
• Sportovní areál (krytý bazén s tobogánem cca stìna
tenisová hala, squash, kuželky), umìlá lezecká
• Curling, bruslení
na
• Alpinarium – kulturní a vzdìlávací centrum zamìøené
horské prostøedí a život v nìm

VÍCE INFORMACÍ ODKAZY
• www.galtuer.com
• www.alpinarium.at
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Text a foto: Terka Houdková

BABINEC
UPLYNULOU ZIMU SE USKUTENILO PÁR
ZÁVOD, VE KTERÝCH MLY POPRVÉ SVOJI
KATEGORII I DÁMY, A POADATELÉ TOHOTO
ROZHODNUTÍ NEMUSELI LITOVAT.
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Doslova zářila Zuzička Stromková. Tato mladá Slovenka dokáže dát i krásnou pětsetčtyřicítku a jibbuje skoro jako kluci. Velkou konkurencí jí však
byli i Češky Alča Korytová a Andrejka Krýslová, které svými stylovými graby i 180 oslnily snad všechny přítomné pány. Ale to není vše, v Rumunsku
se ve stejné době proháněla Barča Možná, na Špičáku Štěpánka Lučanová
a freeridové lajny hledaly Saba Kaletová, Simča Hrstková nebo Kačka
Sobotková. Tak jsem si řekla, co se všechny setkat, zajezdit, poradit si
a potkat ještě pár dalších, adrenalinu chtivých dam. A najednou byl únor
a jelo se na první freeski kemp pro bábovky. Bohužel pro tato děvčata je
únor snad nejnáročnější měsíc plný závodů a team tripů, a proto nemohly
přijet. Ale ostatní holky mě v tom nenechaly, a tak jsem se v malebné chaloupce v Horní Úpě za toho nejhoršího počasí nemusela bát sama.
I když počáteční zájem byl neuvěřitelný – zhruba 50 holek, nakonec
nás bylo asi právě díky počasí jen pět. Káča Damborská, Terka Vránková,
Kája Tippeltová, Kristý Váchová a já. První den jsme ojibbovali bedny ve
Velké Úpě. Byl to dost extrém, protože počasí nám příliš nepřálo, vlastně
přálo, bylo asi dvacet stupňů nad nulou, zato sněhu moc ne. A tak si holky
před náskokem na bednu musely prosurfovat velikánkou louží. Šly do
toho ale odvážně a já jsem jen zírala. Všechny dávaly slidy na obě dvě
strany, vracely na switch, padl i prdel slide. Když nás to přestalo bavit, vrhly jsme se na skok. Jako problém se objevilo ollie. Holky statečně skákaly
i grabovaly, ale nedělaly skoro žádné ollie. Bohužel nebo bohudík si toho
všiml i místní opilý borec, který si lehl pod skok a tak holky ollie dělat
prostě musely. A jak to najednou šlo! Nutno zmínit, že se k nám přidala

desetiletá freeskierka, která dávala celou bednu!!! Večer proběhla klasická
holčičí pitka, při které jsme hrály Aktivity.
V neděli jsme vyrazily směr Rokytnice nad Jizerou, kde se konal
snowboardový kemp Girls Day, od kterého jsme si slibovaly hlavně skvělý
park. Zde se musím vrátit k parku z Úpy, který pro nás Moukič připravil
naprosto dokonale, děkujeme! Zpět do Rokytnice. Pro holky to byla
výzva, protože všechny skoky i raily byly jednou tak velké než v Úpě.
A znovu mi klesla čelist. Show začala slidem Kačky přes lomenou bednu,
dokonalé, stylové, perfektní. Pokračovalo se na větším skoku, kde kromě
všech grabů proběhly luxusní 180 i 360 až na konec dopadu. Holky svým
nadšením přilákaly okolní lyžařky, takže nás ve chvíli bylo 10, a na skocích
se proháněly i dámy na slalomkách. Když přišla únava, přilétl záchranný
Red Bull tým a skákalo se dál až do večera.
A co nám tento lyžařský víkend dal a vzal? Holky měly díky sponzorům
bydlení i permice zdarma, navíc si odnesly krásné helmy Roxy, voňavky
nebo tríga a vyzkoušely si luxusní lyže Armada. Všechny jsme si přišly na
nějakou tu kámošku a naučily se další trik. Sečteno podtrženo, parádní
výlet, který se, doufám, bude opakovat už v plném počtu freeskierek.

 KY / SNOWBOARDY
SJEZDOVKY / BEZ

ski & snowboard collection
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Text: Terka Houdková a Jimmi Štrougal
Foto: Jakub Fulín

Venku jsou tropické třicítky, pijete jednu
vychlazenou vodu za druhou a najednou vidíte
na Bělohorské ulici v Praze 6 lyžaře, jak brousí
zábradlí, které má sloužit spíše jako pomoc starším spoluobčanům. Asi si pomyslíte, že už jste
na tom bledě a máte fatamorgánu. Ale to jen pár
freeskiingových nadšenců nebylo schopných
udržet na uzdě chtíč, dojelo si na nymburský
hokejový stadion pro sníh a postavilo si jib park
v našem hlavním městě. Lidé znalí extrémů
tleskali výkonům, důchodci mířící do přilehlé
nemocnice nevěřícně kroutili hlavou, nikdo
však policii nezavolal, a tak měla banda spoustu
času dlouhý čtyřkink pokořit. Kluci se nenechali
zahanbit a úkol splnili. A co k tomu řekne Jimmi
Štrougal, jeden z účastníků zájezdu?

„Na akci se shromáždili only supported
riders z Čech – TJ Kotrba, Ondra Beneš, Martin
Štrougal a bylo to tak trošku výjimečné, protože
se u překážky objevil také Roman Dlauhý za snb
sekci RB.
Když všici spatřili překážku, jakoby se jim z ničeho nic zastavilo srdce a panenky otočily až do
Austrálie. Před nimi stál červenou barvou čerstvě
natřený čtyř kink. Proč asi touto barvou…?
Jako vždy se do toho nikomu vůbec nechtělo,
tak se začlo střižbou jako u pořádnejch chlapů.
Zdálo se, že se nikomu tuto krakatici nepovede překonat, tak si šel Jimbo s Prasátkem na
chvilku odpočinout, odbelhali se k lavičce jak dva
starý dědkové, aby si všetko urovnali v hlavě a po
chvíli se do toho znovu pustili, i když jejich držkopády z minulých jízd vypadaly hrůzostrašně.
Zčistajasna se TJ vrhl na rail. V ten moment
vypadal jako kovboj na koni, kterej se poprvé
rozjel do vetší rychlosti, jeho tělo bylo strnulé
jako kámen a úsměv jak z reklamy na Colgate.
Když dopadl na zem, vypukli všichni v obrovskou radost a běželi mu gratulovat.
Prase s Jimbem už také měli jasnou strategii
jak Červeného samce zkrotit. Ondra mu dával
tak stylové lekce, že se babičkám, jdoucím do
přilehlé nemocnice, podlamovala kolena, ale na
to, aby se mu samec uklonil, to nestačilo.
Jimbovi už docházely síly, chtěl to vzdát, pak
ale přišel ten time a v bundě, co chodí do školy,
to odjel jako pořádnej kůň …“
Jestli vás zajímá, jak jsme to přejeli, tak si
počkejte na freeskiingový ﬁlm What if od Karkys
Production a máte-li pro nás tip, jaké zábradlí by
se kluci měli pokusit ojibovat, neváhejte a pošlete nám do redakce fotku s popisem místa, třeba
se tam potkáme!

BAKER
Neon Green

1780.-

HEAVY TOOLS SESSION VRÁTNA, FOTO: FREESPORT.SK

Text: Monika Tatarková

SLOVENSKÁ

S
44

AJ KE JE MINULORONÁ ZIMA UŽ DÁVNO ZA NAMI
A TÁ BUDÚCORONÁ EŠTE LEN PRED NAMI. A AJ
NAPRIEK TOMU, ŽE NEBOLO TOHO NÁŠHO „BIELEHO
ZLATA“ VEA, TAK SA TU U NÁS, NA SLOVENSKU,
USKUTONILO NIEKOKO ZAUJÍMAVÝCH AKCIÍ, KTORÉ
STOJA ZA TO, ABY SOM ICH SPOMENULA.

Takže pekne po poriadku, prvou lastovičkou, ktorá
chcela potešiť srdcia nás „extrémistov“ bol Heavy
Tools Rail Jam v Liptovskom Mikuláši. S nápadom
usporiadať tento mestský jam prišla Nana s Rišom.
Príjemná akcia pred Domom Kultúry mala svoju
atmosféru, ktorú podčiarkla ešte aj medovina z jarmočných stánkov. Pripravená bola lomená bedňa
z Tureckej. Po registrácii nasledovala dvojhodinová
session o postup do ﬁnále. Postupovalo 5 riderov
a jedna baba – áno, Zuzka Stromková. Mohli ste
sa pozrieť na niekoľko pekných trikov ako broken
grind, switch up a 270 in a 270 out, čo bolo na
začiatok zimy celkom dobré. Po ﬁnále boli jasní
víťazi Juro Ďurovčík (Armada) a Zuzka Stromková
(Roxy). Krátke videjko z tejto akcie nájdete na
youtube.com
Začiatkom marca sa uskutočnil jeden z najviac
podporených kontestov na Slovensku, Newschool
Battle na Donovaloch. Zúčastnili sa ho najlepší
jazdci zo Slovenska a Čiech, napr. Pepe Kalenský,
Ondra Beneš, Juraj Ďurovčík a Miroslav „Spiko“
Spišiak. Ale tých vám už asi ani nemusím predstavovať, lebo ich jazdenie hovorí za nich. Riders boli

HEAVY TOOLS SESSION VRÁTNA, FOTO: FREESPORT.SK

FILIP TARABA NA DONOVALOCH, FOTO: ZUZKA STROMKOVÁ

rozdelení do dvoch skupín, na amatérov a profesionálov. Pripravené boli
dva skoky 8 a 10 m, street rail a lomená bedňa. Kvaliﬁkáciu jazdili profíci
spolu s amatérmi, pre ktorých to bola zároveň aj ﬁnálová jazda. Do ﬁnále
postupovalo z kvaliﬁkácie osem profíkov, ktorí sa postupne stretli v battli.
Jazdili sa dve kolá a hodnotené bolo všetko od odrazu, cez štýl po dopad.
U chalanov ste mohli vidieť triky ako switch 7 mute, transfer 450 na bednu a cork360 to lincoln, switch 9 tail, switch shifty 5 alebo pokus o cork
27o in do transferu,...proste bolo sa na čo pozerať. Na koniec u profíkov
na 1. mieste skončil Juraj Ďurovčík, 2. Pepe Kalenský a 3. Ondra Beneš.
U báb bola klasicky prvá Zuzka Stromková, 2. Nana Šlepecká a 3. Bea
Badániková. Profíci si rozdelili prize money v hodnote 30.000, rozdali sa
vecné ceny od sponzorov a potom nasledoval odchod domov s úsmevom na tvári.
Ďalšou príjemnou a zároveň vydarenou akciou minulej zimy bola Heavy Tools Session vo Vrátnej. Táto akcia bola dielom ľudí z Freeski Academy
(Nana, Rišo, Matej). Slniečko svietilo a pripravené boli vysoká lomená
2x5m dvojtrubka a streetová 8 m dlhá dvojtrubka. Pod nimi bola v trati
osadená asi 5 m dlha bednička do miernejšieho sklonu. Jazdili chalani aj
baby zo Slovenska, Čiech aj Polska. V kvaliﬁkácii sa jazdilo na Slovensku
prvý krát použitou formou „cash for tricks“, ktoré si jazdci mohli prevziať
po ukončení jazdy. Padali 450 out od viacerých jazdcov, medzi ktorými
boli Sebastian Litner a Michal Rajcer z Poľska a Juro Ďurovčík a Spiko zo

Slovenska. Spiko predviedol transfer na lomený rail s fs 270 von. Jozef
„José“ Kysučan predvádzal switch upi a Zuzka svojím čisto odídeným
blind side 270 out na street raili ukázala, že kto na sebe maká, tak má
potom aj čo ukázať . Do ﬁnále po hlasovaní samotných jazdcov postúpili
z prvého miesta Juraj Ďurovčík, Murgi, Sebastian Litner, Miro „Spiko“
Spišiak a 15ročný Vilo „Vajda“ Tomo. Wild cards sa ušli Jožovi „Josému“
Kysučanovi a tiež Michalovi Rajcerovi. Nakoniec sa víťazom vďaka svojej
všestrannosti stal Miroslav „Spiko“ Spišiak z Tureckej. Ocenenia za najlepší
trik dostal Jozef „José“ Kysučan za jeho unnatural grind to frontside
switch up to frontside 270 out a slečny zachraňovala Zuzka Stromková.
Záver sezóny sa niesol v znamení pohodových stretnutí. Jedno z nich,
Jasná Spring Jam, bolo aj v snow parku v Jasnej. Počasie mu sice moc
neprialo, ale tam, kde sa stretnnú dobrí ľudia, ktorí sa vedia zabaviť, to až
takú veľkú úlohu nehrá. Deň pred jamom pršalo, takže park bol v dezolátnom stave, ale chlapci a dievčatá boli šikovní a na koniec s pomocou
ratraku a lopát dali všetko do poriadku. Upravili existujúce skoky, lomenú
bedňu, kink rail, rovný rail, dlhú bedňu, street rail a c-bedňu spravili tak,
aby sa dala jazdiť z oboch strán. Jazdilo sa celý deň, hrala hudbička, grilovalo sa a pilo dobré pivko.
Čo viac si môže človek na koniec sezony priať? Snáď už len, aby aj tá
budúca bola aspoň tak vydarená ako tá posledná a aby bolo akcií a pohody v jazdení ešte viac ako doteraz …
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THOMAS DIET A AJ KEMPAINEN JSOU OBA FREESKIEØI. PØEKVAPIVÌ. ZØEJMÌ BY JE VÌTŠINA LIDÍ HODILA DO
STEJNÉHO PYTLE. JAKO VŠECHNY
SNOWBOARÏÁKY, SKEJÁKY, SURFAØE A PODOBNÌ. TENTO TYP ROZHOVORÙ, KTERÝ VÁM BUDEME VE FREESKI
PØINÁŠET, BY VÁM MÌL UMOŽNIT
NAHLÉDNOUT TAK TROCHU POD POKLIÈKU OSOBY FREESKIERA A POZNAT, ŽE NE VŠICHNI JSOU ZE STEJNÉHO
TÌSTA. AÈ JE THOMAS MLADÝ, JE MU
24 LET, JEHO NÁZORY BY FREESTYLOVÁ KOMUNITA ASI ZHODNOTILA JAKO STAØECKÉ. PO ZRANÌNÍ VÍ, CO
JE V ŽIVOTÌ NEJDÙLEŽITÌJŠÍ, RADÌJI NEŽ
DO PARKU ZABROUSÍ DO PRAŠANU, I KDYŽ NENÍ TYPICKÝ FREERIDER,
A RÁD SI VYCHUTNÁVÁ DOBRÉ JÍDLO. AJ SI ZA CÍL KLADE NAUÈIT SE
KAŽDÝ DEN NOVÝ TRIK, ZRANÌNÍ SI NEPØIPOUŠTÍ A CHCE SI HLAVNÌ
UŽÍVAT S KAMARÁDY. V ÈEM SE JEŠTÌ LIŠÍ A CO MAJÍ SPOLEÈNÉHO?
PØEDSTAVUJEME THOMASE DIETA A AJ KEMPAINENA …

THOMAS
DIEaT
ncie, 24 let
Fr

Y VAL
THOMAS POCHÁZÍ Z LYŽASKÉ MEKK
RKY,
MOTO
E
THORENS, KROM LYŽOVÁNÍ MILUJ
HO
GOVÉ
SKIIN
RYBAENÍ A CESTOVÁNÍ. DO FREE
LETY
I
KOLOTOE NASKOIL PED SEDM
RODNÉM
NA SKIKROSOVÝCH ZÁVODECH V
ZÁJEM
STEDISKU. OD TÉ DOBY SE JEHO
– BIG
POSUNUL KE SPECIFICKÉ ODRD
DOST
MOUNTAIN JIBBINGU. THOMAS JE
LÍN
BLÁZNIVÝ NA TO, ABY V TÉTO DISIP
JÍ
NAŠEL ZALÍBENÍ A ÚSPŠN SE
Í BIG
VNOVAL. OSTATN VYHRÁL PRVN
MOUNTAIN JIB KONTEST, KONANÝ
U PÍLEŽITOSTI WORLD HELI SKI
CHAMPIONSHIP V ROCE 2002. PRO
HO BAVÍ PRÁV TATO NEZVYKLÁ
KOMBINACE? „CHCI BÝT NEJLEPŠÍ

A POSOUVAT HRANICE V OBLASTI
BIG MOUNTAIN JEŽDNÍ. NAVÍC MJ
U
BRATR ANTOINE SE VE FREESTYL
HODN ZLEPŠUJE, NECHCI SE
NECHAT PEDBHNOUT.“
ŽUJE
ZA SVÉ NEJVTŠÍ ÚSPCHY POVA
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E
1. MÍSTO NA WORLD HELI CHALLENG
ROCE
V
(NZ) A 2. MÍSTO NA VERBIER RIDE
PÍRODNÍ
NA
2002, PRVNÍ CORK 720 TAIL GRAB
2003
ROCE
V
E
NÁVJI BHEM NUIT DE LA GLISS
TÉ
OD
–
2006
A PROZENÍ PO ZRANNÍ V ROCE
NA
VÍ
STRÁ
Ý
DOBY SI UŽÍVÁ KAŽDÝ DEN, KTER
LYŽÍCH A V HORÁCH VBEC …

FOTO ARTHUR GHILINI

Co jsi dělal, než jsi začal odpovídat na mé otázky?
Pozoroval jsem velryby, jsem právě v Jižní Americe a užívám si letní lyžování.
To ti asi zabere celé léto, budou fotky a video?
Ano, trip jsme plánovali na celé léto, jsem tady s Antoinem, fotografem
a kameramanem. Každý týden se objevují reportáže na internetu (skieur.com)
a souhrnný report vyjde v tištěném časopise Skieur.
Takže tvé lyže nezahálí ani v létě. Jak ses dostal k freeskiingu?
V roce 2001, kdy jsem závodil ve sjezdovém lyžování, bylo ve Val Thorens
mistrovství světa ve skikrosu. Náš klub dostal divokou kartu, já jsem byl
jediný, kdo to chtěl zkusit. Bylo mi 16 a skončil jsem šestnáctý, na trati byly
dva dvacetimetrové skoky, tak jsem na nich ve druhé jízdě zkusil 360 tail a 360
mute. Guerlain Chicherit mě pak doporučil do Dynastaru, Vuarnet a Flair for
Freedom na sponzoring a řekl mi, ať zkusím nějaké freeridové závody. Na těch
prvních v Tignes jsem skončil 13.
Takže jsi se do freeskiingového světa dostal díky jedné z jeho legend.
Máš nějaký vzor?
Nejsem typ, který by k někomu vzhlížel. Myslím si, že můžu dokázat to, co
kdokoliv jiný. Každopádně mě dostala jízda Romaina Maitreho ve Snowbirdu,
ve které během minuty a půl stihl 2 backﬂipy, 360ku a 20metrový drop. Pak
můj bratr Antoine, který strašně zabíjí ve freestylu, a Seb Michaud – mistr ve
výběru a čtení lajny.
Co pro tebe freeskiing tehdy znamenal?
Vždycky jsem radši jezdil v prašanu nebo skákal, než závodil v brankách, ale
teprve tehdy jsem si uvědomil, že existuje sport freeriding a je možné se mu
věnovat cíleně. Takže se z „okrajové” zábavy stal rázem životní styl a zanedlouho i zaměstnání.
Co pro tebe znamená teď ?
Obrovskou zábavu, cestování, stále nové přátele…

Troufneš si odhadnout, čeho podle tebe budeme ve freeskiingu svědky
za pár let?
Věřím, že se ježdění bude ubírat směrem, kterým se snažím směřovat já. Mixování freeridu s triky a jibbingem v přírodním terénu.
Kde se v budoucnu vidíš ty sám?
Na Aljašce při lovu lososů. Rybaření je pro mě nejlepší relax. Nebo taky v base,
v nemocnici…

FOTO ARTHUR GHILINI

Co si na lyžování užiješ nejvíc?
Heliskiing! Když mám mluvit obecně, tak rád cítím vítr ve tváři, užívám si rychlost. Proto kromě lyží miluju i motorky.
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FOTO ARTHUR GHILINI

Proč tak zle?
Nevím, co bude, až jednou přestanu lyžovat. Hory mi dávají neuvěřitelnou energii, potřebuju je k životu. Když jsem delší čas pryč z hor,
blbnu a dělám hlouposti.
Štve tě něco na lyžování?
Dřív tomu tak bylo. Štvaly mě dny, kdy jsem nedal velký drop, nejlépe
s backﬂipem nebo nějakou pořádnou lajnu. Před dvěma lety přišlo
zranění. Od té doby, co jsem se uzdravil, to vidím jinak. Každý den,
který si užiju a přežiju ve zdraví, je dobrý.
Jaká je tvá nejlepší a nejhorší vlastnost?
Chci všechno, chci to hned a levně…
Míváš někdy strach? Pomáhá ti koncentrovat se nebo tě spíš
svazuje?
Spíš mi pomáhá, pokud nepřesáhne určitou míru. Potřebuješ určitý
tlak, aby ses zlepšoval a posouval hranice, ale pod příliš velkým tlakem
nejspíš uděláš nějakou hloupost. Děsí mě laviny, vždycky mě dost
znervózní.
To chápu, ty děsí snad každého. Přejděme tedy k něčemu příjemnějšímu. Cos měl k večeři?
Steak, velký a krvavý.
To zní dobře, zvlášt, když uvážím, že jsi v Jižní Americe. Hrála ti
k tomu nějaká hudba?
Ano, Los Tres Puntos Happy Music.
A kdybys mě pozval na večeři, na čem bych si pochutnal?
Nejspíš na nějaké zvěřině, kterou ulovil táta, zapékaných bramborách
a červeném víně. Ale musíš zaplatit náboje, aby bylo příště čím lovit :-)
Co od tebe můžeme čekat v zimě?
Abych řekl pravdu, tak zatím nevím, sezónu budu teprve plánovat, až
se vrátím z Jižní Ameriky. Buď zůstanu doma, budu jezdit hlavně ve
Val Thorens, jezdit rychle, skákat, pilovat triky, nebo se vypravím do
světa. Většinou vše záleží na sněhu, když není “tady”, cestuju za ním
“tam”. Možná zkusím štěstí na závodech Freeride World Tour.
Když jsi narazil na ty závody, jaký formát závodů bys rád viděl
na scéně? Pro tvůj styl ježdění ty současné nejsou úplně ideální.
Těším se na Big Mountain Pro, které bude letos jako dělané pro mě. Ve
velkých horách se sejdou jen dobří freestyleři. To je směr, kterým se
dnes freeskiing ubírá.
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Kdyby o tobě byl natočený ﬁlm, co by to bylo, dokument, komedie, western?
Rozhodně komedie. Strašně zapomínám a jsem smolař. Žádná velká
smůla, ale každou chvíli zapomínám věci různě po světě. Asi by to
bylo něco jako ﬁlmy s Pierrem Richardem.

ANTTI-JUSSI
KEMPAINEN

Fin sko, 18 let

AJ SE NARODIL V KUUSAMU, CO
BY KAMENEM
DOHODIL OD POLÁRNÍHO KRUH
U, NA KOPEC HO
RODIE VZALI V PTI LETECH,
VE DVANÁCTI
LETECH VIDL JANNEHO HILTU
LU NA TWIN TIPECH
A HNED VDL, CO SI BUDE PÁT
K VÁNOCM.
PRVNÍ VELKÝ ZÁVOD JEL DNES
OSMNÁCTILETÝ
FIN V ROCE 2005, BYLA TO RAMP
A V SÉRII FIS
ZÁVOD A UMÍSTIL SE NA OSM
ÉM MÍST.
V SEZÓN 06/07 VYHRÁL THE
NORTH FACE
SKI CHALLENGE, O NKOLIK TÝDN
 POZDJI SVÉ
SCHOPNOSTI POTVRDIL NA SALO
MON KEMPU
V BRECKENRIDGE A OD TÉ DOBY
BRÁZDÍ SVAHY
JAKO JEZDEC SALOMON PRO
TEAMU. VLONI
VYHRÁL RAMPU NA US OPEN
A KVALIFIKOVAL SE
TÍM NA LETOŠNÍ X-GAMES. JEHO
NEJVTŠÍM CÍLEM
KAŽDOU SEZÓNU JE DOTÁHNOU
T VŠECHNY TRIKY
K DOKONALOSTI, COŽ, JAK UZNÁ
VÁ, NEJDE, ALE
JAKO CÍL JE TO DOBRÉ. KEMP
AINEN CESTUJE 200
DNÍ V ROCE, A KDYŽ JE NA CHVÍ
LI DOMA A MÁ
ZA SEBOU ŠKOLNÍ POVINNOSTI,
RÁD SI ZAHRAJE
FOTBAL, ZASKÁE NA TRAMPOLÍ
N, NEBO ZAJEZDÍ
NA SKATEBOARDU.
KALLE LEINONEN O AJOVI: „VŠE
CHNO, CO DLÁ, JE
TAK POD KONTROLOU, SKVLE
SE OD NJ UÍ. DÁ
HODN NA STYL, TAKŽE KDYŽ
S NÍM JEZDÍTE A PO
ODJETÉM TRIKU USLYŠÍTE ‚WOH
OOOOUU‘, MŽETE SI
BÝT JISTI, ŽE SE VÁM NCO FAKT
POVEDLO.“
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FOTO RAMI LAPPALAINEN

Co jsi právě teď dělal?
Právě jsem se vrátil z posilovny, protahoval jsem se a posiloval břicho, teď
jsem pěkně unavený.
Co jsi měl naposledy k jídlu?
Je 9 večer, k večeři jsem měl polévku a teď se chystám na toasty, mňam!
Kdyby o tobě byl natočený ﬁlm, co by to bylo, dokument, komedie,
western?
Myslím, že by to byl asi dokument, ale s s trochou humoru. Mám moc rád
Projekt Sorsa, viděl jsem ho mockrát, líbilo by se mi něco takového.
Za poměrně krátkou dobu jsi toho celkem dost dosáhl, pociťuješ
slávu, znají tě lidé ve Finsku ?
No, ne úplně, nějací freeskieři mě poznají, ale to kvůli časákům a televizi.
Freeskiing je ve Finsku stále docela malý sport, takže starší o něm nic neví,
ale jinak freestyle roste super rychle!
Jak stíháš školu, když stále cestuješ po celém světě?
Vlastně to jde celkem dobře. Samozřejmě je těžké sebrat motivaci na
čtení učebnic, když člověk lítá po celém světě. Září a říjen, to jsou měsíce, kdy se do učení opravdu položím, a ten zbytek nějak tak dodělávám.
Chci školu každopádně dokončit včas, vlastně bych měl maturovat už
na jaře.
Teď je léto, co právě děláš?
Odpočívám, užívám si léta, skejtuju a trochu skáču do vody.
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Co pro tebe znamenal newschool, když jsi s ním začínal?
Zábavu, kterou jsem si užíval s kamarády každý den po škole. Poﬂakovali
jsme se po kopci a hledali jsme větší a větší skoky kolem sjezdovek. I tak
byly hodně malé :-).

Co pro tebe znamená lyžování teď?
Je to skoro celý můj život a miluju ho se vším všudy!
Ale stejně, co tě na něm baví nejvíc?
VOLNOST.
Troufneš si odhadnout, čeho podle tebe budeme ve freeskiingu
svědky za dva roky? Kde se vidíš ty?
To je těžké předpovědět, můj osobní cíl je být opravdu dobrý ve všech
oblastech, kterým se věnuju. Nechci se zaměřit jen na jednu disciplínu.
Chci dělat všechno! Budu si užívat lyžování a budu jezdit líp než kdykoliv
předtím. A taky se vidím ve slunné Kalifornii.
Vím, že tvými vzory jsou Tanner Hall a TJ Schiller, je něco speciálního, na co by ses jich chtěl zeptat a ještě jsi tak neučinil?
Nic speciálního, trochu jsem s nimi jezdil minulý rok a už se nemůžu dočkat na příští zimu. Stačí mi dívat se, jak jezdí, a snažím se vzít si to nejlepší
pro svůj vlastní styl.
V jednom rozhovoru jsi řekl, že freeskiing je jako umění. Co ty
a umění?
V umění se moc nevyznám, jen hrozně rád maluji. Ale co se ježdění týče,
rád mu dávám určitý osobitý styl, jako v umění, a jsem šťastný, když triky
vypadají lehce a plynule. Poslední dobou často přemýšlím o nových, jiných
tricích. Je mnoho lidí, kteří dělají podobné triky, třeba switch 10 mute. Rád
bych přišel s něčím novým, myslím, že je nudné dělat staré triky znova
a znova, chtěl bych se naučit každý den nový trik. Takže v tomhle smyslu
bych řekl, že freeskiing se dá brát jako druh umění.
Máš vedle ježdění ještě nějaké nadání, kterým se snažíš dělat radost
sobě nebo ostatním?
Vaření.

FLAT SPIN 7 MUTE, NATÁČENÍ FILMU ROOTS V PARKU YLLÄS
– KONEC DUBNA VŽDY TRÁVÍM V LAPONSKU, PARKY JSOU TU PERFEKTNĚ UPRAVENÉ, POČASÍ UŽ BÝVÁ PŘÍJEMNĚ TEPLÉ A KAŽDÝ DEN
VŽDYCKY KONČÍ OBROVSKÝM VEČÍRKEM NAZVANÝM VAPPU!
FOTO RAMI LAPPALAINEN

Hmm, kdybys mě měl pozvat na večeři, co bys uvařil?
Kuře tandori a zeleninovou rýži, to je moje oblíbené jídlo.
Dáš mi recept?
Jasně, stav se a naučím tě to!
Je něco, co jsi ještě nikomu neřekl a co by třeba čtenáře překvapilo?
Co stupidního bych řekl … Jsem moc špatný zpěvák! Ale možná znáte mého
kumpána Kalle Leinonena. On zpívá sakra dobře, hodně spolu cestujeme a je fakt
sranda jít s ním na karaoke. Moje ségra teď dostala trenažér Singstar, takže budu
trénovat a nakopu Kallemu prdel! Jinak miluju tanec, je to nejlepší způsob, jak začít
párty a jak ji udržet při životě.
Když jsme u té hudby, co jsi naposledy poslouchal za muziku, proč právě
toto?
Bylo to DL Incognito – Newera, po několikáté jsem se díval na Coreyho Vanulara
v Long Story Short a zase mě to dostalo!
A poslední otázka: kdy se podíváš do Česka?
Tak teď opravdu nevím, každopádně bych chtěl pozdravit Ondru Beneše a Pepé
Kalenského, na North Face Ski Challenge s nima byla sranda. Ondru jsem v zimě
potkal v Norsku, Pepého jsem neviděl rok a půl. Snad se v zimě zase potkáme.
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JIRKA

LAUSECKER
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JIRKA JE LYŽA, JE TO VÝBORNÝ FREERIDER ALE DODNES SE VNUJE
I FREESTYLU. JIRKU VŠICHNI ZNAJÍ, KOLUJÍ O NM RZNÉ HISTORKY, PESTO
NENÍ STEDEM POZORNOSTI BULVÁRU, BA ANI JINÝCH MÉDIÍ. JIRKA PROST JEZDÍ.
JAKO PRVNÍ ESKÝ FREESKIER SE OBJEVOVAL V ZAHRANINÍCH LYŽASKÝCH
ASOPISECH. SVÉ KVALITY LETOS POTVRDIL NA PRVNÍM NEOFICIÁLNÍM ESKÉM
MISTROVSTVÍ V BIG MOUNTAIN. A TAK DÁLE A TAK DÁLE …
ÁDKY O JIRKOVI SE DOMÁCÍMU TISKU DOSUD VYHÝBALY, I PROTO JE DNES
PRINCIPÁLEM V NAŠEM SERIÁLU O TCH, JEŽ BYLI NA SCÉN, JAK SE DNES ZDÁ,
ODJAKŽIVA. NECHME TE ALE MLUVIT JIRKU A FOTKY…

LEDOPÁDEK NA ENGADINU – PRVNÍ
ENGADINSNOW, PRVNÍ INVITATIONAL
FREERIDE ZÁVOD FOTO JAKUB FREY
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1984
Lyžařské začátky. První „vážné“ freeski pokusy přišly v roce 1998

2001
Největší rozlet na evropskou freeskiingovou scénu ale nastal v roce 2001.
Na popud Martina Černíka si mě pozval manager a fotograf evropského
K2 teamu Christian Stadler, po nafocení prvních sekvencí mě okamžitě
přijal a na další rok jsem měl první smlouvu proﬁridera. Od té doby šla
karta nehorázným stylem. Akci střídalo focení, focení contest, contest
natáčení, natáčení akce. Doslova a do písmene splněný sen malého
samorosta ze šumavských hvozdů. Cestování nebralo konce a postupně
se dostavily i opravdové úspěchy.

2002
Sezónu, kdy jsem se věnoval převážně freestylu, jsem korunoval na
proslulém corneru summer campu na Zugspitzi. Den co den jsem na 10 m
vysokém a 26 m dlouhém (rovina) corneru přibližoval zadnímu dopadu až
jsem ho jednoho dne přelétl masivní 360 tail, na to pak 360 cork, vysloužil
jsem si uznání velmi důležitých lidí a pěkně tučnou smlouvu od Adidasu.

2003
Na Ga-Pa jsem se pak stal na několik let lokálem, později shaperem parku
a měl ho, díky výborným přátelům, za svůj druhý domov, a tak jsem to
začal mít k velkým horám blízko. Účast na závodech a organizace první
Austrian open mě přivedly do různých zákoutí Alp, kde jsem poznal
mnoho ostřílených freeriderů. Pocit z hor a mého jezdeckého progresu
byl stále silnější, stále více fotek v magazínech a rostoucí popularita mě
přivedly na invitational contest do Sv. Mořice. Bohužel jsem v polovině
velmi exponovaného svahu vytrhl vázání a přišel o účast ve ﬁnále, ale
díky (podle šéfredaktora německého časopisu Skiing) fantastickému
zdolání horní pasáže jsem zasel na pozdější sklizeň.
Objížděl jsem svět a ukazoval freeskiing nejen na horách, ale i ve
městech – Marseille, Amsterdam, Londýn, Bottrop, Vídeň atd. Žil jsem si
nádherný bezstarostný život dvacetiletého kluka – kalby, sex, šampaňský,
chlebíčky…
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MOJE OBLÍBENÁ PRAŠANOVKA
ANDERMATT, ŠVÝCARSKO, FOTO MATES NYKLES
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2005
Probuzení ze sna! Skvěle rozjetou sezonu zastavil jednoho rána pád na
zadek po přelétnutí dopadu na velkém a velmi špatně postaveném skoku
v Peci pod Sněžkou, kam jsem zavítal na shooting s Quiksilver busem.
Kompresní zlomenina L1, šrouby, měsíc na lůžku. Na nohy jsem se vracel
jen pomalu. Den před mým pádem si stejné zranění nedaleko Pece přivodil slovenský freeskier Marian Ligda, ten ale bohužel takové štestí neměl
a dodnes zůstal upoután na invalidním vozíku. Měl jsem moře času, na
který jsem nebyl zvyklý, přemýšlel o smyslu svého života a podobně,
zpětně vzato, někdy až zcestně. Nakonec zvítězil starý dobrý srdcař, jen
přestavěl některé hodnoty. Začal ještě mnohem hlouběji vnímat přírodu
a pohyb v ní jako svoji cestu …

ježdění neposlouchám mp3 ani nemám šátek přes obličej, poslouchám
vítr, jak pohybuje jednotlivými krystalky sněhu, jak hýbe stromy, z kterých
opadává bílá čepice a bavím se nad tím, jak mi v chumelenici namrzají
vousy. Návrat na lyže byl lehčí, než jsem doufal, ale level ježdění, kterým
jsem byl zvyklý zdolávat park či terén, byl fuč. Žádné hrrr, třeba to vyjde.
Místo toho horu dobře načíst, dokud není vybraná linie v hlavě tak
zapsaná, že člověk nemusí sázet na náhodu, park si nejdříve prosurfovat
a zkontrolovat odrazy i dopady. Naplno mi chuť do života vrátila Expedice
Bulharsko 06 – krosení v jeepu, řádění na snežných skůtrech, rafting,
v létě čtyřkolky, skateboard, MTB, skoky do vody … Hlavně si nenechat
protéct život sezením u televize nebo computeru.

2006

2007

Rozhodl jsem se, že přestanu závodit a účastnit se akcí, kde je člověk pod
vlivem diváků a vidiny úspěchu tlačen jít kolikrát až za hranici svých možností. Zranění a moje následné kroky znamenaly sice ztrátu některých
sponzorů a zhoršení ﬁnanční situace, ale tím spíš potvrdily moji teorii
a chuť užívat ježdění sám pro sebe. Jsem samotář, hlavně na horách, při

Rok 2007 jsem prožil s projektem Snowalterna a jeho členy, potvrdilo se,
že natáčení ﬁlmů a focení krásných fotek má pro mě mnohem blahodárnější účinky než stres při závodech, já prostě nejsem soutěživý typ. Vtáhli
mě svým nadšením zpět do pozice proridera a já to vnitřně přijal a dnes
jsem jim za to vděčný.

BULHARSKO, FOTO BRA O MOLNÁR

360 TAIL NA STEP
UP KICKERU

08
TRÉNINK SKTRINGU PED EXPEDICÍ
BULHARSKO 06 V MRAZIVÉM RÁNU
NEDALEKO TINCE …

… MJ MILÁEK
A ROZPRACHY TYLITR, PLNÝ PLYN
VODY JAKO PR
ŠUMAVA, FOTO
AŠANU
JAKUB FR
EY

FOTO JAKUB FREY

06

06
1999

2008

PRVNÍ SPONZOR QUIKSILVER

Rodná Šumava, St. Anton, Hochfügen, Heiligenblut, expedice Bulharsko 08, expedice Kavkaz 08,
nabitá sezona plná prašanu a nádherných jízd, skoků i railů. Únik o vlas před obrovskou lavinou mě
ještě více přesvědčil o hodnotě mého života.
Díky článkům Aleše Hladíka si zřejmě někdo všiml, že ještě žiju a rozhodl se pozvat mě na první
české big mountain závody Scott Czech Freeskiing Open 08. Pozvání jsem nechal otevřené a celý
Kavkaz jsem byl přesvědčený, že zůstanu věrný svým ideálům a nadále zůstanu pro českou freeskiingovou veřejnost pouze jakýmsi mýtem. Před lety jsem začal českou scénu tak trochu ignorovat, bylo
to po vzniku ČAF, což byl původně můj nápad, klasicky po česku zcizený lidmi, kteří toužili stát se
známější a nejlepší v ČR. To jsou však jen jednoocí mezí slepými, mnohem důležitější je být srovnáván s lepšími. Proto se často musím smát, když si o někom čtu, že je modla nebo ikona, o jiném zas
guru či zakladatel …

PRVNÍ PROFESIONÁLNÍ SMLOUVA K2

Jestli jste četli pozorně můj příběh, vezmete při první příležitosti lyže nebo kolo a vyrazíte do lesa poslouchat stromy.

2001
2002
CORNER V GAPA A DALŠÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVA
ADIDAS

2003
PŘEZDÍVKA GEORG KING OF THE QUARTERPIPE
1. MÍSTO THE JAM 03 NOČNÍ RAIL SESSION
INNSBRUCK, A
4. MÍSTO ARLBERG OPEN SPACE, A

2004
6. MÍSTO ENGADINSNOW, SV. MOŘIC, CH
2. MÍSTO RED BULL MAD GOAT RIDE, BANSKO, BG

2005
ZRANĚNÍ PÁTEŘE

2006
1. MÍSTO MAD GOAT RIDE CHINEESE DOWNHILL, BG

2008
SPONZOØI: Line Skis, Marker, DC, Quiksilver, Da Kine, Full Tilt

1. MÍSTO SCOTT CZECH RIDE, DAVOS
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ONDRA BENEŠ, SNOWPARK NZ
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LETOŠNÍ ROK PINÁŠI MNOHO NOVINEK, COŽ DOUFEJME
POMŽE ESKÉ SCÉN NA CEST K VÝSLUNÍ
(ALESPO ) NA KONTINENTU. V BEZNU PROBHL PRVNÍ
ESKÝ BIG MOUNTAIN ZÁVOD, V RUCE DRŽÍTE PRVNÍ
ÍSLO SPECIALIZOVANÉHO ASOPISU, COŽ (ZATÍM
MY) POVAŽUJEME SVÝM ZPSOBEM ZA ÚSPCH,
A PODOBNÝ POCIT MÁ MOŽNÁ I LUKIN MIKULA, KTERÝ
SE ROZHODL NAKOPNOUT ESKOU SCÉNU Z JINÉ
STRANY. VYTVOIL PRVNÍ ESKÝ NEWSCHOOLOVÝ
TEAM, KTERÝ BUDE FUNGOVAT EKNME NA
POLOPROFESIONÁLNÍ ÚROVNI. JESTLI BUDEME MLUVIT
O ÚSPCHU V OBECNÉM MÍTKU, SE POÁDN
UKÁŽE AŽ NA JAE, TE NÁM LUKIN ALESPO
O SPC
FREESTYLE TEAMU NS7, JAK SE TÝM OFICIÁLN
JMENUJE, EKNE NCO VÍC.

Luboš: Řekni mi, co je vlastně NS7?
Lukin: V první řadě je to obrovská šance pro
české kluky a holky, kteří berou newschool za
svůj životní směr a chtějí se mu věnovat na
100 %.
Luboš: Jak tě napadlo vytvořit takový projekt,
dozrál k němu už český newschool?
Lukin: Ani si už přesně nepamatuju, kdy mi hlavou poprvé proběhlo, že bych vytvořil projekt,
který by se takto dlouhodobě postavil za českou
freeski scénu. Už několik let trávím veškerý svůj
volný čas ježděním po českých i evropských
parcích společně s Jirkou Volákem, Ondrou
Benešem, Martinem Horákem a ostatníma
českýma top parkovýma jezdcema a po celé
ty roky se snažíme společně organizovat tripy,
fotit a natáčet. V posledních dvou letech se level
českého ježdění neskutečně zvedl a já si prostě
myslím, že s pomocí několika partnerů dokáže-

Luboš: Jaké budou povinnosti a priority jezdců?
Lukin: To bude velmi individuální. Například Pepé Kalenský má podle
mého názoru velkou šanci dostat se do některého z evropských teamů,
pro něj tedy bude prioritou objet co největší množství kvalitních evropských závodů a umísťovat se. Díky teamu se dostane do středisek, kde se
contesty budou pořádat, mnohem dříve a nebude muset být ve stresu ze
všech organizačních věcí okolo. A povinosti? Jestli bude muset například
zajet do určitého místa? No to určitě ne. Na závodech bude jedinou
prioritou riderů umístit se podle svých, v dané chvíli nejlepších, možností.
Rideři budou hodnoceni podle celkového přistupu ke contestům,
fotoshootingům a natáčení. Poslední věcí, kterou bych si přál, je mít team
plný vystresovaných závodníků, kteří musejí strojově podávat výkony.
Luboš: Existuje už nějaký plán teamových akcí?
Lukin: Částečně ano. Částečně jenom proto, že ne všechny evropské
a české závody už mají stanovené pevné termíny. Já se budu snažit
organizovat výjezdy tak, abychom mohli kombinovat závody s fotoshootingy. Do resortu, kde závody proběhnou, pojedeme o několik dní dříve,
společně něco nafotíme, natočíme, rideři si zvyknou na místní podmínky
a odpočinou si po cestě, poté proběhne závod a pojede se domů.
Luboš: Vypadá to, že fungování teamu nebude levná záležitost, kdo
podpoří jeho chod, je zájem o spolupráci ze strany core značek, nebo je
newschool atraktivní i pro neoborové partnery, případně sponzory?
Lukin: Partneři a sponzoři teamu určitě nebudou pocházet pouze z řad
ﬁrem, které mají přímý vztah k lyžování. NS7 team, jakožto nezisková organizace, podporující rozvoj sportu hlavně pro mladé kluky a holky, je, co se
týče reklamy, velmi zajímavou přiležitostí pro ﬁrmy jakéhokoliv zaměření.
Sociální kredit kterékoliv ﬁrmy, která nás bude jakýmkoliv způsobem
podporovat, naroste a nesejde na tom, jestli vyrábí lyže nebo staví domy.
Foto a video materiál se navíc dostane k obrovskému množství lidí. Máme
v plánu zůčastnit se několika exhibicí a všech českých a slovenských
závodů. Navíc nebudeme činní pouze v zimě, ale celoročně. Třeba na tvoje
otázky odpovídám z Nového Zélandu, kde trénujeme na zimní sezónu.
Luboš: Děkuju za rozhovor a ať se daří.
Lukin: Taky, díky.

FILIP TARABA, SNOWPARK NZ

me pro jezdce vytvořit co možná nejlepší podmínky, aby se zanedlouho
dostali na evropskou a světovou úroveň a hlavně na olympiádu v roce
2014 v Soči, kde se pojede poprvé freeski U-rampa.
Luboš: Jaká bude jeho struktura, jak bude tým fungovat?
Lukin: Struktura teamu je na celém projektu asi to nejzajímavější. Team
se bude skládat vždy ze 7 riderů, z čehož dva budou mladší než 18 let.
Hlavně ale team nebude mít ﬁxní sestavu. Já společně s několika dalšími
lidmi budu neustále sledovat českou scénu, a jakmile bude kdokoliv
z hlavního teamu buď dlouhodobě zraněný, nebo se bude, když to řeknu
na rovinu, ﬂákat, bude nahrazen.
Luboš: Podle jakých kritérií jsi vybíral základní sestavu? Bude to uzavřená
společnost nebo bude otevřena pro transfuzi nové krve?
Lukin: Vybrat sedm „vyvolených“ nebylo vůbec jednoduché a určitě se
najde několik freeskierů, kteří se budou cítit ukřivdění. Já ale doufám, že
neuzavřenost teamu bude hlavním prvkem motivujícím kluky a holky
nejen v teamu, ale i mimo něj. Ti, kteří budou v teamu, tam budou chtít
zůstat, a ti, kteří tam nejsou, se tam budou chtít dostat. Základním kritériem pro zařazení není pouze momentální forma nebo výsledky v minulých
letech, ale hlavně snaha na sobě dlouhodobě pracovat. Celý projekt je založený na dlouhodobé podpoře rozvoje českého newschoolu. No a když
někdo z teamu usne na vavřínech, zasedne „rada starších“ a vybereme
z české scény náhradníka. To může vzbuzovat velké diskuze, ale pro mě je
nejdůležitější onen motivační prvek.
Luboš: Kdo je tedy mezi „zakládajícími“ jezdci?
Lukin: Team bude rozdělen do dvou sekcí, Youngshot team tvoří mladíci
do 18 let – Honza Balcar a Petr Křivánek. Ve Star teamu (nad 18) jsou Jirka
Volák, Roman Dalecký, Pepé Kalenský, Ondřej Beneš a Filip Taraba.
Luboš: Co tým jezdcům nabídne, aby se prali o místo v něm?
Lukin: Zatím není prostředí na to, abychom mohli vytvořit proﬁ team
a živit jezdce, takže podpora teamu bude spočívat v tom, že podle ﬁnančních možností sníží jezdcům náklady na ježdění na minimum. Zajistí jim
dopravu na závody po Evropě, obstará skipasy, zajistí ubytování během
foto a videoshootingů a podobně. Také se budeme snažit společně tvořit
materiál pro Freeski, a tím pro celou českou freeskiingovou obec

KDYBY NKOHO PROJEKT NS7 TEAMU ZAUJAL NATOLIK, ŽE BY JEJ CHTL JAKKOLIV
PODPOIT, MŽE SE OZVAT DO REDAKCE (KONTAKT V TIRÁŽI). FREESKI SE LOGICKY
STÁVÁ MEDIÁLNÍM PARTNEREM TEAMU A BUDE SLEDOVAT DNÍ OKOLO NJ, PROTO
SE MŽETE TŠIT NA PRAVIDELNÝ PÍDL SMETANY Z PLNOTUNÉ PRODUKCE NS7.
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Ptala se: Terka Houdková

TELEMARKISTKA MÍŠA
ŽITKOVÁ V PTADVACETI
DOKONILA ŠKOLU,
SBALILA KUFRY A PSA
A ODJELA DO AMERIKY
ZA SVÝM SNEM.

Hned na prvních závodech se umístila na skvělém pátém místě, z čehož možná i víc než Míša
byli paf přihlížející producenti telemarkových
videií. Neváhali, naložili ji i s pejskem Bonnie do
auta a jel se točit ﬁlm. Míša si tak svůj sen začala
plnit …
Jsi pořád na cestách, čemu říkáš domov?
Měla jsem v tom občas zmatek, ale momentálně
nazývám svým domovem Plzeň. Žije tu moje
rodina a vyrostla jsem tu. Poslední dobou se sem
i ráda vracím a vidím to město zase trochu jinak.
Jenže netrvá dlouho a už zase balím. Mizím
dřív, než o tom začnu přemýšlet. To by mě asi
zastavilo. Já ty svoje cesty radši moc dopředu
neplánuju a všechno, co se děje nebo stalo, bylo
často věcí náhody, štěstí i smůly.
Jak se stane, že sama holka vyrazí za velkou
louži a udělá díru do světa?
Táhlo mě někam jet a vyzkoušet si, jestli to
zvládnu. Taky že jsem viděla ﬁlm kluků z Powderwhore productions a to mi vzalo dech. To
jsem chtěla dělat – hikovat hory, kam se jinak
nedostaneš, a jet dolů hlubokým prašanem.
Potom už jsem jen koupila letenku a hurá do
Ameriky, s tím, že je tam najdu. Naivní nápad,
ale povedlo se. Zúčastnila jsem se big mountain závodů v Kalifornii, kam dorazily i všechny
telemarkový „hvězdy“. Tahle komunita je celkem
přátelská a v porovnání s alpskou nebo snowboardovou malá, tak nebylo až tak nemožný
si s klukama, který ﬁlmovali, zajezdit. No a jim

FOTO: ARCHIV MÍŠI ŽITKOVÉ

se líbilo, jak jezdím, a pozvali mě na natáčení. Pak potkáš další lidi, kteří mají
produkční společnosti, fotografy… Netočím a nefotím se stále stejnými lidmi.
Naopak mě baví pracovat a lyžovat každý rok někde jinde.
Jak si telemarkista vydělává, dá se říct, že jsi profík a nemusíš pracovat?
Tak tady asi bude vhodný poděkovat hodně moc mým sponzorům, se kterými
mám výbornou spolupráci a díky nim můžu takhle jezdit. Mé vroucí díky patří
ﬁrmám Sloane Park, Zag, Rottefella, Giro, Sensor, Level, Smith. Jsem profík
v uvozovkách. Telemark se nedá dělat čistě profesionálně, ne u nás. Jen jsem
týhle svý vášni podřídila život osobní i profesní, a ačkoli jsem vystudovala
genetiku, tak jsem v oboru ještě nepracovala. Dělala jsem spoustu sezónních
prací a poslední roky mě spolu s bráchou zaměstnávala starost o rodinný
podnik.
Vypadá to, že slovem rodinný podnik chceš něco zakamuﬂovat?
Tím „rodinným podnikem“ jsem se vyhnula mluvit o skutečnosti, že mi umřel
taťka, který podnikal. Pak jsme se starali o ﬁrmu my dva s bráchou. Není mi
nepříjemný o tom mluvit, ale nechci si zbytečně sypat sůl do rány a jsou mi
nepříjemný reakce lidí, hlavně ty závistivý. Ale málokdo si představí, jaký to je,
když přijdete o tátu čtyři dny před Vánoci. Jasně, mohla jsem lyžovat v Americe, Kanadě s těma nejlepšíma. Dalo by se říct, že to měl být vrchol mýho
lyžování a ty nejlepší roky. Byly. Ale byly zároveň i ty nejhorší v mým životě.
Dostkrát jsem se do toho, co bylo mou největší vášní, musela nutit. A bohužel
k tomu, abych mohla říct, že jsem ze sebe vydala to nejlepší, mi chybělo dát
do svýho lyžování srdce. Trvalo mi v podstatě dva a půl roku, než jsem se s tím
nějak vyrovnala. Hodně jsem se změnila. A už neřeknu ani slovo. Si připadám
jak u zpovědi. :-)
Vydrž, už jen pár otázek.
Prozraď něco, co by na tobě lidi překvapilo.
Ježíš … já nevím. Ač z Plzně, nemám ráda pivo. Jsem vodnář. Začala jsem letos
surfovat a s nadšením vodnářům vlastní. Odchází mi koleno a ani plato brufenů po ránu nepomáhá, takže další sezónu budu telemark podvádět s alpským
lyžováním. Oprašuju španělštinu, protože jsem se zamilovala do Mexika. Číslo
bot mám 5,5. Ještě něco?
Změnila bys něco v minulosti, kdybys mohla?
No, asi bych nelyžovala, ale tancovala. To se mi vždycky strašně líbilo a teď to
trochu doháním, ale jen tak sobě pro radost a tělu pro zlost, strašně přitom

bolí kolena. Pak je to spousta kopanců, co jsem napáchala, ale s tím už neudělám nic, jen se snad poučím. Tak to jen na okraj, protože jsi se přímo zeptala.
Jinak jsem samozřejmě spokojená tam, kde jsem, a že můžu lyžovat, těšit se
z maličkostí, dělat, co mě baví a naplňuje. Zkrátka vděčná a šťastná.
Jaký je tvůj časový harmonogram roku a co plánuješ na rok přiští?
Jelikož jsem se akorát vrátila z jednoho „ehm“ neplánovaného pracovně-turistického výletu po Latinské Americe, tak myslím, že si dám chvíli pauzu
v cestování a vrhnu se na fyzickou přípravu. Zimu bych ráda začala tady v Evropě, zvažuju celoroční permici na Stubai, kam jezdí většina mých kámošů,
telemarkistů. Mám testovat nové NTN vázání pro norskou ﬁrmu Rottefella,
na což se ohromně těším. A v lednu odlet směr USA a Kanada, kde bych měla
krom lyžování pomáhat dalšímu svému sponzorovi s distribucí, takže taky
výzva. Chtěla bych to svoje lyžování skloubit i s pracovní náplní. Pak ještě
mluvíme s klukama o výletu do Indie. Uvidíme. Řekla bych, že stejně budeme
všichni následovat sněžení.
Jaké je natáčeni s americkou produkcí, jak se dívají na holku z východu?
Nic zvláštního řekla bych. Záleží, s kým točíš, co je to za člověka, jestli neurotik
nebo ﬂegmatik, a to je pak jedno, jaký je národnosti. Já si jen všimla, jak Amíci
se všichni děsně zajímaj, ale jen naoko. Není jednouchý tam potkat někoho
opravdového, všechno je přetvářka. Pro mě tohle zjištění bylo zklamání. A řekla bych, že ani oni mě moc nechápou, holt kulturní rozdíly. Ale to neznamená,
že jsme si natáčení neužili. Společnou řeč jsme všichni našli v tom, co děláme,
v telemarku.
Při natáčeni jste asi dlouhou dobu se stejnými lidmi, co ponorka?
Ani ne, jak jsem říkala předtím, nás pojilo to nadšení z ježdění, z toho, že sněží,
že se povedl záběr… a pokud jsme trávili čas někde v malým srubu, tak to
nebylo víc jak 5 dnů. Potom by asi začaly problémy, ale typu kdo smrdí víc.
Jak stíháš osobní život?
Mně se ten osobní prolíná s profesním a upřímně, víc žiju ten profesní než
osobní. To, že netrávím tolik času tady v Čechách, mě připravilo o většinu
kamarádů a známých. Jsme zkrátka každý někde jinde. Je to daň za to moje
cestování, to si uvědomuju. Když jsem doma, tak se snažím dohánět všechny
resty a nemám moc času na nic jiného. Jinak mám rodinu, co nad mým
počínáním kroutí hlavou, lomí rukama, ale vždycky mě podrží, tak mám štěstí,
řekla bych. A taky psa, co vyžaduje veškerou moji lásku.
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Někdy se mi zdá, že je všechno v pěknejch sračkách … Ale když dost dlouho přemýšlím, vždycky v hlavě
najdu něco, co mě potěší a den mi udělá zase o něco sladší.
Tak třeba nedávno jsem se přes den střetnul s jednou dívenkou, která mi nechala po škole pod stěračem
mého auta vzkaz s telefonním číslem. Když jsem to odpoledne s nadšením popisoval svým kamarádům,
dostalo se mi reakce, že bych lepší nikdy nevymyslel: „Hmm, ty brďo…, jak to děláš, Jimmi, s tím svým odporným ksichtem?“ I přesto, s blaženým očekáváním blízkého setkání s opačným pohlavím, usedám k počítači
po dalším únavném dnu a začínám si projíždět jako každý jiný nadšený lyžník, co skoro celé léto věnoval
teplíčku, proﬂáklé webové stránky typu freeskiing.cz, jon-olsson.com/videoblog, redbullskiing.com a také
newschoolers.com … – většinou zde najdu jen videa, kterým sotva něco vytknu a ještě po pátým repete na to
koukám s otevřenou pusou jak orangutan, co ho zrovna pustili ze zoo.
Ale není tomu dlouho, co jsem zhlédl asi 15minutové video od společnosti Joystick Skiing Production, od
kterého jsem vlastně nečekal nic než jen další snůšku pekel z oblasti sci-ﬁ, ale byl jsem na omylu. 24denní roadtrip z Whistleru do L.A., převážně točený známým US lyžníkem Anthony Boronowskim na vás dýchne výbornou
náladou panující mezi těmito hochy. A to mě dostalo. Nemusí být vždycky všechno NEJNEJ, aby tě to potěšilo,
v jednoduchosti je krása, na to bysme neměli zapomínat.
Zanedlouho by měly z českých fabrik vyjít ski movies What If od Karkys Porno Production a STYL od Lukin Mikula Studios, a ať už to budou díla ve
stylu otevřená pusa nebo pohodové snímky rodinného typu, těším se, že v nich zase najdu něco, co mě potěší. Stejně jako v průběhu celé zimy, ať už
bude jakákoliv!

CESTA DO HLUBIN
FREERIDEROVA MOZKU
thinker

Znáte ten pocit? Někde jste. Něco tam děláte. A z úplně cizích lidí se najednou stávají vaši spřízněnci.
A to jen tak, bez ničeho, bez námahy, není třeba ani promluvit, usmát se, dokonce ani si vyměnit pohledy,
a funguje to i na dálku. Stává se to například při procházce Antarktidou, na rogallu nad Tichým oceánem, na
kánoi v systému pražské kanalizace. Lidé, které tam potkáme, už nejsou těmi bezejmennými ﬁgurkami, které
nás běžně míjejí na chodnících a u nichž si ani nejsme jistí, jestli to nejsou roboti, hologramy nebo virtuálové.
Místo ﬁgurek potkáváme skutečné lidi, se kterými nás spojuje pocit sounáležitosti a pospolitosti.
Není to tak dávno, kdy kvůli něčemu takovému nebylo nutné kupovat jízdenku do Antarktidy ani prostrkávat kánoi úzkým otvorem do kanálu. Stačilo vzít lyže, vyjet na kopec a dolů to vzít mimo sjezdovku nebo si
vyšlápnout kousek stranou, postavit skok a rozstřelit se na něm. Bohužel, staré dobré časy se pomalu odebírají
do nenávratna, více a více lyžařů opouští osvědčené prostory sjezdovek. Kdo za to může? Na vině je masivní
propagace všech forem volného lyžování, řízená nadnárodními korporacemi sportovního průmyslu, lačnícími
po snadném zisku. Korporace vyvinuly nové ďábelské metody, jak vysávat peněženky naivní lyžařské veřejnosti:
hromadné vymývání mozků, fotomontáže sluncem zalitých svahů s panenským sněhem, ﬁlmečky s rozstřikujícím
se prašanem a svištícími nebo rotujícími borci, to vše nutí zmanipulované masy nakupovat každý rok širší lyže,
širší kalhoty, barevnější bundy, k tomu lopaty (větší) a sondy (delší) a kdo ví, co ještě. To by samo o sobě ani tak
nevadilo. Jenomže lyžaři se s novým vybavením potřebují předvést, a pronikají do našich království. Je jich víc a víc
a za chvíli možná začneme přemýšlet, jestli se nejedná o roboty a hologramy. A nejhorší na té situaci je, že s tím
nemůžeme vůbec nic dělat, nezbývá nám než bezmocně přihlížet …
Nedávno jsem dostal e-mail od kamaráda: jestli prý nechci přispívat do nového freeskiingového časopisu. Ptám se: „Já? To nevadí, že při skoku nikdy nevím,
jestli dopadnu na nos nebo na záda, a moje freeridová extempore vypadají tak, že lyže pustím rovně dolů a když nad nimi ztratím kontrolu, snažím se je zastavit?“ – „Nevadí, něco napiš.“ – „Když tak přemýšlím, já o freeskiingu vlastně skoro nic nevím, to taky nevadí?“ – „Nevadí, mám tu pro tebe v časopise místo.“
Začal jsem přemýšlet, co to asi bude za časopis? Když do něj budou psát podobní diletanti, břídilové a nedoukové a vystavovat na odiv své neznalosti a neumětelství. Představil jsem si ubohé čtenáře, namáhavě se prokousávající vpřed nezáživnými snůškami blábolů nebo nestravitelnými výplody chorých mozků.
Čtenáře, ve kterých pomalu bobtná odpor k lyžím, hůlkám, prašanu, sněhu, zimě, k časopisům, papíru a latinskému písmu, k bezplatnému školství, ke všemu, co
je free …
Po chvíli se mi rozsvítilo. Už si nebudu připadat bezmocný! „Šéfredaktore, beru to!“
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1. Do 180 se můžete relativně dost vysoko odrazit, takže to nepřežeňte
s rychlostí! Asi tak jako byste se chtěli rozjet na rovný skok.

Pokročilí rideři mohou 180 trénovat i na větším skoku, ale dejte pozor,
ať rotaci nepřetočíte. Je velice důležité do posledního momentu sledovat místo dopadu. Když vám bude v rotaci pár stupňů chybět, dá se to
vyřešit tak, že vytočíte patky v poslední chvíli do dopadu (doshiftování). V opačném případě, když trik přetočíte, to většinou skončí pádem!

Pro začátek vám stačí menší skok. Nejlepší je trénovat 180 na sjezdovce na
jakékoli bouličce či nerovnosti. Velice důležité je umět odjet trik pozadu.
Uvědomte si, že když se rozjedete na skok určitou rychlostí a váhou těla
dopadnete do relativně prudkého dopadu, vaše rychlost se ještě zvýší.
Nejdřív se můžete zkusit rozjet se na skok, objet ho, odrazit se tak 1-2 m
před hranou dopadu, přeskočit rotací o 180 do dopadu a sjet si celý dopad
pozadu.

S tímto trikem většina lidí začíná, vzpomínám si jak jsem si koupil první
twintipové lyže a hned jsem si šel zkusit svoji první 180 na sjezdovce.
Ten pocit dopadu a odjezdu pozadu nikdy nezapomenu. V Saas Fee
jsme na focení zvolili trošku větší skok, ale na popsání základních fází
tohoto triku to určitě postačí.

LOKALITA SAAS FEE WWW.SAAS-FEE.CH

FOTO LUKIN MIKULA

5. Odjíždějte co nejdéle pozadu a dívejte se za sebe.

4. Dopad by měl být co nejplynulejší. Ze začátku je tedy lepší a snazší
dopadat vyváženě a odpružit to v kolenou.
Z hlediska stylu je efektnější dopadat na propnuté nohy, naklonění lehce
na špičky (měli byste cítit lyžáky na holeních). V tomto případě vás to bude
nutit předklonit se a hrábnout si (v tom lepším případě) rukama o dopad
– to je ale špatně.

3. Když už jste se odrazili v nejvyšším bodě letu měli byste být otočení
o 90 stupňů a sledovat místo dopadu. Ramena, pánev i nohy jsou v jedné
rovnině. Hlava se dívá přes pravé rameno na místo dopadu.
Nohy přitahujete k tělu, a pokud se cítíte, můžete v tuto chvíli zkusit nějaký
grab. Pro začátečníky doporučuji jakýkoli grab, který se dá chytat pravou
rukou. Např. safety, critical nebo japan. Pokročilejší mohou zvolit nose grab
nebo doublejapan.
Oči celou dobu směřují na dopad, jakmile jste připraveni dopadnout, tak se
podíváte pod sebe a tělo rozbalíte. Tím rotaci zabrzdíte a můžete dopadnout.

2. Na hraně odrazu si pravou rukou lehce nahrábněte do rotace, tzn. že
ramena vytočíte do směru rotace (zprava doleva), ale ne moc, abyste trik
nepřetočili (je to nejmenší rotace, takže se nepotřebujete moc točit). Nohy
kopírují tělo, tzn. jak se vytočí ramena, tak pod stejným úhlem točíte nohy.

VYUÈUJE: JIRKA VOLÁK
Jirka jezdí 6 let, to je porce, která jej řadí k nejzkušenějším newschool lyžařům v Čechách a na Slovensku. Newschoolu se
věnuje nejen na horách, ale i v rámci svého studia a právě se podílí na tvorbě knihy, Freeskiing – Newschool. Jeho služeb si
cení Scott, Vehicle, Oakley, Bigair.cz, NEFF, Flowpark Dolní Morava, Houseboard Skateshop.
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Underflip je z řady základních triků přes hlavu ale moc se nevidí tak
proč se ho nenaučit?
Tenhle trik není až tak složitý, jak se některým může zdát. Základem
je backflip. Ten už jistě máte vyzkoušený na trampolíně nebo z nějakého watercampu. 180 taky určitě zvládnete a tak jen stačí spojit tyto
věci dohromady.
Vyberte si kicker, na kterém jste si už zvykli. Víte, co od něj můžete čekat
a jak se na něm odrážet do backﬂipu (vřele doporučuji si prvně zkusit
backﬂip a pak jít do underu).

VYUÈUJE: MARTIN HORÁK
Martin má bohaté lyžařské zkušenosti (freeskiingu se věnuje víc než 10 let!)
a řadu výsledků, kterými zabodoval u mnoha sponzorů - 4FRNT, Special
Blend, Skateshop.cz, Titty Twister, Dalbello, DaKine, Infantia, Dolní Morava,
Bigair.cz.

UNDERFLIP TAILGRAB
1. Na nájezdu se připravte na skok, už byste měli vědět co chcete a jak to
chcete provést.
2. Odrážíte se jako na klasický backﬂip, tělo by mělo být kolmo k můstku.
Jediná výjimka je, že ruku, kterou chcete grabovat tail a za kterou se budete otáčet o 180 necháte níž
3. Vylítáváte, ruka jde pro grab, hlavou se otáčíte do směru rotace
4. Začnete chytat grab, hlavou se stále díváte do směru rotace, kontrolujete si výšku a orientujete se podle tablu
5. Držíte tail, rotace jde krásně do dopadu, který v této fázi pěkně vidíte
6. Užíváte si air
7. Teď je čas nachystat se na dopad - začnete tělo vytahovat nahoru, 180
zastavíte lehkým protipohybem pravé ruky.
8. Kontrolujete si dopad a pouštíte grab
9. Srovnáte se na dopadu a odjedete na switch
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1. Najíždějte na skok na switch.
2. Napřáhněte si na rotaci trošku míň, než kdybyste chtěli switch 7 s grabem.
3. Odrazte se z roztažených nohou.
4. Začněte rotovat prvních 180 ° zatím bez shifty.
5. Po první 180 je čas na shifty. To znamená, že rameny předběhnete rotaci (vytočte je víc směrem do rotace), zatímco nohy necháte lehce za sebou.
6. Na začátku druhé 360 už byste měli vidět dopad a podle toho, kolik máte času, se můžete v shifty ještě chvíli proletět, anebo dotočit rychle nohy pod
tělo do směru dopadu.
7. Rozbalte tělo, abyste zbrzdili rotaci. A dívejte se pod sebe na dopad.
8. Při dopadu se pokrčte v kolenou, abyste ztlumili náraz. Ale snažte se nepředklánět se, nevypadá to stylově.
9. A už si jen vychutnejte odjezd na switch.

Switch 720 shifty není až tak složitý trik, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nechytáte žádný grab a například pro mě je switch 7 příjemnější než
normální 720 (s odrazem a dopadem popředu), jelikož celou druhou polovinu triku už vidím dopad.
Nejdříve byste měli samozřejmě shifty umět do menších rotací jako 180, 360, 540 a samozřejmě musíte umět pořádně jezdit a odrážet se na switch.
Důležité je tento trik provádět na dostatečně velkém skoku, abyste měli na shifty čas.

VYUÈUJE: ONDRA BENEŠ
Ondra je jedním z nejlepších a nejstylovějších jezdců, kteří brázdí české kopce, a na závodech se běžně umisťuje
na předních místech. Toho si všimli Amplid, Horsefeathers, Neﬀ, Shred Optics a české zastoupení RedBull.

SWITCH 720 SHIFTY

NEWSCHOOL LESSONS

720

LOKALITA SAAS FEE WWW.SAAS-FEE.CH

FOTO LUKIN MIKULA

FREERIDOVÝ SLABIKÁØ
NA FOTCE JE PÌKNÌ VIDÌT, JAK LYŽE AKORÁTNÌ PLUJÍ SNÌHEM. ŠPIÈKY ÈOUHAJÍ, ALE CELÁ PLOCHA LYŽE
JE PÌKNÌ VE SNÌHU A PRACUJE NA VZTLAKU A OPOØE PRO SÍLY V OBLOUKU. KATKA JE VÙÈI LYŽÍM JEN
V MINIMÁLNÍM ZÁKLONU A MÙŽE SE DÍKY TOMU DO LYŽÍ SPRÁVNÌ OPØÍT.
FIGURANTKA: KATEØINA SOBOTKOVÁ, FOTO: LUBOŠ SUŠILA, MÍSTO: VERBIER

Proè váhu vzad?
Přehnaně řečeno je potřeba namířit špičky lyží
vzhůru, aby se jim chtělo hezky ze sněhu ven. Pro
jízdu v obloucích a čelení odstředivým a jiným
silám je ale nejvýhodnější stát nad středem lyží,
a proto je důležité to se záklonem nepřehánět,
ba naopak, měli byste se snažit „být vepředu“,
jak nejvíc to jen jde. Ale ne více než v ideálním
rovnovážném stavu. (Tj. stojím na celém chodidle
a neopírám se ani dopředu ani dozadu.) Výrobci
se nám to dnes snaží zjednodušit rockerem, což
znamená, že dělají lyže, na kterých se špička
zvedá více či méně blízko středu lyže, nebo lyže
s úplně opačným prohnutím.

Co a jak ovlivòuje míru posunu tìžištì?
Rychlost – čím rychleji pojedete, tím více lyže
ponesou a vy můžete jít víc dopředu.
„Nosnost“ lyží – čím nosnější je špička lyží vůči
patce, tím méně je třeba se zaklánět, naopak na
krátkých a úzkých lyžičkách bude třeba záklonu
nejvíce.
Sníh – čím měkčí a bořivější je sníh, tím více
se musíte snažit, aby vám špičky vyjely nahoru,
a naopak čím méně se boříte, tím méně záklonu
je třeba.

Jak na to?

Text: Honza Schauer

MÍRNÝ
ZÁKLON
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VLASTN BYCH ANI NEML PSÁT
SPÍŠE O MÍRNÉ PENESENÍ VÁHY
JAK MOC? TO ZÁVISÍ NA MNOHA
– DRUHU SNHU, VLASTNOSTECH
RYCHLOSTI JÍZDY.

ZÁKLON, JDE
SMREM VZAD.
FAKTORECH
LYŽÍ NEBO

Až se tedy potkáte s hlubokým sněhem, zkuste
místo klasického základního postoje (stojíte
rovnoměrně na celém chodidle a neopíráte se ani
do jazyka boty, ani dozadu) mírné přenesení váhy
dozadu.
Postavte se na lyže tak, jak jste zvyklí na tvrdém
sněhu. Pak ze základního postoje přenesete váhu
na zadní část chodidla a lehce se opřete o zadní
stranu boty. Teď se můžete rozjet pomalu z kopce
a vnímat, co dělají vaše lyže. Pokud se budou hezky rozjíždět, můžete zkusit, jak nejméně je možné
„být vzadu“, aby lyže pěkně nesly na sněhu.
Pokud máte váhu vzadu málo, lyže se dostanou
do sněhu, budou brzdit, popřípadě uplně zastaví.
Možná dokonce uděláte kotrmelec dopředu,
protože se špičky zapíchnou pod sníh úplně.
Samostatnou kapitolou je jízda na reverse
camber lyžích, které bych skoro nazval jako „samo
předo-zadně stabilizující“. Ne že byste na nich
nemuseli přenášet váhu vůbec, ale chybičky jsou
zde promíjeny s příjemnou tolerantností, která
obzvláště začátečníkovi v hlubokém sněhu přijde
velmi vhod.
Ať vám to práší!

Artika Goretex Jacket
Vaše cesta k novým vrcholům!
Bunda Artika Goretex je Vaším průvodcem na cestě
opravdového adrenalinu. Na každé lyžařské túře, na
každém čerstvě zasněženém svahu.
O jízdu s maximálním prožitkem se postarají srolovatelná
kapuce s patkou a dvojí regulací a také systém ukončení
rukávů regulovaný suchým zipem.

www.salewa.com

KLUB
UB
ÈÙ
ELITNÍCH KOPÁÈ
Text a ilustrace: Manuel Genswein
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VŠICHNI, KDO NCO SLYŠELI O ZÁCHRAN OBTI ZASYPANÉ LAVINOU, VÍ, ŽE
AS JE KRITICKÝ FAKTOR V BOJI O ŽIVOT ZASYPANÉHO. PROTO JSOU METODY
A POSTUP ZÁCHRANNÝCH PRACÍ DO DETAILU PROSTUDOVÁNY A POPSÁNY. TAKŽE
KDYŽ SE NAUÍTE ŠPIKOV ZACHÁZET S VYHLEDÁVAEM A ZÍSKÁTE JEMNOCIT
V SOND, MOŽNÁ ZJISTÍTE, ŽE PIJDE NA ADU TŽKÁ PRÁCE. V ZÁVISLOSTI
NA HLOUBCE, V JAKÉ SE ZASYPANÝ NACHÁZÍ, MNOHDY TAK TŽKÁ, ŽE POHLTÍ
ZDALEKA NEJVÍCE ASU ZE VŠECH ÁSTÍ ZÁCHRANNÉ AKCE. MŽETE NAMÍTNOUT,
ŽE KDYBY NA PRÁCI S LOPATOU BYLO CO STUDOVAT, MUSELY BY BÝT MSTSKÉ
VÝKOPY OBSAZENY INŽENÝRY A DOKTORY. ZÁCHRANA ŽIVOTA JE VŠAK
PODSTATN ZÁVAŽNJŠÍ VC NEŽ VÝKOP PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ. TADY UŽ SE
I NAD TAK TRIVIÁLNÍ INNOSTÍ VYPLATÍ PEMÝŠLET…

Dopravník snìhu ve tvaru V
1 Rozmístění zachránců: snadno a rychle změříte vzdálenosti mezi
kopajícími
2 Práce v sektorech „přepravníku“: sníh je přesouván pohyby podob
nými pádlování
3 Rotace ve směru hodinových ručiček je iniciována člověkem kopajíc
ťuje udržení pozornosti a motivace a pomáhá bránit

ím vepředu: posun zajišpředčasnému vyčerpání

4 První vizuální kontakt se zasypaným: víc zachránců je potřeba

vepředu a „přepravník“ stačí
provozovat omezeně tak, aby zajistil nejnutnější odsun
sněhu
5 Zachránci vepředu opatrně vyprošťují zasypaného, zatímco další
co nejrychleji kopou tak, aby
prostor kolem oběti přizpůsobili její skutečné poloze
a umožnili její vyproštění
6 Asistence organizované záchraně: další kopání a uvolňování místa
přichází na řadu až poté,
co je zahájeno ošetření nebo resuscitace oběti lékařem
nebo odborným záchranářem

Jako potencionální zachránci byste měli mít
na mysli, že je třeba zasypaného vykopat co
nejrychleji (zajistit přístup vzduchu), vytvořit
dostatečný prostor pro bezpečné vyproštění,
ale zároveň „neušlapat“ případnou vzduchovou
kapsu, která je v té chvíli jediným pojítkem
oběti se světem živých. Tyto požadavky splňuje
přístup nazvaný „Dopravník sněhu ve tvaru V“
(V-Shaped Conveyor-Belt Approach to Snow
Transport).

2.1 Na rovině nebo mírném svahu (0–5 stupňů)
je délka V rovna dvojnásobku hloubky, ve které
leží obět (BD).

1.1 Předčasné únavě se dá čelit rotací na pracovních pozicích a změnou vykonávané činnosti. To
nejenže umožní odpočinout naposledy používaným svalům ale také pomáhá udržet soustředění
(na to ostatně přišli už kapitalisté vykořisťující
v dávných dobách dělníky, když je nutili rotovat
po různých pracovních pozicích). Doba střídání
by neměla být příliš dlouhá, aby se zabránilo
vyčerpání, ani zbytečně krátká, abyste měli čas si
činnost na nové pozici osvojit. Jako efektivní se
ukázalo střídání každé čtyři minuty.
1.2 Způsob transportu sněhu ovlivňuje nejen
rychlost práce, ale i dobu, po kterou jste schopní
kopat. Zvedání sněhu do výšky, kopání schodů
nebo jakékoliv podobné způsoby jsou namáhavé a málo účinné. Daleko efektivnější je přesouvání sněhu pohyby podobnými pádlování, kdy
můžete využít nejen síly paží, ale také trupu.

2 Velikost „V“ a poèet zachráncù
Rozměry „véčka“, ze kterého budeme přesouvat
sníh, odvodíte jednoduše podle hloubky, ve které leží zasypaný. Správná délka „véčka“ (jedno až
dvojnásobek hloubky oběti) zajistí, že nakloněná
rovina nepřekročí kritický úhel 25 stupňů. To je
sklon, při kterém by se sníh začal po svahu sypat
zpět. Nakloněná rovina by měla mít vždy tento
nebo menší sklon.

3.2 Hlavním úkolem každého kopáče je přemístit
sníh ze svého sektoru dál dozadu (směrem od
zasypaného, jak jinak, že?). Pokud kopající nemá
co přehrnovat, kope bloky sněhu a zvětšuje
hloubku svého úseku.
3.3 Čím je kopáč víc vzadu, tím větší plochu
pokrývá, přesunuje víc sněhu a méně kope do
hloubky, což samo o sobě vytváří nakloněnou
rovinu, která klesá směrem k zasypanému.
3.4 Po čtyřech minutách se každý posune o jedno místo ve směru hodinových ručiček. Doba
čtyř minut nemusí být dodržována striktně,
můžete ji odhadovat, ale dá se rovněž použít
pravidlo posun při prvních známkách únavy
(kohokoliv ze skupiny).

1 Efektivita – základ úspìchu
Základním požadavkem při kopání je tedy maximální rychlost. Proto je nutné pracovat efektivně, to znamená zejména udržet vysoký výkon
po co nejdelší dobu – nevyčerpat se, dokud není
záchrana u konce (1.1) a za druhé zvolit správný
způsob transportu nakopaného sněhu (1.2).

délku dvou lopat. Toto rozestavení umožňuje
pracovat efektivně a zároveň nepřekážet jeden
druhému.

Na prudkých svazích (20–25 stupňů) je délka
V stejná jako hloubka BD. (obr. 1)

Šířka otevřeného konce V (podstava trojúhelníku) je vždy rovna hloubce, do které kopeme
(BD).
2.2 Obecně se dá říct, že jeden kopající pokryje
80 cm výšky vytyčeného trojúhelníku. Jestliže
je tedy oběť na rovině v hloubce dvou metrů,
je délka trojúhelníku 2x2 = 4 m. 4 m děleno 0,8
metru dává optimální počet 5 kopajících. Je na
každém z nich, kam se v rámci svého sektoru
v trojúhelníku postaví. Stejně jako v případě
držení hokejky má obvykle každý svou silnější
nebo šikovnější stranu, i zde si kopající určí, zda
bude krájet a transportovat sníh vlevo nebo
vpravo.

3 Transport snìhu pomocí V
3.1 Kopající utvoří V tak, že dva , kteří jsou
nejblíž vrcholu V (nejblíže zasypanému), jsou od
sebe na vzdálenost jedné lopaty, ten nejblíže
zasypanému pouze kope bloky sněhu, druhý je
„pádlováním“ přesouvá za sebe. Třetí a každý
další kopající jsou od předchozích vzdáleni na

3.5 Takto pokračuje kopání, dokud poprvé
neuvidíte zasypaného. V tuto chvíli dochází k poslednímu střídání (jednak zasypaný si nemusí
každou chvíli zvykat na jiného člověka, což je
důležité z psychologického hlediska, druhak
stále stejný zachránce neztrácí čas zjišťováním polohy oběti, situace, možných zranění
a podobně). Dva zachránci teď opatrně pracují
kolem zasypaného, čímž produkují méně sněhu,
který má být transportován. Třetí nejbližší proto
co nejrychleji kope stěny kolem dvou vepředu,
aby jim vytvořil dostatek prostoru pro práci
a zároveň aby uzpůsobil prostor skutečné poloze oběti. Nyní už není třeba kopat a přesouvat
stěny v plné výšce, stačí hloubit „jeskyni“.
Už ani není třeba udržovat celou plochu V „čistou“, více zachránců může pracovat u zasypaného a přebytečný sníh se může ukládat na jedné
straně vzniklé plošiny.

4 Asistence organizovaným záchranáøùm
4.1 Když se v průběhu nebo na konci kopání
dostaví organizovaná záchrana (Horská služba,
lékař), budou mít pravděpodobně větší nároky
na prostor kolem zasypaného než malá skupina
amatérských zachránců. To by však v žádném
případě nemělo přerušit ani zpomalit vyprošťování oběti. Nejdůležitější je zajistit přívod
vzduchu a zahájit resuscitaci, pak teprve by
mělo přijít na řadu případné zvětšování prostoru. Přepravník ve tvaru V je rychlý, efektivní
a k zasypanému šetrný způsob vyproštění. Proto
by měl být používán všemi skupinami zachránců
bez ohledu na jejich počet, odbornost nebo
stupeň organizace.
Více informací o lavinové záchraně a prevenci
najdete na http://genswein.com

69

VE ZNAMENÍ

Text: Luboš Sušila

PRAŠANU
FREESKI TEST 08–09
VLONI JSME NAZNAILI, ŽE SE TOHO
V OBLASTI OFF-PISTE LYŽÍ HODN DJE,
A NEZBÝVÁ, NEŽ TO ZOPAKOVAT. LAVINA
REVERSE CAMBER SE PLNOU PAROU
VALÍ ZASNŽENOU KRAJINOU A OPANÉ
PROHNUTÍ SI ZÍSKÁVÁ SRDCE MNOHA
PRAŠANOMILC. TO JE TA NEJVÝRAZNJŠÍ
ZPRÁVA Z DAVOSKÉHO TESTOVÁNÍ.
Oproti loňsku jsme testovací kontingent rozšířili o speciálky do prašanu a tlusté twintipy. Bavíme-li se o rozšiřování, to „postihlo“ i testované
modely. Za spodní hranici šířky jsme určili 90 mm ve středu lyže (ano, byly
i výjimky), což považujeme za startovní hranici pro čistokrevné freeridovky.
Testované lyže jsme rozdělili do tří kategorií:
FREERIDE – široké lyže určené nejen do prašanu
POWDER – lyže určené do prašanu – velmi široké lyže, často s opačným
krojením a/nebo negativním prohnutím – reverse camber
FAT TWIN – široké twintipové lyže určené pro jízdu i triky ve volném terénu, hlubokém sněhu, často však dobře použitelné v parku i na sjezdovce.
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Podařilo se nám pro test shromáždit pěknou řádku modelů. Měli jsme jak
lyže, které jsou atraktivní i pro české podmínky, tak macatá prkna s opačným prohnutím pro ty, kterým jsou české kopečky málo a své výlety
plánují výhradně podle dat z meteorologických družic.

Na kategoriích Freeride a Fat Twin se opět ukázalo, že širokých lyží
se není třeba bát. Naopak, záleží pouze na preferencích daného lyžaře.
Ten, koho naplňuje ucho položené na manšestru nebo jízda v brankách,
se do širokých lyží nepohrne, ale člověk, který má rád všechny podoby
lyžování, jak na sjezdovce, tak ve volném terénu, a jehož mantrou není
rychlost přehranění, se na 8–10 cm lyžích sveze opravdu všude. Snad
jen na čistém ledě je těch 9 a víc cm handicapem.
Výše napsané však neplatí pro kategorii Powder. Tyto speciálky jsou
určeny hlavně pro prašan a na tvrdé sjezdovce vám radost neudělají. To
však neznamená, že by byly všechny stejné. Naopak, kolik třešní, tolik
višní, jak by řekl klasik, ale na jednom se shodují a pozitivní reference
šíří všichni: v prašanu je to úlet a úplně jiná zkušenost, než lyže klasického tvaru. Rozsáhlejší ventilaci názorů na tyto lyže (rocker, reverse
camber, reverse sidecut) najdete o kousek dál v článku Prašanová
abeceda.

ALEŠ HOLUB, , TRAIN SNOWFEST 08, DAVOS, FOTO PETR HAVELKA

Výsledky
Základní myšlenkou našeho testování bylo, jako vždy, zjistit, které lyže
jsou vhodné pro jaké lyžaře a do jakých podmínek. Výstupem, který
prezentujeme, je tedy doporučení pro koho a kam se lyže hodí, nikoliv
žebříček seřazený podle úspěšnosti. V hodnocení freeridových lyží
totiž hrají nesrovnatelně větší úlohu pocity, osobní preference (terén,
sníh,…) a momentální podmínky než v případě testů lyží v doslova
standardizovaných podmínkách upravené sjezdovky.
Testovací lyže byly k dispozici všem účastníkům Train SNOWfestu a od
všech jsme sbírali postřehy a hodnocení. Do zpracování však byla zařazena
jen hodnocení od lyžařů, o kterých víme, že jsou schopni lyže posoudit
a porovnat. Zároveň jsme se snažili o to, aby v rámci jednoho dne měla
každá testovací grupa k dispozici homogenní skupinu materiálu, tedy lyže
podobného zaměření, a testéři tak měli možnost porovnávat srovnatelné.
V testu jsme měli k dispozici lyže následujících značek: Amplid, Armada,
Atomic, Choc, Elan, Explosive, G3, Hagan, K2, Line, Movement, Ninthward,
Salomon, Scarabeus, Scott, Schutz, Sporten, Ski Trab, Völkl, Westige, Zag.

O vašich vlastních zkušenostech s freeridovými lyžemi můžete diskutovat
na SNOW.CZ a Freeskiing.cz
Partnerem testu byla značka
Skivo, jejíž materiál jsme používali na údržbu lyží (a že děr
jsme zalili nepočítaně!:-)
Výsledky jsou prezentovány v dvourozměrném modelu, který ukazuje do
jakého sněhu a pro jak zdatného lyžaře je lyže určena. Čím větší plocha
v grafu, tím všestrannější lyže je, a čím více vpravo graf zasahuje, tím je
lyže vhodnější pro náročnějšího uživatele. Směrem nahoru se vhodnost
použití posunuje k hlubšímu, respektive lehčímu sněhu. Graf je doplněn
slovním komentářem složeným z vyjádření testérů, která vystihují zásadní
charakteristiky lyže.
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EXPERT

PRAŠAN

KATEGORIE:

TVRDÝ SNÍH

délka: 184 cm
šš: 145 mm
šs: 126 mm
šp: 116 mm
rádius: 25 m

KATEGORIE:

POWDER

TVRDÝ SNÍH

délka: 185 cm
šš: 125 mm
šs: 133 mm
šp: 134 mm
rádius:
m

ELAN 1111

KATEGORIE:

POWDER

PRAŠAN

Velmi dobře ovladatelná, tvrdá, rychlá, ale i hravá lyže, která si nejvíc rozumí s prašanem, ve kterém zanechá stopu, kterou by záviděli i snowboardisté. Velmi dobře
se chová na ﬁrnu i v krustě. Opačné krojení vyžaduje na tvrdém podkladu dobrého lyžaře.

TVRDÝ SNÍH

délka: 184 cm
šš: 161 mm
šs: 121 mm
šp: 141 mm
rádius: 20,3 m

K2 HellBent

KATEGORIE:

PRAŠAN

Rychlé a stabilní lyže nejen do prašanu. Mají výborný vztlak. Jsou torzně tuhé, přitom však podélně příjemně ﬂexibilní. S dostatečnou silou na měkčím podkladu jede
nádherně dlouhý oblouk po hraně, zkrátit jej je dřina, na hodně tvrdém sněhu to není pro slabé povahy.

TVRDÝ SNÍH

délka: 179 cm
šš: 150 mm
šs: 122 mm
šp: 141 mm
rádius:
m

LINE EP Pro

KATEGORIE:

PRAŠAN

Lehce ovladatelná, měkká, spíš hravější lyže, která potřebuje prašan, tam ji zvládne i začátečník. Na rozbitém sněhu je nestabilní a hůře ovladatelná.

TVRDÝ SNÍH

délka: 185 cm
šš: 153 mm
šs: 127 mm
šp: 150 mm
rádius: 15,9 m

AMPLID Infradark

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Neuvěřitelně hravá lyže, ideální na fakie. Je však velmi měkká, agresivním stylem s ní nic nepořídíte a nemá ráda rozbitý sníh. Stejně tak se necítí dobře ve velké rychlosti.
Nejlepší je v prašanu a ve vzduchu, nicméně zajímavé je i svezení na (ne-ledové) sjezdovce. Bát se jí nemusí ani méně zkušení. Velmi speciﬁcké, ale velmi zábavné.

TVRDÝ SNÍH

délka: 191 cm
šš: 136 mm
šs: 107 mm
šp: 126 mm
rádius: 27,4 m
Velmi lehké lyže, jejich malá váha je znatelná i při jízdě, jako byste na nohou nic neměli. ideální na šlapání. Pro lehčí lyžaře dostatečný vztlak v prašanu, pěkně krouží
v otevřených obloucích, je však třeba si hlídat vnější lyži, ráda odjíždí ven z oblouku. Zvládá dobře i sjezdovku, ale do krusty je příliš subtilní.

ARMADA ARV

KATEGORIE:

délka: 185 cm
šš: 130 mm
šs:
95 mm
šp: 119 mm
rádius: 20,5 m
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Spolehlivá, stabilní a univerzální lyže, velmi dobrá ve všech terénech, výborná na měkkém povrchu, na led příliš měkká. Sedí jí aktivnější styl jízdy.

FREERIDE

PRAŠAN

ARMADA ARG

PRAŠAN

Velmi stabilní v jizdě i při dopadech skoků, na svou délku velmi ovladatelná lyže, v prašanu se chová téměř ideálně, ve velké rychlosti je mírně přetáčivá. Velmi dobrá
i do krusty, svými univerzálními schopnostmi přesahuje kategorii powder. Nevyžaduje nijak zvláštní nároky na lyžaře, ale jen dobrý lyžař využije její potenciál.

TVRDÝ SNÍH

AMPLID Cholesterone RC
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PRAŠAN

KATEGORIE:

TVRDÝ SNÍH

délka: 183 cm
šš: 126 mm
šs:
99 mm
šp: 117 mm
rádius: 29 m

TVRDÝ SNÍH

délka: 185 cm
šš: 129 mm
šs:
99 mm
šp: 119 mm
rádius: 31,3 m

EXPLOSIVE Outsider

PRAŠAN

Této lyži sedí vyloženě prašan, síla a rychlá jízda, potom krásně pluje a je velice příjemná.

TVRDÝ SNÍH

délka: 171 cm
šš: 122 mm
šs:
87 mm
šp: 112 mm
rádius: 17,8 m

G3 El Hombre

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Krásně ovladatelná, točivá lyže, spíš univerzálka pro freeridové začátečníky. Zvládá jak tvrdší povrh, tak rozbitý sníh, v prašanu však díky malé šířce nenese jako
pořádná freeridovka.

TVRDÝ SNÍH

délka: 185 cm
šš: 136 mm
šs: 105 mm
šp: 124 mm
rádius: výrobce neuvádí

HAGAN Dragon

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Rychlé, ale živé a snadno ovladatelné lyže. Na svou šířku snadno točí a dávají pocit, že máte jízdu stále pod kontrolou. Dlouhý i střední oblouk jsou jejich volba. Na
„tlusťochy“ výborný poměr šířka/váha ocení ti, kteří si oblouky chtějí zasloužit.

TVRDÝ SNÍH

délka: 175 cm
šš: 114 mm
šs:
74 mm
šp: 104 mm
rádius: 15 m

CHOC Pleasure

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Lehoučké lyže pro skialpinisty, kteří se chtějí i svézt, nicméně malá šířka je znát. Ideální volba pro ty, které baví i cesta nahoru a sjezd si chtějí užít bez námahy za jakýchkoliv
podmínek.

TVRDÝ SNÍH

délka: 191 cm
šš: 132 mm
šs: 100 mm
šp: 122 mm
rádius: 22,8 m
Lehké, přiměřeně tvrdé a velmi dobře reagující lyže. Umožňují jen tak se vozit, ale dokáží také předvést agresivní rychlou jízdu. V hlubokém sněhu pěkné svezení
v prašanu i na tvrdém sněhu.

LINE Prophet 100

KATEGORIE:

FREERIDE

délka: 186 cm
šš: 134 mm
šs: 100 mm
šp: 125 mm
rádius: 18,9 m
Dobře ovladatelné lyže, univerzálky, dobře zvládají tvrdý povrch, podrží, jsou spolehlivé a pěkně vedou oblouk, v prašanu jim to jde při vyšších rychlostech. Velmi
příjemné a snadno ovladatelné lyže do všech podmínek.

PRAŠAN

ELAN 999

PRAŠAN

Stabilní a klidné lyže pro vyspělé lyžaře. Dokážou si poradit s každým terénem, ale v prašanu by jim slušela větší šířka.

TVRDÝ SNÍH

ATOMIC SugarDaddy
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PRAŠAN

KATEGORIE:

TVRDÝ SNÍH

délka: 191 cm
šš: 135 mm
šs: 108 mm
šp: 124 mm
rádius: 32 m

TVRDÝ SNÍH

délka: 182 cm
šš: 131 mm
šs: 111 mm
šp: 121 mm
rádius: 44,7 m

SCARABEUS Apocalypse

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Velmi spolehlivé ve všech terénech, dobře jedou po hraně, jsou snadno ovladatelné, na tvrdém nebo v rozbitém sněhu vhodné pro dobré lyžaře, v prašanu dostatečně nesou a jsou ovladatelné, zvlášť pro lehčí lyžaře je vztlak plně dostačující.

TVRDÝ SNÍH

délka: 192 cm
šš: 140 mm
šs: 104 mm
šp: 128 mm
rádius: 23 m

SCOTT Crusade

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Skvělá kombinace váhy, délky a krojení. Taper usnadňuje jízdu jak v prašanu, tak v těžším sněhu, ale lyže funguje dobře na sjezdovce. Nejvíc doma se cítí v prašanu.
Potřebuje přesné vedení a agresivnější pojetí.

TVRDÝ SNÍH

délka: 179 cm
šš: 133 mm
šs:
92 mm
šp: 122 mm
rádius: 15 m

SCHUETZ Freeride

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Snadno ovladatelná, pěkně nese, krásně krájí, zážitek na tvrdém, měkkém, hladkém i rozbitém povrchu. Velmi univerzální lyže, které se nemusí bát ani freeridový
začátečník nebo ten, kdo se nehodlá vzdát radosti na upravené sjezdovce.

TVRDÝ SNÍH

délka: 184 cm
šš: 131 mm
šs: 93,5 mm
šp: 119 mm
rádius: 20 m

SKITRAB Stelvio

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Velmi lehké, skvěle ovladatelné lyže jak pro velké chlapy, tak pro něžné pohlaví. Dobře drží na hraně, výborně točí, jsou hravé. Zvládají měkký sníh i tvrdý povrch.

TVRDÝ SNÍH

délka: 185 cm
šš: 115 mm
šs:
84 mm
šp: 105 mm
rádius: 20 m
Příjemné skitouringové univerzálky, které však oproti skialpové klasice nabízí příjemný zážitek i cestou z kopce. Jsou lehce ovladatelné, spíše jim sedí krátký oblouk,
a střední rychlost.

SPORTEN Storm

KATEGORIE:

délka: 188 cm
šš: 134 mm
šs:
84 mm
šp: 114 mm
rádius:
m
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Podrží na rozbitém a tvrdém povrchu, v prašanu se také neztratí. Chce to čas, než se s nimi jezdec skamarádí. Nejvíc jim sedí dlouhé rychlé oblouky.

FREERIDE

PRAŠAN

SALOMON Czar

PRAŠAN

Tvrdé a velmi rychlé. Stabilní na všech podkladech, v technických pasážích jsou náročné na ovládání, vyžadují sílu a dobrou techniku.

TVRDÝ SNÍH

MOVEMENT Goliath

PARTNER
VAŠICH ÚSPĚCHŮ

3. PRINCOVA a. s.
Pecháčkova 7, 150 00 Praha 5
tel.: 257 327 467, info@voelkl.cz

Zveme Vás do značkové prodejny
PRINC SPORT v Praze 7, Milady Horákové 96.
Nechte se překvapit novým interiérem
a úžasnými zaváděcími
děcí cenami.

Výhradní dovozce sjezdových lyží, snowboardů,
lyžařského oblečení a doplňků VÖLKL pro ČR
Výhradní dovozce lyžařské a sportovní obuvi TECNICA pro ČR
Výhradní dovozce lyžařského oblečení a doplňků DESCENTE pro ČR a SR
Výhradní dovozce lyžařských helem a brýlí Marker pro ČR

Veškeré informace naleznete na www.voelkl.cz
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PRAŠAN

FREERIDE

TVRDÝ SNÍH

délka: 183 cm
šš: 141 mm
šs: 111 mm
šp: 131 mm
rádius: 25,2 m

ZAG Heli Gold

KATEGORIE:

FREERIDE

PRAŠAN

Jisté a agresivní, přitom stále dobře ovladatelná lyže, její šířka a „zero camber“ ve špičce vytváří univerzální vlastnosti, poskytující jistotu v každém terénu, nicméně
v prašanu proti rocker/reverse camber lyžím mírně ztrácejí hravost.

TVRDÝ SNÍH

délka: 189 cm
šš: 140 mm
šs:
93 mm
šp: 118 mm
rádius: 16,5 m

9THWARD THA

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Příjemná, lehká lyže, díky velkému vykrojení je použitelná i na carving. Nemá ráda příliš vysokou rychlost, v krustě se kouše, ale je velmi dobrá ve středních rychlostech v prašanu (i rozježděném) a ve ﬁrnu.

TVRDÝ SNÍH

délka: 187 cm
šš: 138 mm
šs: 109 mm
šp: 128 mm
rádius: 28,5 m

AMPLID Teddy Bear

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

V prašanu dostatečně nese a dobře se ovládá. Na tvrdém povrchu je těžkopádnější a vyžaduje víc síly, tady se hodí spíš na rozvážné kroužení, zvlášť pokud do ní
nehodláte moc šlapat.

TVRDÝ SNÍH

délka: 183 cm
šš: 136 mm
šs: 107 mm
šp: 126 mm
rádius: 24,7 m

ARMADA JP vs. Julien

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Skvěle ovladatelná lyže prakticky ve všech podmínkách, v prašanu nese, na tvrdém podrží. Má ráda rychlé, agresivní jezdce, ale dokáže pěkně povozit i méně
schopné lyžaře. Celkově univerzální lyže, která přínáší zábavu na jakémkoli sněhu.

TVRDÝ SNÍH

délka: 180 cm
šš: 126 mm
šs: 115 mm
šp: 133 mm
rádius: 14 m

ATOMIC Pimp

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Univerzálnější podoba ARGéček, výborné chování v prašanu, není tak stabilní ve vysoké rychlosti, ale je perfektně ovladatelná a rychle manévruje. Dá se s ní jet i po
sjezdovce, je třeba si zvyknout na několikanásobné krojení, na měkčím podkladu dokonce carvuje.

TVRDÝ SNÍH

délka: 183 cm
šš: 127 mm
šs: 103 mm
šp: 119 mm
rádius: 31 m
Univerzálka v dobrém slova smyslu. Jsou snadno ovladatelné, ale stabilní, šířka neurazí na pistě, v parku ani v prašanu. Můžete se na ně spolehnout v lese a všude tam,
kde je třeba snadné manévrování, jsou skvělé na switch.

ELAN Pogo Holmes

KATEGORIE:

BC TWIN

délka: 186 cm
šš: 136 mm
šs: 107 mm
šp: 126 mm
rádius: 25 m
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Lyže je tvrdší, ale dobře ovladatelná. Zvlášť dobře se cítí v hlubokém sněhu, na tvrdém se může zdát trochu těžkopádná a sedí jí spíš dlouhé, rychlé oblouky a agresivnější styl, ale když si na ni zvyknete, odmění se stabilní a klidnou jízdou.

PRAŠAN

KATEGORIE:

TVRDÝ SNÍH

VÖLKL Katana
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PRAŠAN

BC TWIN

LINE Elizabeth

KATEGORIE:

BC TWIN

TVRDÝ SNÍH
PRAŠAN

Velmi dobře ovladatelné, živé a točivé lyže, dobře drží na hraně. Jsou zábavné a nenáročné, nabídnou skvělé poježdění, ale velká rychlost jim moc nesedí.

TVRDÝ SNÍH

délka: 172 cm
šš: 139 mm
šs: 110 mm
šp: 137 mm
rádius: 15,5 m

MOVEMENT Baggy

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Lyže jsou i přes svou šířku velmi dobře ovladatelné, na tvrdém doslova vyžadují jízdu po hranách, pěkně vedou v oblouku, v prašanu to chce víc rychlosti, aby se
udržely nad sněhem, ale než lyže pro psaní lajn vyznívají spíš pohodově a svádějí k trikům.

TVRDÝ SNÍH

délka: 180 cm
šš: 132 mm
šs: 102 mm
šp: 122 mm
rádius: 20 m

SALOMON Gun

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Jejich největší předností je univerzálnost a stabilita v jakémkoliv terénu. Výborně ovladatelné při vyšších rychlostech, zvládají tvrdou pistu, rozježděný terén a v prašanu jsou ve svém živlu. Potrápit je zvládne spíš zkušenější lyžař, méně zkušenému však nabídnou stabilitu při pohodovějším svezení.

TVRDÝ SNÍH

délka: 181cm
šš: 135 mm
šs:
99 mm
šp: 125 mm
rádius: 20,4 m

SCOTT Punisher

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Fat twin evergreen, dobrá v prašanu, obratná a hravá, nemusíte na ni tlačit a užijete si klidnou plavbu. Ideální pro středně pokročilé a řekněme usedlejší lyžaře.

TVRDÝ SNÍH

délka: 182 cm
šš: 128 mm
šs:
89 mm
šp: 115 mm
rádius: 16 m

VOLKL Gotama

KATEGORIE:

BC TWIN

PRAŠAN

Velmi snadno ovladatelné, lehké, hravé, ale sjedou cokoliv v terénu, na sjezdovce a není třeba se bát je vzít do parku. Nelze je srovnávat s prašanovkami v hlubokém sněhu
ani core freeridovkami co do jistoty projevu, ale poskytnou hodně zábavy širokému spektru lyžařů.

TVRDÝ SNÍH

délka: 183 cm
šš: 133 mm
šs: 105 mm
šp: 124 mm
rádius: 25,9 m
Dobře ovladatelné lyže pro široké jezdecké spektrum, i když agresivnější lyžaři mají navrch. Zvládájí spolehlivě jakýkoliv terén, spíše univerzálka než čistě triková
lyže.

ZAG Slap

KATEGORIE:

délka: 185 cm
šš: 138 mm
šs: 110 mm
šp: 136 mm
rádius: 21 m
Tvrdé, dobře ovladatelné lyže, po hranách na tvrdém jedou jako obřačky, nicméně v prašanu to chce hodně rychlosti a dost síly udržet je nad sněhem.

BC TWIN

PRAŠAN

KATEGORIE:

TVRDÝ SNÍH

K2 KungFujas
délka: 179 cm
šš: 126 mm
šs:
95 mm
šp: 120 mm
rádius:
m
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PRAŠANOVÁ

ABECED

JEŠT V MINULÉ SEZÓN TO BYLY (ALESPO

V ESKU) RARITY, VLASTNILO JE PÁR NADŠENC A NIKDO

POÁDN NEVDL, CO SI O NICH MÁ MYSLET. MINULÝ ÍJEN SE VE SNOW, V KOMENTÁÍCH K FREESKI
SNOWTESTU DOKONCE OBJEVIL NÁZOR, ŽE SNÍH NENÍ VODA A PROTO JE TO S FREERIDOVKAMI SLOŽITJŠÍ
NEŽ S VODNÍMI LYŽEMI. POKUD MLUVÍME O UNIVERZÁLNÍCH FREERIDOVÝCH LYŽÍCH, JE TENTO FAKT NESPORNÝ,
TE VŠAK MŽEME SMLE ÍCT, ŽE ALESPO

PRAŠAN JE SKUTEN JEN VODA, ALESPO

CO SE TÝKÁ

PODOBNOSTI CHOVÁNÍ LYŽÍ VODNÍCH A PRAŠANOVÝCH. PETETE-LI SI VÝSLEDKY TESTU V KATEGORII
POWDER, URIT MI DÁTE ZAPRAVDU, ŽE NA RC A RS NCO BUDE. A CO TEPRVE, AŽ SI JÍZDU SAMI
VYZKOUŠÍTE. PRO TY, KTEÍ ZATÍM NEMLI TO ŠTSTÍ, VÁHAJÍ NEBO SI JEN CHTJÍ ZKONFRONTOVAT VLASTNÍ
NÁZORY, JSOU TADY NÁSLEDUJÍCÍ ÁDKY. O ZKUŠENOSTI S OPANÝM VZPRUHEM A OPANÝM KROJENÍM SE
PODLILI LYŽAI, KTEÍ V LO SKÉ SEZÓN NA PRAŠANOVKÁCH NASBÍRALI SLUŠNÉ VÝŠKOVÉ METRY… (LS)

Honza Schauer
Výška: 191
Váha: 110
Jak dlouho lyžuješ: 25 let
Oblíbená lyžařská lokalita: hory
Oblíbený druh terénu: prašan z kopce dolů

Patrick Korž

78

Předně je třeba říci, že RC lyže jsou vhodné jen do měkkého sněhu.
Nemusí být nutně zrovna hluboký prašan, ale sníh musí být prostě
měkký, aby se do něj lyže za jízdy probořila alespoň trochu a mohla začít
fungovat, tak, jak má. Na tvrdé sjezdovce a krustě, která se neproboří, lyže
nefungují dobře. Sjet se na tom kopec dá, ale zážitek to není. Na ledě to
pak připomíná jízdu na bobech.
Je fantastické, jak snadno jsou ovladatelné, což například ve stísněném
prostoru v lesíku je parádní vlastnost. Také jsem přímo unesen z toho,
jak snadné je na nich udržet předozadní rovnováhu. Lyže jako kdyby tě
automaticky srovnávaly do správné pozice. Nejskvělejší je tahle vlastnost
při dopadech skoků. Přílišný záklon i předklon, pokud je samozřejmě rozumné míry, lyže famózně poberou. Pokud máte dost prostoru a zároveň
dostatečně strmý svah, umějí ukázat i přednosti v oblasti stability v rychlosti, ale zde většinou mají limit, a to hlavně tehdy, pokud je v cestě stará
lavinka s hrudkami nebo podobný terén. Zvedlá špička hroudy a boule
jaksi přehopsává, na rozdíl od tvrdé klasické lyže, která prudčeji ohnutou
špičkou nerovnosti mnohem lépe proráží a jede klidněji.
Moje osobní rozpoložení po sezoně odjeté střídavě na K2 Pontoon
a Dynastar XXL Pro Rider je lehce rozpačité. Trochu mě ježdění na pontonech přestává bavit. Agresivní oblouky ve velké rychlosti s pořádným
náklonem jsou problém, jak do ní silou zatlačíš, začne až příliš zatáčet,
ztrácíš rychlost a je po srandě. Aby to fungovalo, potřebuješ opravdu
hodně prudký kopec. Klasická, navíc třeba i výrazně tvrdší lyže pořádný
tlak naopak potřebuje, aby ti ho dovedla vrátit ve zrychlení v oblouku. RC
lyže je většinou třeba lehce vodit pod tělem a dávkovat tlak s citem. Taková jízda je naopak velmi hravá a často také super zábavná, ale neužiješ při
ní moc radosti z odstředivých sil.
RC lyže jsou naprosto úžasná věc, je s nimi spousta zábavy, posunou
vaše ježdění o kus dál nebo spíš trochu jinam – do zábavnější a hravější
formy. Na druhou stranu pro člověka, který se do toho umí opřít, to
nemusí být vždy to pravé ořechové. Já osobně je mám jako druhé lyže na
určitý druh sněhu a ježdění a tak je to naprosto super.

Výška: 180
Váha: 83
Lyžuje: 30 rokov, absolvent kurzu heliguide
Oblíbená lyžařská lokalita: kdekol’vek, kde nájdem 30 cm prašanu na
2m podklade pri sklone 45 stupňov a 2000 m prevýšení.
Oblíbený druh terénu: rychlá „stuha“, dlhé nízke rychlé lety, les, všetko
okrem nezmyselného kamzíkovania zo skaly na skalu
Najviac skúseností mám s Armada ARG, preto sdelím svoje skúsenosti
s týmito lyžami. Sú výborné na málo zavreté oblúky vo vysokej rýchlosti
v prašane. Sú velmi stabilné, držia smer a stále držia pohromade. Rýchlosť
sa dá ľahko regulovať utrhnutím do pretáčavého oblúku a lyže sa stále
chovajú stabilne. Pri porovnaní s inými „RC lyžami“ myslím, že za toto
chovanie vo vyššej rýchlosti vďačia ARG viac reverznému rádiusu ako RC,
pretože čisto RC lyže sa síce nepotápajú, ale nedržia tak dobre pri sebe
a ani nie sú tak stabilné vo vysokej rýchlosti.
Pri odlepení od podkladu vo vyššej rýchlosti je nutné počítať so skutočne velkým vztlakom, letia ako skočky. Vďaka reverznému rádiusu veľa
odpustí a aj stranovo nevyvážený dopad sa dá odísť, pretože sa lyže nekusnú. Navyše s pásmi širokými ako menší koberec fungujů aj na strmom
svahu v 40 cm prašane – tam, kde byste sa na bežných lyžiach ani nehli.
Na čerstvom manžestri sa dá na ARG lyžovať rovnako ako na bežných
komerčných turistických lyžiach, akurát je nutné dávať pozor na pretáčavosť a nulové vedenie priameho smeru. Na tvrdej alebo rozbitej zjazdovke sa ARG dajú použit akurát tak na presun k najbližšej šnúre ohraničujúcu zjazdovku a ukončujúcu trápenie. Utrpením je traverz s odšlapmi na
tvrdom podklade, pretože lyža na hrane namiesto zarezania a mierneho
zatočenia smerom do kopca zatočí smerom dole kopcom.
V jarnej kaši má výborné chovanie podobne ako v prašane. Akurát
vďaka obrovskej ploche sklznice je nutné na jar často voskovať, inak je
cítiť odpor ako pri lyžovaní na umelej hmote. V kruste sú síce použitelné
ďaleko viac ako všetky bežné lyže, ale napr. Amplid Cholesterone RC sa
v kruste chovaju eště lepšie a kúšu sa menej.

ROMAN HECZKO, TRAIN SNOWFEST 08, DAVOS, FOTO PETR HAVELKA

Honza Kárník
Výška: 173 cm
Váha: cca 70 kg
Lyžuje: tak dlouho, že už si to nepamatuju :-)
Oblíbená lyžařská lokalita: Pec po Sněžkou, Alpy, v podstatě kdekoliv, kde
zrovna lyžuju a je sníh
Oblíbený druh terénu: řidší lesy se skalkama
Předně je dobré vědět, že není reverse camber jako reverse camber.
Každá lyže je originál, co umí jedna, nemusí umět druhá, nebudu proto
zobecňovat a popíšu zkušenosti se dvěma konkrétními modely.
Armada ARG, teda nejen reverse camber, ale i opačný krojení: do prachu podle mě jednička mezi lyžemi tohoto typu (které jsem měl možnost
vyzkoušet). Lyže začíná fungovat až při vyšších rychlostech, ale pak je

to ten pravej surﬁng. Jízda je plynulá, přechody mezi oblouky naprosto
přirozený, lyže dobře nesou. Rozhodně nečekejte nějakou agresivní
jízdu, právě díky reverse camber lyže prostě nejsou schopný takzvaně
„kopnout“. Co mě opravdu mile překvapilo, bylo, že v rozbitým terénu,
v boulích a podobně, se lyže rozhodně neztratily. Vlastně se dá říct, že
ruku v ruce s opačným krojením jde fakt, že dýlka hrany, která zabírá
v oblouku, je o dost kratší než u klasických lyží, a tím se lyže stávají ovladatelnější, nedá se však říct, že by se přetáčely. Celkově tyto lyže předčily
moje očekávání, s jízdou po sjezdovce se ale dopředu rozlučte. Tahle lyže
prostě kompromisy neumí.
Trochu jiný případ je Apmlid Cholesteron RC. Pro mě je to jednoznačně
univerzální freeridová lyže. Tvrdší jádro ocení hlavně silovější lyžaři, v prašanu nese, je tuhá v torzi, takže v rozbitým terénu a krustě dobře vede,
drží stopu, při vyšší rychlosti se neklepe.
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Lukáš Nìmeèek
Výška: 173 cm
Váha: 75 kg
Lyžuje: 12 let
Oblíbená lyžařská lokalita: tam, kde je hodně prašanu a málo lidí.
Oblíbený druh terénu: viz oblíbená lokalita
Pocit z jízdy na RC/RS lyžích se od jízdy na běžných freeridových lyžích
dost liší. Jen tak si ve sněhu plujete pekelnou rychlostí a stačí méně
prašanu, abyste si užili oblouky. Změna směru je rychlejší, ale přitom
jsou lyže velmi stabilní, také stabilita při dopadu skoků je výrazně lepší,
a hlavně dopady jsou měkčí. Osobně bych viděl jedinou slabinu na ledové krustě, ale kdo by taková místa vyhledával, že? :) Tvrdé RC/RS zvládají
hravě všechny typy sněhu, můžu říct, že si užijete i v rozježděném, měkčí
lyže jsou na tom v těchto podmínkách hůř.
Tím je pro mě dána i kategorizace lyží s obráceným prohnutím a krojením – měkké a tvrdé lyže.
Ten, kdo se chce v prašanu jen tak bavit ježděním na switch po velkých
pláních, dáváním různých triků, nepotřebuje k životu pekelnou rychlost
a nechce jezdit technicky náročná místa, ocení měkkou lyži. Do něčeho
tvrdšího by měl šlápnout ten, kdo chce mít univerzálnější freeridovku
schopnou sjet jakýkoliv terén a nechce mít při strejcovi špičky lyží u uší.

ale i v propadající se krustě stabilnější
a snáz ovladatelná. Rocker je uprostřed
lyže doplněn klasickým nebo nulovým
prohnutím (zero camber – část lyže je
rovná, bez prohnutí). Čím delší je zvednutá špička/patka, tím kratší je kontaktní
délka lyže položené naplocho a logicky
horší opora a menší stabilita na tvrdém
sněhu. Rocker je nejčastěji používaným
prvkem u lyží „nových tvarů“.

Reverse camber (opačné prohnutí)
Opačné prohnutí lyže je vlastně „dokonalý“ rocker, kdy úplně chybí klasické
nebo nulové prohnutí, zvednutá špička
Sidecut
plynule přejde do zvednuté patky a na
U lyží určených na sjezdovku je střed
skluznici zůstane pouze jeden kontaktní
užší, než špička a patka.
bod pod
. Zde se teoreticky
Tyto dvě vlastnosti umožňují při posta- můžeme vázáním
rozloučit s jakýmkoliv vedením
vení lyže na hranu a současném zatížení směru, pokud
lyže
leží na skluznici.
jejího středu, plynulý průhyb lyže a tím jí
dovolují vykrojit oblouk.
Reverse sidecut (opačné vykrojení)
Toto platí na tvrdém povrchu. V měkV „plné“
kém sněhu a prašanu zvlášť se lyže zabo- než středverzi je špička a patka lyže užší,
(opět inspirace vodními lyžeří a sníh působí tlakem na celou plochu
mi). To
skluznice a ztrácí se kouzlo oněch dvou vztlak azajišťuje v měkkém sněhu lepší
stabilitu. Většinou je reverse
bodů a plynulého průhybu mezi nimi...
sidecut využíván jen v části lyže. Např.
K2 Pontoon jej má na patce, kde (za přiNové, New, Nowosc, Új …
spění velké plochy špičky lyže) zajišťuje,
… proto se v posledních letech u praže se špičky nepotápí, a zároveň zvyšuje
šanových lyží využívá jiných principů
stabilitu v přímé jízdě. Některé lyže mají
a v podstatě opačné geometrie:
klasické krojení na tak krátkém úseku
uprostřed lyže, že při letmém pohledu
Rocker
se jeví jako obrácené a v podstatě se tak
Tento pojmem označuje dlouhou,
i chová.
plynule se zvedající špičku (nose rocker), reverse I v tomto případě určuje míra
sidecut vhodnost, respektive
případně patku lyže, která z prašanu
nevhodnost pro tvrdý povrch, jelikož při
vyplouvá, místo aby se v něm topila
naklopení lyže na hranu je v kontaktu se
nebo ho hrnula před sebou. Tato konsněhem (tvrdým) jen jeden bod na celé
strukce je v prašanu, hlubokém sněhu,
délce lyže.

FOTO PETR HAVELKA
ROMAN HECZKO, TRAIN SNOWFEST 08, DAVOS,

Co už znáte:

Camber
vzpruh – prohnutí lyže, ta se dotýká
skluznicí podkladu ve dvou bodech – ve
špičce a patce), střed lyže je prohnutý
směrem vzhůru, V případě, že je lyže
„naplocho“ na skluznici, zajišťuje
prohnutí na rovném a tvrdém povrchu
kontakt co největší délky lyže se sněhem
a tím stabilitu. Funguje to podobně jako
u automobilu – delší rozvor náprav (větší
zdálenost mezi kontaktními body lyže)
lépe drží stopu, auto s kratším rozvorem
je ovladatelnější.

www.fsed.cz

www.amplid.com

AMPLID ANTIDOGMA
LYŽOVÁNÍ SE POSOUVÁ STÁLE DOPŘEDU A TO STEJNÉ SE DĚJE I S LYŽEMI. ANTIDOGMA JE ZÁKLADNÍM VYJÁDŘENÍM TOHOTO FENOMÉNU.
CO VÁM ANTIDOGMA NABÍDNE? RAILY, PARK, URAMPA  STAČÍ SI JEN VYBRAT. DÍKY REDUKCI HMOTNOSTI NA ŠPIČKÁCH ZVLÁDNETE SNÁZ ROTACE TPU ROTAČNÍ ŠPIČKA. ABUSE BASE TECHNOLOGY JE ZASE VÁŠ PŘÍTEL V BOJI PROTI
ZNIČENÍ LYŽÍ PŘI RAILOVÁNÍ. SUPERLEHKÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO, VÝZTUŽ Z TVRDÉHO DŘEVA POD VÁZÁNÍM PROTI VYTRŽENÍ VÁZÁNÍ, DVOJITÝ SIDEWALL CHRÁNÍCÍ TOP SHEET PŘED POŠKRÁBÁNÍM
KROJENÍ 11986111, VYRÁBĚNÉ DÉLKY 166, 172, 178 CM. ANTIDOGMA ZÍSKALA OCENĚNÍ EDITORS CHOICE OD ČASOPISU FREESKIER!

CENA: 12 490 KÈ

www.snowboard-zezula.cz www.helmy-bern.cz
BERN MUSE MATTE
PINK PLAID

BERN BAKER BLACK AUDIO
TJ SCHNEIDER

SLUŠIVÁ DÁMSKÁ HELMA S KŠILTEM A ODEPÍNACÍM
ÚPLETEM. PO ODEPNUTÍ ÚPLETU SE DÁ HELMA
POUŽÍT I V LÉTĚ NA VEŠKERÉ AKČNÍ SPORTY.

PÁNSKÁ HELMA NA SNOWBOARD A LYŽE SE ZABUDOVANÝMI
SLUCHÁTKY. HELMA MÁ ODEPÍNACÍ ÚPLET NA UŠI, V LÉTĚ SE DÁ
POUŽÍT NA KOLO, BRUSLE NEBO SKATE.

CENA: 1 590 KÈ

CENA: 1 790 KÈ

BERN WATTS MATTE
BLACK
HELMA NA SNOWBOARDING, FREESKIING A LYŽOVÁNÍ SE
ZABUDOVANÝM AUDIO PŘÍSLUŠENSTVÍM V ODEPÍNACÍM
ÚPLETU PŘES UŠI. REVOLUČNÍ KONCEPT ODEPÍNACÍCH
ÚPLETŮ UMOŽŇUJE MÍT JEDNU HELMU NA ZIMNÍ I LETNÍ
SPORTY!

CENA: 1 790 KÈ

BERN BRENTWOOD MATTE
BLUE
PÁNSKÁ HELMA NA ZIMNÍ SPORTY S ODEPÍNACÍM ÚPLETEM
PŘES UŠI A KŠILTEM. HELMU LZE VYUŽÍT CELOROČNĚ, PO
ODEPNUTÍ ÚPLETU SE DÁ POUŽÍT I NA LETNÍ AKTIVITY. HELMA
VÁŽÍ POUHÝCH 350 G!

CENA: 1 780 KÈ

www.salomonfreeski.com

www.freeski.cz

GHOST
TYTO BOTY URČENÉ PRO BIG MOUNTAIN FREESKIING
JSOU VÝSLEDKEM DVOULETÉHO VÝVOJE VE SPOLUPRÁCI
SE ZÁVODNÍMI FREERIDERY, KTEŘÍ VYŽADUJÍ VÝKON
A DOKONALÉ OBEPNUTÍ NOHY. TEPELNĚ TVAROVATEL
NÁ VNITŘNÍ BOTIČKA MY CUSTOM FIT PERFORMANCE
A PRYŽOVÁ VNITŘNÍ STÉLKA ZAJIŠŤUJÍ POHODLÍ. NA DRUHÉ
STRANĚ PEVNÉ OBEPNUTÍ NOHY PRO JISTÝ POSTOJ ZARU
ČUJE VNITŘNÍ SENSIFIT A FREERIDOVÝ SYSTÉM ŠNĚROVÁNÍ
S KEVLAROVOU TKANIČKOU. GHOST TAKÉ PŘEJÍMÁ NĚKTERÉ
SPECIFICKÉ PRVKY ALLMOUNTAINOVÝCH BOT. JEDNÁ SE
O SPACEFRAME TECHNOLOGII  ASYMETRICKOU FLEXI SKELETU
NA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ STRANĚ BOTY PRO OPTIMÁLNÍ CITLIVOST
A PŘENOS SIL NA LYŽE, CANTING PRO BOČNÍ NASTAVENÍ HORNÍ
MANŽETY A ENERGYZER V ZADNÍ ČÁSTI BOTY PRO DYNA
MICKOU FLEXI. TYTO RYZE FUNKČNÍ PRVKY DOPLŇUJE
55 MM ŠIROKÝ PÁSEK PRO STYLOVÉ A SNADNĚJŠÍ
UZAVÍRÁNÍ BOTY, NASTAVITELNÁ NÁRTOVÁ 3D
PŘEZKA, POUTKO NA JAZYKU PRO SNADNĚJŠÍ
NAZOUVÁNÍ I ZOUVÁNÍ A INTEGROVANÁ
GUMOVÁ PODRÁŽKA UMÍSTĚNÁ UPRO
STŘED CHODIDLA, KTERÁ ZABRAŇUJE
PODKLOUZNUTÍ NA SCHODECH, SKÁLE
NEBO NA LYŽINÁCH HELIKOPTÉRY.
FLEXE 110; ŠÍŘE KOPYTA 98 MM;
VELIKOSTI 2429,5 MONDO

CENA: 13 190 KÈ

PATROL ACE
TATO ČISTOKREVNÁ FREESKI PŘILBA JE DODÁVÁNA S ČEPICÍ. POLYKARBO
NÁTOVÁ SKOŘEPINOVÁ KONSTRUKCE SE VSTŘIKOVANÝM PĚNOVÝM POLY
STYRENEM A NÁRAZOVÝM POLSTROVÁNÍM ZARUČUJE ODOLNOST PROTI
OTŘESŮM A CELKOVOU NÍZKOU HMOTNOST. SOUČÁSTÍ JE ODNÍMATELNÉ
KOŽEŠINOVÉ POLSTROVÁNÍ UŠÍ S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY ZA POLSTROVÁNÍ
S AUDIOSYSTÉMEM, DÁLE POLSTROVANÝ PÁSEK POD BRADOU, POUTKO
NA UCHYCENÍ BRÝLÍ A ODNÍMATELNÝ KŠILT. VNITŘNÍ STÉLKU PŘILBY LZE
VYJMOUT A PRÁT V PRAČCE.
VELIKOSTI: XSXXL; HMOTNOST: 440 G

CENA: 3 590 KÈ

LORD
NOVÉ FREERIDOVÉ LYŽE VHODNÉ DO PRAŠANU I NA UPRAVENOU SJEZDOVKU. TECHNOLOGIE ROCKER S PROGRESIVNÍM INVERZNÍM OHYBEM ŠPIČEK POSKYTUJE KOMBINACI
SKVĚLÉHO SKLUZU A DRŽENÍ STOPY NA HRANÁCH. CELODŘEVĚNÉ JÁDRO PAK DODÁVÁ LYŽI STABILITU PŘI DOSKOKU A POTŘEBNOU KONTROLU PŘI JÍZDĚ VE VŠECH SNĚHO
VÝCH PODMÍNKÁCH. SKLUZNICE PTEX 4000 S VYSOKOU MOLEKULÁRNÍ HUSTOTOU A PŘÍMĚSÍ GRAFITU ZARUČUJE DOKONALÝ SKLUZ A VÝBORNOU ABSORPCI VOSKU. HRANY
JSOU VYZTUŽENY PODÉLNÝMI VLÁKNY PRO VĚTŠÍ ODOLNOST A PODÉL CELÉ DÉLKY HRAN JE VLOŽENA ELASTOMEROVÁ PULSNÍ VRSTVA TLUMÍCÍ NÁRAZY A VIBRACE.
DÉLKY/RADIUSY: 161/13.6; 169/15.4; 177/17.4; 185/19.5
SIDECUT: 128/87/155 177 CM; HMOTNOST PÁRU: 3 780 G 177 CM

FREESKI
ČASOPIS FREESKI JE JEDNOU Z ČETNÝCH NOVINEK NA
ČESKÉM A SLOVENSKÉM FREESKIINGOVÉ SCÉNĚ. PŘINÁŠÍ
POTĚŠENÍ PRO OKO I PRO DUŠI A TAKÉ VÝHODNÝ BALÍČEK
KAŽDÉMU PŘEDPLATITELI. PŘEDPLATNÉ JE NEJLEPŠÍ A NEJJIS
TĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK SI FREESKI OBSTARAT. PŘEDPLAŤTE SI
FREESKI DO KAŽDÉ LYŽAŘSKÉ RODINY!

CENA PØEDPLATNÉHO:
1 ROK (3 ÈÍSLA) 200 KÈ
2 ROKY (6 ÈÍSEL) 390 KÈ

CENA: 13 990 KÈ
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www.scottsport.cz

www.skialpshop.cz

ROTTEFELLA NTN
SCOTT CRUSADE
CRUSADY JSOU FREERIDOVKY S MÍRAMI 13392122 MM A MODERNÍ KONSTRUKCÍ, KTERÁ POSILUJE
UNIVERZÁLNÍ CHARAKTER LYŽE JAK VE VOLNÉM TERÉNU, TAK NA TRATI NA TRATI OBŘAČKA, MIMO NI
FREERIDOVKA. ŠPIČKA A PATKA FUNGUJÍCÍ NA PRINCIPU VENTURIHO TRUBICE PŘIVÁDÍ POD SKLUZNI
CI PROUDÍCÍ VZDUCH A ZVYŠUJE TAK VZTLAK A RYCHLOST LYŽE PŘI ZACHOVÁNÍ OVLADATELENOSTI.
DÉLKY: 169, 179, 189 CM

CENA: 15 900 KÈ

www.sensor.cz
TACTIC
INOVOVANÝ SOFTSHELLOVÝ MODEL.
SOFT SHELL JE MATERIÁL NOVÉ GENERACE PRO
NÁROČNÉ OUTDOOROVÉ AKTIVITY. LAMINÁT JE
TVOŘEN TŘEMI VRSTVAMI:
A SVRCHNÍ ODĚRUODOLNÁ NYLONOVÁ NEBO
POLYESTEROVÁ TKANINA ČI PLETENINA S PŘÍMĚSÍ
LYCRY MÁ VODOODPUDIVOU ÚPRAVU, B VNITŘNÍ
VRSTVU TVOŘÍ THERMOVRSTVA FLEECE NEBO
JAKOSTNÍ POLYESTEROVÉ FROTÉ NEBO PODŠÍVKA
C PROSTŘEDNÍ VRSTVU TVOŘÍ MEMBRÁNA.
PRODLOUŽENÝ ZADNÍ DÍL, ERGONOMICKÝ STŘIH
RUKÁVŮ, ODVĚTRÁNÍ V PODPAŽÍ, 3D KAPUCE SE
STAHOVÁNÍM A KŠILTEM, DVĚ BOČNÍ A JEDNA
NÁPRSNÍ KAPSA, NASTAVITELNÉ MANŽETY RUKÁVŮ
NA SUCHÝ ZIP, JEDNODOTYKOVÉ STAHOVÁNÍ, VO
DOTĚSNÉ ZIPY, ATRAKTIVNÍ POTISK, NOVÉ BAREVNÉ
KOMBINACE.

NTN  NEW TELEMARK NORM  OD ROTTEFELLY JE VELICE VÝKONNÉ NOVÉ VÁZÁNÍ.
KDYŽ NTN POROVNÁME S KLASICKÝMI TELEMARKOVÝMI VÁZANÍMI, TAK NTN
POSKYTUJE:
ZVÝŠENOU BOČNÍ STABILITU, ZLEPŠENÝ PŘENOS SÍLY NA HRANU, RYCHLEJŠÍ
PŘEKLOPENÍ Z HRANY NA HRANU, MOŽNOST POSUVU ±15 MM POLOHY VÁZÁNÍ,
MOŽNOST CHŮZE S VYPNUTOU FLEXÍ, VÁZÁNÍ JE SYMETRICKÉ  MOŽNOST PRO
HOZENÍ LYŽE, SNADNÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ BOTY, VYPÍNÁNÍ A POUŽITÍ BRZD.
PRUŽINY JSOU SCHOVÁNY POD BOTOU  NEMŮŽE DOJÍT K JEJICH ZNIČENÍ.
PRO ROK 08/09 ROTTEFELLA PROVEDLA NĚKOLIK ZLEPŠENÍ:
NYNÍ JE DOSTUPNÉ VE DVOU VELIKOSTECH: SMALL A LARGE, KAŽDÉ S MOŽNOSTÍ
VÝBĚRU DVOU PRUŽIN.
NTN VÁZÁNI JE STANDARTNĚ S 95MM BRZDAMI, 110MM JSOU DOSTUPNÉ NA
OBJEDNÁVKU.
BRZDY MAJÍ ZVĚTŠENOU OPĚRNOU PLOŠKU VŮČI PŘEDCHOZÍ VERZI  NEDOCHÁZÍ
K OPOTŘEBOVÁNÍ BOTY.
LYŽOVÁNÍ NA NTN JE TROCHU JINÉ A RYCHLE SI HO OBLÍBÍTE, NICMÉNĚ NEPOUŠTÍ
NÁKLEK TAK HODNĚ DOPŘEDU JAKO KLASICKÁ VÁZKA.
HMOTNOST: DO 1 990 G PRO VELIKOST LARGE A ZELENÉ PRUŽINY
VÝŠKA NAD LYŽÍ: 30 MM
OTOČNÝ BOD: 16 MM PŘED ŠPIČKOU BOTY

CENA: 8 490 KÈ

ARVA AD3AXES
NOVÁ GENERACE LAVINOVÉHO VYHLEDÁVAČE ARVA AD3AXES PRACUJÍCÍ
NA 457 KHZ ± 20 HZ V DIGITÁLNÍM I ANALOGOVÉM MÓDU. VELICE
JEDNODUCHÁ OBSLUHA. 3 ANTÉNY ZARUČUJÍ MAXIMÁLNÍ PŘESNOST
A RYCHLOST PŘI DOHLEDÁVÁNÍ.
NOVÝ MODEL MÁ 3 ANTÉNY A VELMI RYCHLÝ 16BITOVÝ PROCESOR. MĚŘÍ
VZDÁLENOST A UKAZUJE SMĚR V REÁLNÉM ČASE. ŠÍŘE PROHLEDÁVÁNÉHO
PÁSMA = 40 M ROZUMÍ SE TÍM KRUH O PRŮMĚRU 40 M = RÁDIUSU 20 M.
TATO ŠÍŘE JE GARANTOVÁNA PRO KAŽDOU MOŽNOU KOMBINACI POLOH
PŘÍSTROJŮ VYSÍLAJÍCÍHO A HLEDAJÍCÍHO.
MAXIMÁLNÍ DOSAH JE 60 M. INDIKACE VÍCE ZASYPANÝCH, NOVÝ SOFT
WARE PRO SCAN MÓD POKUD PŘÍSTROJ MÁ V DOSAHU VÍCE SIGNÁLŮ
UMOŽŇUJE „ZAPARKOVÁNÍ“ PRVNÍHO NALEZENÉHO DO PAMĚTI A NÁ
SLEDNÉ OKAMŽITÉ URČENÍ SMĚRU A POLOHY DRUHÉHO ZASYPANÉHO.
PODSVÍCENÝ VÍCEVRSTVÝ LCD DISPLEJ PRACUJE V RŮZNÝCH TEPLOTÁCH
OKOLÍ, ČERVENÉ SMĚROVÉ LED DIODY. ZVUKOVÝ SIGNÁL: VESTAVĚNÝ
REPRODUKTOR/KONEKTOR  JACK PRO EXTERNÍ SLUCHÁTKO.
POUZDRO + SYSTÉM POPRUHŮ K UPEVNĚNÍ NA TĚLE.
NAPÁJENÍ: 4 MIKROTUŽKOVÉ BATERIE  DOBA FUNKČNOSTI: VÍCE NEŽ
250 HODIN
SPLŇUJE NORMY ETS 300718  ISO 9001
HMOTNOST: 250 G

CENA: 3 990 KÈ

CENA: 7 990 KÈ

www.armadaskis.com

NAXO 22

REVOLUČNÍ PARKOVÁ LYŽE!
KOMBINACI OPAČNÉHO VYKROJENÍ I PROHNUTÍ S KONVENČNÍ KONSTRUKCÍ ARMADA ÚSPĚŠNĚ
VYZKOUŠELA NA SVÝCH FREERIDOVÝCH MODELECH ARG A JJ. NYNÍ TATO AMERICKÁ ZNAČKA
PŘICHÁZÍ S PARKOVOU LYŽÍ POUŽÍVAJÍCÍ STEJNÝ KONCEPT. BACULATÁ ŠPIČKA I PATA MAJÍ DVĚ
ZÁKLADNÍ VÝHODY. 1 NEUVĚŘITELNÝM ZPŮSOBEM ZLEPŠUJÍ BUTTEROVÁNÍ A TÍM ZVYŠUJÍ BEZ
PEČNOST PŘI ODRAZU I DOPADU, 2 Z HARDCORE SNOWPARKOVÝCH LYŽÍ DĚLAJÍ LYŽE, KTERÉ LZE
VELMI DOBŘE POUŽÍVAT I V MĚKČÍM A HLUBŠÍM SNĚHU. JEN TAK MIMOCHODEM, JAKOB WESTER
PRÁVĚ S ALPHA 1 VYHRÁL LETOŠNÍ ZÁVOD FREESTYLE.CH V ZURICHU.

NEJNOVĚJŠÍ MODEL OD FIRMY NAXO
OPROTI MODELU NX21 MÁ ZESÍLENÉ PLASTOVÉ ČÁSTI A MOHUTNĚJŠÍ KLUZNÁ LOŽISKA
Z NEJODOLNĚJŠÍHO SPÉKANÉHO BRONZU. ČTYŘI ROZŠÍŘENÉ OPĚRNÉ BODY POD PATOU
ZABEZPEČUJÍ LEPŠÍ PŘENOS SÍLY NA HRANU. TAKÉ DVOJITÉ JIŠTĚNÍ PROTI NECHTĚNÉMU
OTEVŘENÍ MÁ UPRAVENOU KONSTRUKCI PRO SNADNÉ VYPNUTÍ HŮLKOU.
VYPÍNACÍ SÍLY Z 513 DIN A DVOJITÉ JIŠTĚNÍ PROTI NECHTĚNÉMU OTEVŘENÍ URČUJÍ
TENTO MODEL PRO SKUTEČNĚ NÁROČNÉ BACKCOUNTRY SJEZDY.
KONSTRUKCE UMOŽŇUJE POHODLNOU CHŮZI I VE SJEZDOVÝCH BOTECH A VYZNAČUJE
SE VYSOKOU TUHOSTÍ V TORZI  NICMÉNĚ NEDOPORUČUJEME PRO VELKÉ DROPY.
VÁZÁNÍ SPLŇUJE NORMY PRO STANDARDNÍ SJEZDOVÉ VÁZÁNÍ.
BRZDY A MAČKY JSOU DODÁVANY V RŮZNÝCH ŠÍŘKÁCH, A TAK JE MOŽNOST VYBRAT
OPTIMÁLNÍ ROZMĚR PRO VAŠE LYŽE.
HMOTNOST CCA 2 400 G
VELIKOSTI S 240300 MM, M 280340 MM, L 320370 MM
DOPORUČUJEME CO NEJKRATŠÍ VELIKOST VHODNOU PRO VAŠE BOTY
ÚHLY PODPĚRY  HRAZDY 0 °, 6 °, 12 °

CENA: 15 490 KÈ

CENA: 7 490 KÈ

ARMADA ALPHA 1

www.snowpulse.com
ARMADA
PARANOID
AMERICKÁ ARMADA UŽ
NEVYRÁBÍ POUZE LYŽE,
PRAVIDELNĚ VYHODNOCOVANÉ
JAKO NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ. LETOS
SVOU NABÍDKU DOPLNILA
I O SKVOSTNÉ RUKAVICE. ARMA
DA MÁ RUKAVICE PRO KAŽDOU
PŘÍLEŽITOST OD PODZIMNÍCH
PLÍSKANIC PŘES LEDNOVÝ HOLOMRÁZ AŽ PO LETNÍ SHREDDING NA LEDOVCI. RU
KAVICE PARANOID OPLÝVAJÍ SKVĚLÝM POMĚREM MEZI CENOU A TÍM, CO JEZDCŮM
POSKYTUJÍ. JSOU TEPLÉ, VYDRŽÍ SUCHÉ A NESTOJÍ MOC!
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CENA: 1 390 KÈ

SNOWPULSE
LAVINOVÝ BATOH NAVRŽENÝ TAK, ABY ZABRÁNIL KOMPLET
NÍMU ZASYPÁNÍ TĚLA, ZKRÁTIL ČAS POTŘEBNÝ K NALEZENÍ
ZASYPANÉHO, PRODLOUŽIL ČAS, PO KTERÝ JE ZASYPANÝ
V LAVINĚ SCHOPNÝ PŘEŽÍT A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ CHRÁNIL
PŘED MECHANICKÝM PORANĚNÍM HLAVY A KRČNÍ PÁTEŘE.
TO JSOU 4 FAKTORY, KTERÉ POMÁHAJÍ ZVÝŠIT ŠANCI NA
PŘEŽITÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE STRŽENI LAVINOU. KROMĚ TOHO
SAMOZŘEJMĚ SLOUŽÍ JAKO POHODLNÝ A PRAKTICKÝ
BATOH.
VELIKOSTI: M, L
LITRÁŽE: 15, 30, 45 L

CENA: 19 500 KÈ

POC SPINE
POC ZATÍM NENÍ V ÈECHÁCH PØÍLIŠ ROZŠÍØENÁ ZNAÈKA, PROTO JSEM
BYL ZVÌDAVÝ, JAK VÝROBKY TOHOTO ŠVÉDSKÉHO DESIGNOVO-HI-TECH
VÝROBCE OCHRANNÝCH POMÙCEK PRO LYŽOVÁNÍ A JINÉ SPORTY
FUNGUJÍ.
Nejdůležitější vlastností chrániče je, aby chránil, to
zaručuje atest podle normy. Hned na dalším místě je
pohodlí při jeho nošení. To první řeší výrobci spolu
s certiﬁkovanými laboratořemi, my se podíváme na
uživatelsky posouditelné vlastnosti.
Na první pohled je jasné, že Spine Ergo není jen
tak ledajaký páteřák. Vypadá, řekněme, no luxusně.
Dílenské zpracování je čisté, precizní a budí důvěru, bílý
matný plast působí bytelně, polstrování je příjemné na
omak. Při potěžkání zjistíte, že je poměrně lehký. Stejné
pocity zaznamenáte, když si chránič nasadíte. Sedne
na záda, jako prdel na hrnec, nikde neodstává, netlačí
(toto možná bude individuální, nicméně můžu říct, že
to je jeden z nejpříjemněji padnoucích chráničů, které
jsem měl možnost vyzkoušet). Už ramenní popruhy jej
k zádům celkem pěkně vytvarují. Dopasování provedete
bederním pásem vytvořeným ze dvou pružných pásů
s velcrem, které obepnou boky a drží chránič na svém
místě. Propojení lamel umožňuje pohyb ve dvou osách,
takže při obvyklých pohybech výborně kopírují páteř
a chránič po těle nijak výrazně necestuje. Po chvíli oceníte, že je i dobře odvětrán
a ani při celodenním nošení se neprojevuje nepohodlí. Nosil jsem jej vždy na první
vrstvu oblečení, vždy s uspokojivým pocitem.
Pro freeridery bude určitě užitečná informace, jak se chránič snáší s batohem.
Jednoduše řečeno – dobře. Batoh občas zapříčiní nenápadný pohyb chrániče po
zádech, ale není to nic hrozného. Vypouklý proﬁl některému batohu nedovolí dokolané dolehnutí k zádům, ale rozhodně se nedá říct, že by šlo o věc, která by byla na
obtíž. Spíš mi chvilku trvalo, než jsem si na to zvykl a nastavil batoh tak, aby systém
záda-chránič-batoh fungoval jak má. Už jsem měl na zádech chrániče, které v tomto
směru fungovaly lépe, ale také daleko více těch, které prospívaly hůř.
Co však u jiných chráničů nenajdete. jsou volitelné chrániče krční páteře a kostrče.
Cervical a Coccyx jsou pěnové, sendvičové „plátky“, které v případě potřeby jednoduše připojíte k chrániči a zase snadno odejmete.
Spine jsem vozil téměř celou loňskou sezónu a musím říct, že k jen tak nějakému
low-endovému chrániči by se mi vracelo s těžkým srdcem. Na pohodlí se zvyká
velmi dobře, naopak je to těžší. POC je, jak už jsem naznačil na začátku, prestižní
značka, ale v některých případech prostě platí, že dražší materiál dokáže přinést odpovídající zvýšení užitku. Toto je jeden z nich. Výkonem mě plně přesvědčil, o tom,
že patří do elitní ochranky. Jiný výsledek jsme ale ani nečekali, teď záleží jen na vás,
jestli jste ochotni a schopni kvalitu spolu s prestiží ocenit.
U POCu nespí a Spine má svého nástupce, Spine Ergo přináší, kromě dalších vylepšení, při stejné úrovni ochrany, úbytek hmotnosti a výrazně zlepšené odvětrávání
(údajně o 35%) Další novinkou je řada Bug určená freeskierům a snowboarderům,
produkty jsou odlehčené, lépe odvětrané a hlavně cenově dostupnější.
(ls)
cena: 4 290,- (Spine) / 4 490,- (Spine Ergo)
http://pocski.com

FREESKIING

NEWSCHOOL LYŽOVÁNÍ

TILAK AVALANCHE
KALHOTY, KTERÉ BYCH OD TILAKU NEÈEKAL. NA VÝROBEK FIRMY, KTERÁ
SE SPECIALIZUJE NA HOROLEZECKÉ ODÌVY VYPADAJÍ ROZHODNÌ COOL.
PRO PARKOVÉ KRYSY TO ASI NEBUDE TEN SPRÁVNÝ ŠÁLEK KÁVY
A RADÌJI SÁHNOU PO VYŠTÝLOVANÌJŠÍ ZNAÈCE, NA DRUHOU STRANU
JE PRAVDA, ŽE MATERIÁL BY BYLO ROZHODNÌ ŠKODA ROZCUPOVAT NA
TRUBKÁCH A BEDNÁCH. NICMÉNÌ KALHOTY JSOU DOSTATEÈNÌ ŠIROKÉ
A V PATØIÈNÉ VELIKOSTI BY URÈITÌ PADLY I KUMESTROLOVI. PROTO SE
JICH NEMUSÍ BÁT ANI GANGSTERŠTÌJI ZAMÌØENÍ FREERIDEØI.
STŘIH
Jak jsem už naznačil, jsou kalhoty střiženy opravdu volně,
nohavice jsou samozřejmě opatřeny protisněhovou zábranou.
Při prvním obléknutí jsem si dokonce nebyl jistý, jestli na
mou útlou postavu nejsou široké až moc. Kšandy však plní
svou funkci na výbornou, proto se pocit velmi rychle usadil
a hověl jsem si v nich jako v bavlnce (toto označení by se
někomu mohlo zdát v souvislosti s použitým materiálem
kontroverzní, proto zdůrazňuji, že to je jen příměr a nemá
souvislost s funkčností). Na nohavicích jsou dvě velké kapsy,
do kterých nacpete i hodně velkou šrajtoﬂi. Já jsem v nich
krátkodobě ukládal i menší objektivy, abych je měl po ruce.
Kapsy mají vevnitř ještě další kapsičku např. na telefon. S čím
jsem se zpočátku nemohl domluvit, byla poutka (na klíče…).
Ráda se zachytávala do zipu, to se však lehkým opotřebováním upravilo a poutka si se zipem začala rozumět. Když
jsme u zipů, fungují skvěle a dají se bez problému ovládat
i v rukavicích. Jsou to klasické promokavé verze, proti zatékání
chráněné légou. Cargo kapsy vidím jako velké plus těchto
kalhot. V teplejších dnech nebo při chůzi přijdou vhod větrací otvory na vnitřní
straně nohavic (proti pronikání sněhu kryté jemnou tkaninou) jsou pro tento typ
kalhot nepostradatelné.
MATERIÁL
Hlavní část je ušita z třívrstvého Gore-Texu z řady Soft Shell, který je fantasticky
příjemný na dotek. Nestudí jako hardshellové materiály, ale nepůsobí naducaným
a teplým dojmem jako ﬂeecem podložené softshelly. Na omak spíš připomíná ﬂanel.
Kombinace několika materiálů (na vnitřní straně nohavic odolnější proti proseknutí
a „záplata“ na zadku proti promočení) zaručuje nekompromisní fukci. Různá barevnost jednotlivých částí se jednomu může zdát staromódní, jinému horolezecky
extrémistická. Podobně se na stupnici staromódní až hard core dá hodnotit army
khaki zelená barva testovaného modelu.
Nepromokavost a prodyšnost je tradičně na vynikající úrovni. Ani při značné šířce
nohavic jsem při šlapání neměl problémy s nějakou nadměrnou kondenzací par
uvnitř. V případech, kdy se „nechytá“ žádný materiál byly naopak Avalanche na těle
daleko příjemnější, než na omak „plechový“ hardshell. Jediná výtka vůči materiálu
by mohla být, že po prašanové koupeli mění barvu na bílou. Na jemný chlup se lepí
sníh, který je třeba oprašovat.
V „avalanších“ jsem odjezdil celou loňskou sezónu, což značí 50-60 dní na kopci
a strávil nějaký čas aprés-ski, za tu dobu jsem s nimi neměl žádný problém a oblíbil
jsem si je kvůli univerzálnosti a příjemnému pocitu v jakýchkoliv povětrnostních
podmínkách. Model na nadcházející sezónu má vyřešeny výše popsané neduhy
a také pár vychytávek navíc.
(ls)
Materiál: třívrstvý GORE-TEX® Soft Shell Giza ﬂanel (zelená) / GORE-TEX® Pro Shell
Radley
Velikosti: S–XXL
Barvy: červená, černá, oranžová, khaki zelená
Cena: 6 499 Kč
http://tilak.cz a http://www.gore-tex.com

Jiří Volák, Lukáš Mikula
Dva lidé kteří dávají freeskiingu v ČR víc než jen srdce, spojili své síly
a rozhodli se posunout hranici českého lyžování o kousek dál. Když
prozkoumáte internet, podíváte se do jakéhokoli nakladatelství, nenajdete knihu, která se věnuje freeskiingu tolik jak no ta naše. Kvalitní
text z bakalářské práce od Jirky Voláka a fotograﬁe světového formátu
od Lukáše Mikuly, posloužily ke zrození knihy s názvem FREESKIING
– Newschool, první knihy v českém jazyce zaměřené převážně na
disciplínu newschool, žádné laciné články a fotky, které jsou zaměřeny
na širokou veřejnost. Kniha je o našem sportu, který tolik milujeme
a je určena pro všechny, kteří touží přečíst si ucelený text o tomto
sportu, podívat se na luxusní fotograﬁe z nejkvalitnějších snowparků,
inspirovat se trick tipem top riderů (Sammy Carlson, AJ Kempainen,
Ondra Beneš, Josef Kalenský a jiní.). Pro ty kteří s tímto krásným
sportem začínají jsou připraveny kapitoly vybavení freeskierů, dozvíte
se něco málo věcí z historie freeskiingu a v neposlední řadě se naučíte
poznávat všechny triky díky kapitole „názvy triků“.

Kniha se objeví na trzích před Vánocemi tohoto roku, coby ideální
dárek pod stromeček každého freeskiera.
Když jsem já začínal s freeskiingem, bylo v ČR jen pár lidí, kterými
bylo možno se inspirovat - Tom Guziur, Jirka Lausecer, Robin Kaleta
nebo Roman Heczko mi ukázali cestu k tomuto jedinečnému sportu.
Za to jim děkuji a věřím, že naše kniha ovlivní spoustu dalších kluků,
kteří díky lyžování získají tolik zážitků a poznají tolik skvělých lidí, jako
já. – Jirka Volák
Stay tuned and enjoy it
Freeskiing – Newschool bude celobarevná publikace formátu B5
o rozsahu cca 100 stran, cena přibližně 229 Kč, vydává Grada
http://www.grada.cz
(ls)
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OF SKIING
ERIC POLLARD
Věk: 25
Oblast, ve které tvoří: Malba, kresba, graﬁcký design, ﬁlmový střih
Eric vlastními slovy:
Narodil jsem se v Mt. Hoodu, Oregon (USA), rád se nechám ovlivňovat
cestováním, přírodou a lidmi. To všechno formuje můj přístup k umění.
Nemám čas malovat nebo pracovat na designech v průběhu celého roku,
takže si na to vyhradím pár týdnů, ve kterých zvládnu několik maleb,
designy lyží, batohů nebo jiného vybavení. Po zbytek roku lyžuju, točím
a stříhám ﬁlmy. Nebaví mě stále stejná práce v jednom oboru, proto bych
chtěl na malování a design najít víc času.
Jak dlouho se věnuješ lyžování a jak dlouho umění?
Lyžuju 23 let, z toho 10 profesionálně. Malování a designu se věnuju 7 let.
Co pro tebe umění znamená?
Je to způsob, jak se vyjádřit. Rád cestuju, což mě zároveň inspiruje. Své zážitky
pak ztvárňuju v designech, malbách nebo při střihu filmů.
Co pro tebe znamená lyžování?
Skoro totéž co umění. Snažím se vytvářet nové styly a inovativní přístupy. Je to
způsob, jak se vyjádřit fyzicky.
Kdo tě k lyžování a umění přivedl?
Mí rodiče a přátelé. V průběhu těch let mě ovlivňovalo mnoho lidí, ale mí
rodiče byli ti, díky kterým jsem poprvé stál na lyžích a začal se zajímat o umění.
Posléze mě ovlivňovali přátelé a v současné době má na mě největší vliv má
žena.

Kde hledáš inspiraci? Pro umění, pro ježdění, ovlivňují se tyto činnosti navzájem?
Na cestách, v přírodě, kultuře, politice, … Dá se říct, že všechno, co vnímám, ve mě zanechává stopu zájmu, a já si z toho dokážu vytáhnout kousek, který zasadím do vlastní představy.
Má umění a freeskiing něco společného?
Ano, u mě je v obou oblastech společná inspirace vytvořit něco nového
Spojuješ ty dva obory? Je to vůbec tvůj zájem? Nebo jsou to pro tebe úplně oddělené světy?
Ano, jak už jsem naznačil, můj lyžařský i umělecký svět jdou ruku v ruce a navzájem se propojují nejen v grafické podobě lyží, mých filmech, ale i na výstavách.
Máš nějaký vzor?
Nemám přímo svého hrdinu nebo idol, respektuju celou řadu lidí, například Thomase Campbella za jeho přínos v oblasti surfingu, umění a filmu.
Na čem právě pracuješ?
Právě teď na podobě přileb Bern.
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ERIC POLLARD, MT. HOOD, FOTO JUSTIN WIEGAND

Y
HORACAESAANNDTE
BAND
& DUB

NĚJŠÍCH JAMAJSKÝCH REGGAE
PRAHA UVÍTÁ JEDNOHO Z NEJVÝRAZ
YHO, KTERÝ LETOS VYDAL NOVOU
SKLADATELŮ A ZPĚVÁKŮ HORACE AND
JSKÉ HUDBY S NEZAMĚNITEL
JAMA
NDA
LEGE
R.
DESKU „ŽIVÁKŮ“ ON TOU
NG NEBO YOU ARE MY ANGEL,
ARKI
NÝM HLASEM, AUTOR HITŮ JAKO SKYL
TAKÉ
L
KTERÝ HOSTOVA
NA NĚKOLIKA ZÁSADNÍCH
ALBECH MASSIVE ATTACK
A ODZPÍVAL S NIMI I NĚKO
LIK KONCERTNÍCH TOUR,
PŘIJEDE 4. LISTOPADU DO
ROXY SPOLEČNĚ SE SVOU
KAPELOU DUB ASANTE
BAND.

HIP HOP PO CELÝ DEN

JEDNODENNÍ HIP HOPOVÝ FESTIVAL ROCK THE BELLS NAVŠTÍVÍ OPRAVDU VYTŘÍBENÝ VÝBĚR HUDEBNÍ
KŮ TOHOTO ŽÁNRU. OBJEVÍ SE NAS, ŽIJÍCÍ LEGENDA, KTERÁ VÍC NEŽ 16 LET OKUPUJE HUDEBNÍ NEBE,
NEJSCHOPNĚJŠÍ ZE SVĚTOVÝCH BEATBOXERŮ SCRATCH NEBO KLASIK ŽÁNRU MOS DEF, KTERÝ PATŘÍ MEZI
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ UMĚLCE ZÁMOŘSKÉHO HIP HOPU. TŘEŠNIČKOU NA FESTIVALOVÉM DORTU BUDE NEWY
ORSKÁ PARTA DE LA SOUL, UPŘÍMNÝ HIP HOP PŘÍMO ZE SRDCE A Z DUŠE. TO A JEŠTĚ VÍCE MŮŽETE VIDĚT
A SLYŠET 31. ŘÍJNA V PRAZE V TESLA ARÉNĚ BÝVALÁ ARÉNA HC SPARTA PRAHA.

ASIAN DUB
FOUNDATION
CHYSTAJÍ KONCERT
V PRAZE
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Z HUDEBNÍCH KLUBŮ, KDE
STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ SKUPINA
SVOU MUZIKU PREZENTO
VALA. DÍKY SVÝM TEXTŮM
PŘILÁKALA TAKÉ ŘADU LIDÍ
ODSUZUJÍCÍCH RASISMUS.
DRUHÉ ALBUM RAFI’S RE
BRITSKOU SKUPINU ASIAN DUB FOUNDATION NELZE ZAŘADIT DO JEDNO
VENGE Z ROKU 1998 BYLO
HO ŽÁNRU. VE SVÉ HUDBĚ KOMBINUJÍ BREAKBEAT, DUB, DANCEHALL, HIP
NOMINOVÁNO NA MERCU
HOP, RAGGAE A PUNK, A DÍKY SCHOPNOSTEM MIXOVAT NEMIXOVATELNÉ
RY PRIZE JAKO UNIKÁTNÍ
SE POSTUPNĚ STALI JEDNIČKOU V BRITSKÝCH HUDEBNÍCH KLUBECH. LETOS KOMBINA
CE PUNKOVÉ
VYDALI NOVÉ ALBUM PUNKARA. ŠESTÁ STUDIOVÁ DESKA S NOVÝM ZPĚVÁ ENERGIE
A JUNGLE A RE
KEM AL RUMJENEM SPATŘILA SVĚTLO SVĚTA NA JAŘE A ASIAN DUB FOUN
GGAE JÁDRA. NÁSLEDO
DATION VYRAZILI NA TURNÉ, ABY SVŮJ NOVÝ KOUSEK ŘÁDNĚ PODPOŘILI.
VALO TURNÉ PO AMERICE
POČÁTKY SKUPINY ASIAN DUB FOUNDATION SE DATUJÍ DO ROKU
S BEASTIE BOYS A PO
1993 V LONDÝNĚ. TAM SE V HUDEBNÍ ŠKOLE POTKALI ANIRUDDHA DAS
JAPONSKU DOPROVÁZENÉ
DR. DAS A JOHN PANDIT PANDIT G, VEDOUCÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRA
BURÁCEJÍCÍM POTLESKEM
MU PRO ASIJSKÉ DĚTI, KTERÉ SE UČILY ZÁKLADŮM HUDEBNÍ TECHNOLO
A CHVÁLOU KRITIKŮ.
GIE. V TOMTO PROSTŘEDÍ BYL NATÁČEN HUDEBNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
DALŠÍ ALBA COMMUNITY MUSIC 2000 A ENEMY OF THE ENEMY 2003
IDENTICAL BEAT. PRÁVĚ DÍKY STUDIJNÍM PROGRAMŮM SE JMENOVANÁ
SE VELMI DOBŘE PRODÁVALA PO CELÉM SVĚTĚ A ZAJISTILA TAK KAPELE
DVOJICE SETKALA SE ČTRNÁCTILETÝM BENGÁLSKÝM RAPPEREM DEEDE
DOBRÉ ŽIVOBYTÍ I JMÉNO V HUDEBNÍM SVĚTĚ.
REM ZAMANEM MASTER D, KTERÝ SPOLU S NIMI ZANEDLOUHO STÁL
SPOLUZAKLADATEL A BASÁK DR. DAS OZNÁMIL V KVĚTNU 2006 SVŮJ
U ZRODU ASIAN DUB FOUNDATION. POZDĚJI K NIM PŘIBYLI KYTARISTA
ODCHOD S TÍM, ŽE SE CHCE PLNĚ VĚNOVAT VÝUCE A PRODUKCI SVÉ VLAST
CHANDRASONICA, DJ SUN J A TANEČNÍK BUBBLE E, A VŠICHNI DOHROM
A NÍ HUDBY. NAŠTĚSTÍ KAPELA ZÁHY NALEZLA MARTINA SAVALEHO BABU
DY UŽ SI DALI PRÁCI SE SINGLEM REBEL WARRIOR, KTERÝ SE OBJEVIL NA
STROMZ, KTERÝ PŮVODNĚ HRÁL VE VYHLÁŠENÉ BRITSKO ASIJSKÉELEKT
JEJICH PRVNÍM ALBU FACTO AND FICTION Z ROKU 1995.
ROGRUNGEHIPHOP SKUPINĚ SAMI.
PROTOŽE BYLI ČLENOVÉ KAPELY KLADNĚ OVLIVNĚNI PRACÍ S ASIATY,
NA JAŘE 2007 ASIAN DUB FOUNDATION OHLÁSILI DALŠÍ NOVINKU,
OBJEVOVALY SE U NICH SKLONY JE CHRÁNIT. ROZŠIŘUJÍCÍ SE NÁSILÍ PROTI KTEROU
SE STALO ALBUM NEJVĚTŠÍCH HITŮ OD ROKU 1995, OBSAHUJÍCÍ
ASIJSKÝM OBYVATELŮM BRITÁNIE JE NENECHÁVALO CHLADNÝMI A DÁVALI BONUSO
VÉ CD S REMIXY A ŽIVÝMI NAHRÁVKAMI Z NEJLEPŠÍCH KONCERTŮ,
TO NAJEVO VE SVÝCH TEXTECH. PRVNÍ DEMO NAHRÁVKY JIM TAK VYNESLY KTERÉ
KDY ODEHRÁLI.
SMLOUVU S NAHRÁVACÍ SPOLEČNOSTÍ NATION RECORDS.
LETOŠNÍ POČIN, ALBUM PUNKARA, ALE I PRŮŘEZ KARIÉROU A NEJLEPŠÍ
MĚNÍCÍ SE VLIVY OD PUNKU, PŘES ELEKTRONICKOU HUDBU PO
HITY NÁM PŘEDVEDE MULTIKULTURNÍ PARTA ASIAN DUB FOUNDATION
13.
BENGÁLSKÉ FOLKOVÉ SONGY ZÍSKALY ADF MNOHO FANOUŠKŮ NEJEN
LISTOPADU V PRAŽSKÉM KLUBU ROXY.

POPULÁRNÍ PARTY TRANSMISSION JIŽ POTŘETÍ V ČESKÉ REPUBLICE POTĚŠÍ FANOUŠKY
TANEČNÍ MUZIKY. MEZI HLAVNÍMI HVĚZDAMI JE OČEKÁVÁN JEDEN Z NEJPOPULÁR
NĚJŠÍCH DJ SOUČASNOSTI. AMERICKÝ DJ A PRODUCENT MARKUS SCHULZ ZPŮSOBIL
TÉMĚŘ DAVOVÉ ŠÍLENSTVÍ, KDYŽ DOSTAL DO VARU TISÍCE FANOUŠKŮ NA LETOŠNÍ
SENSATION WHITE. Z JEHO RUKOU POCHÁZÍ I LETOŠNÍ OFICIÁLNÍ HYMNA TRANS
MISSION. DALŠÍMI POTVRZENÝMI HOSTY JSOU OBLÍBENÉ EGYPTSKÉ DUO ALY & FILA,
RANK 1 A FERRY CORSTEN Z NIZOZEMSKA A MNOHO DALŠÍCH. PÁTÉ POKRAČOVÁNÍ
TRANSMISSION PROBĚHNE 8. LISTOPADU V PRAŽSKÉ O2 ARENĚ.

RALPH MYERZ AND THE
JACK HEREN BAND

NORSKÁ ELEKTRONICKÁ SKUPINA RALPH MYERZ AND THE
JACK HEREN BAND
SE ZFORMOVALA V ROCE 1997. POPRVÉ SE ČESKÉMU PUBLIKU
PŘEDSTAVILI
V ROCE 2005 NA FESTIVALU LOVE PLANET V TÁBOŘE A HNED
SI ZÍSKALI MNO
HO FANOUŠKŮ. JEJICH POVĚSTNÉ STRHUJÍCÍ SHOW JSOU OBLÍBEN
É NEJEN
V NORSKU, ALE I PO CELÉ EVROPĚ. FRONTMAN SKUPINY ERLEND
SELLEVOLD
A BUBENÍCI THOMAS LØNNHEIM A TARJEI STRØM SE PŘEDST
AVÍ LETOS NA
PODZIM HNED DVAKRÁT, A TO 29. ŘÍJNA V PRAŽSKÉM KLUBU
ROXY A 30. ŘÍJNA
V BRNĚNSKÉ FLÉDĚ.

COLD WAR KIDS
ZAHRAJÍ V LUCERNA
MUSIC BARU

TRANSFER

TANEÈNÍ ŠÍLENSTVÍ

ČTVEŘICE MLADÍKŮ Z KALIFORNSKÉHO MĚSTA FULLERTON
SE CHYSTÁ DO
PRAHY. SKUPINA COLD WAR KIDS PŘEDSTAVUJE NĚKOLIK
HUDEBNÍCH ŽÁN
RŮ JAKO PUNK, FOLK A INDIE ROCK. HUDEBNÍCI SE OVŠEM
NEREALIZUJÍ
POUZE V MUZICE. BASISTA MATT MAUST VYTVÁŘÍ I ESTETIC
KOU STRÁNKU
SKUPINY. COLD WAR KIDS SE SNAŽÍ VYSTUPOVAT NEJEN
JAKO MUZIKANTI,
ALE JAKO EXPANDUJÍCÍ UMĚLECKÁ KOMUNITA. DO ČESKA
PŘIJEDOU SE
SVÝM NOVÝM ALBEM LOYALTY TO LOYALTY A PŘEDSTAVÍ
HO NA SAMO
STATNÉM KONCERTĚ V LUCERNA MUSIC BARU 16. LISTOPA
DU.

MIG 21 OÈIŠUJÍ ZEMI
SKUPINA MIG 21 V ČELE SE ZPÍVAJÍCÍM HERCEM JIŘÍM MACHÁČKEM VYRÁŽÍ
LETOS NA PODZIM NA TURNÉ. OSLAVUJÍ DESETILETÉ PŮSOBENÍ V ČESKÉ
HUDEBNÍ BRANŽI. SOUBOR KONCERTŮ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE S NÁZVEM
VELKÉ EKOLOGICKÉ TURNÉ SE NESE V DUCHU DUCHOVNĚTĚLESNÉ OČISTY.
PŘEDSTAVÍ NEJEN SVÉ HITY ZE VŠECH TŘÍ DOPOSUD VYDANÝCH ALB, ALE
TAKÉ ZBRUSU NOVÉ ZVUČNÉ SKLADBY, KTERÉ PŘIPRAVILI PRO PODZIMNÍ
EKOLOGICKÉ KONCERTY. VIDĚT JE MŮŽETE NAPŘÍKLAD 6. LISTOPADU V PLZNI,
7. LISTOPADU V PARDUBICÍCH A 10. LISTOPADU V PRAŽSKÉ LUCERNĚ.

MOTOKROS I SNÌŽNÝ SKÚTR
V JEDNÉ ARÉNÌ

GAMES, SE LETOS
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH FREESTYLE MOTOCROSSOVÝCH SHOW NA SVĚTĚ, GLADIATOR
SE MAJÍ NA CO TĚŠIT.
OPĚT CHYSTÁ DO ČESKÉ REPUBLIKY. FANOUŠCI RYCHLÉ JÍZDY A ADRENALINU V KRVI
ÁCH UKÁ
ČTYŘKOLK
A
SKÚTRU
SNĚŽNÉM
NA
JEZDCI
A
SSAŘI
MOTOKRO
NĚJŠÍ
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJSCHOP
BUDOU ZASTÁVKY
ŽOU SVÉ UMĚNÍ V PROSTŘEDÍ GLADIÁTORSKÝCH HER. STEJNĚ JAKO V MINULÉM ROCE
22. LISTOPADU A DO
V NĚKOLIKA EVROPSKÝCH MĚSTECH. K NÁM SE CHYSTAJÍ DO OSTRAVSKÉ ČEZ ARENY
PRAŽSKÉ O ARENY 29. LISTOPADU.
2

RUBRIKU PØIPRAVILA LINDA TRUHLÁØOVÁ
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NÁVRAT

Foto: © High Ground Productions
Text: Jaromír „Kumestrol“ Lojza

KE KOØENÙM
EXTREME SKIING VOL. 1

ZNÁTE POCIT? „TOHLE NEDÁM …“ „TAHLE STNA JE JEN PRO MAGORY A EXPOZICE SVAHU BY
ROZKLEPALA KOLENA I JEZDCM FREERIDE WORLD TOUR …“ ALE JSOU TADY LIDÉ Z JINÉHO
SVTA, BA CO VÍC, JSOU TADY JIŽ MNOHO LET. NEŽ JSTE SE NKTEÍ STAILI NARODIT,
PROVEDLI KOUSKY, NAD KTERÝMI ZSTÁVÁ DODNES ROZUM STÁT. A TO VŠE S VÝBAVOU, SE
KTEROU BYSTE MLI PROBLÉM NA VELKÉM HANGU VE ŠPINDLU. LEGENDY VOLNÉHO, NEBO JAK
SE TEHDY ÍKALO EXTRÉMNÍHO LYŽOVÁNÍ JSOU TADY!
ZNÁTE JE?

BILL BRIGS, *1931, MAINE, USA

V sedmi letech jej starší sestra naučila lyžovat a položila tím základ nového směru lyžování a vzniku legendy.
Bill Briggs je bezesporu největší legenda extrémního lyžování v Americe – bez nadsázky se
jedná o opravdového pionýra americké evoluce volného lyžování.
Jeho cesta do lyžařského nebe však nebyla přímočará. Bill se prve chystal pro „běžný“ život
studovaného američana. Ale v roce 1953 se rozhodl opustit vysokou školu s odhodláním splnit si
své 3 velké sny: hudbu, horolezectví a lyžování. Dnes ve věku 77 let může čestně prohlásit: „Mám
splněno“. Více než 20 let znělo jeho banjo každou neděli večer v baru Stagecoach ve Wilsonu ve
Wyomingu. Na jevišti se objevil i spolu s Bobem Dylanem. Ale kvůli hudbě tady nejsme.
Bill zkombinoval 2 sny dohromady – horolezectví a lyžování – aby uskutečnil své odvážné
prvosjezdy v pohoří Tetons. Tam uskutečnil v roce 1971 svůj legendární a v té době nepředstavitelný prvosjezd hory Grand Teton (4 197 m). Jeho horolezecké a lyžařské úspěchy jsou více
než pozoruhodné už proto, že Bill se narodil s trvalým handicapem kyčelního kloubu, od dětství
prodělal mnoho operací a při chůzi výrazně kulhá.
Přes to všechno Bill 22 let pracoval jako průvodce v národním parku Grand Teton a od roku
1980 je manažerem areálu a ředitelem lyžařské školy ve Snow King area v Jackson Hole. Chcete se
potkat s opravdovou legendou? Vyražte tam!

*1948, MORZIN HAUTE SAVOIE, FRANCIE
ANSELME BAUD,
alternativou Billa. Na řadu dlouhých let se stal podstatnou součástí francouzské hnací síly

Anselme je evropskou
extrémního lyžování v Alpách. V roce 1973 se stal uznávaným horským vůdcem. Na kontě má impozantní kolekci
prvosjezdů. Mezi nimi extrémní kousky, jako jsou severní stěna Aiguille Blanche de Peuterey, severní stěna Aiguille
du Midi (to je ta, do které se bojíte jen podívat, když jste na tamní vyhlídce), hřeben Peuterey, Col Armand Charlet
a spoustu dalších vražedných alpských stěn. Anselme se ale neomezil na „malé” alpské vrcholy. Pokořil i několik bohatýrů v Andách (Vintinani či Huayna Potosi), Himálajích (Dhaulagiri a Yalung Kang) či dokonce severozápadní kuloár
Vinson v Antarktidě. Jestli je vám někdy v lednu na kopci kosa, tak se ani nepokoušejte jeho výkony zopakovat :-).
V současné době Anselme operuje v ENSA (národní lyžařská a horolezecká škola v Chamonix). Třešničkou na
Anselmově dortu jsou jeho lyžařské a horolezecké úspěchy „Seven Summints” – zdolání nejvyššího vrcholu každého
kontinentu. V extrémních kuloárech (spec. Chamonix – Mt. Blanc) se můžete prohánět i podle Anselmova Guide Booku (Mont Blanc & Aiguilles Rouges – a guide for skiers), kde jsou podrobně popsány i ty nej, nej sjezdy.

STEFANO DE BENEDETTI,
*1958, GENOA, ITÁLIE
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Profesionální extreme skier a horský vůdce. Jewho kariéra sice není plná prvosjezdů, ale zato jako první zopakoval několik brutálních sjezdů ve francouzkých Alpách. V 19 letech! Nutno připomenout Gervasuttiho kuloár na
Mont Blanc du Tacul, kuloár Couturier na Aguille Verte aj.
Když mu bylo 21, udělal si čárku a zapsal se do klubu „ﬁrst descente hardcore skiers”, jeho obětí se stává
východní stěna Mont Blanc a také „Devie-Lagarde Route“/„Route of the French“ v severní stěně Monte Rosy
– stěny, které do té doby platily za nesjízdné! Máte respekt ze severní strany Derešů? Tak na tohle dobrodružství
zapomeňte, tady se dělí chlapci od mužů.
V 80. letech Stefano uskutečníl téměř stovku prvosjezdů v Alpách, Andách a Himálajích a samozřejmě spoustu
dalších, již odpaněných linií. Každopádně tento postarší pán drží rekord 22 extrémních prvosjezdů. Jestli jej
chcete zajet, měli byste začít trénovat, a hodně moc! Je jediný na světě, kdo sjel všechny stěny Mt. Blanku. Tak
vlastně vyvrcholila jeho kariéra, v roce 1986 rozcupoval na kusy „Innominata“, jižní stěnu Mt. Blanku – to nej, co
v extrémním lyžování najdete…
V roce 1987 (bylo mu 28 let) nalezl své hranice a svět lyžování opustil. Tehdy řekl, že je čas zachraňovat svět.
Od té doby se velmi intenzivně věnuje své nové misi, vývoji obnovitelných energetických zdrojů. Založil jednu
z prvních hydro-elektrických společností. A nyní se prakticky výhradně zabývá čistou energií. Své projekty ﬁnancuje produkcí ﬁlmů, reklamy a dalších akcí z oblasti extrémních sportů. Jeho série Sector No Limits se proslavila
po celém světě.

PØEDPLATNÉ
èasopis o freeskiingu a pro freeskiery
Předplatné je nejvýhodnější forma získání FREESKI:
• zaplatíte méně
• nemusíte časopis shánět – přijde vám do schránky, často ještě dříve, než
se objeví v traﬁkách
• součástí předplatného je balíček – produkt, který vám udělá radost a dále
zhodnotí investici do předplatného
• každý předplatitel obdrží SNOWcard, která jej opravňuje k čerpání řady
výhod a slev (více informací najdete v časopise SNOW nebo na
http://snow.cz)
Předplatné si jednoduše zařídíte na www.freeski.cz v sekci „předplatné“.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na predplatne@snow.cz nebo 775 697 669

VEHICLE JSOU FAJNOVÉ ODÌVY,
KTERÉ POTØEBUJE KAŽDÝ
FREESKIER. FUNKÈNÍ I FEŠNÉ, DO
PARKU I DO ŠTRÝTU, NA ZIMU
I NA LÉTO
(WWW.VEHICLE.CZ)

VŠE, O ÈEM SE FREESKIEROVI MÙŽE ZDÁT NAJDETE VE
VRÁTNE, PARK, LUXUSNÍ
PRAŠANOVÉ SPOTY I DLOUHÉ
LAJNY A K TOMU VŠEMU VÁS
DOPRAVÍ SEDAÈKOVÁ, NEBO
KABINOVÁ LANOVKA
(WWW.VRATNA.SK)

Předplatné na Slovensku zajišťuje distribuční společnost Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel.
02/444 588 21, 444 427 73 a 444 588 16,
fax 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk,
http://www.kapa-oifp.sk/katalog_titulov.php

SPOLU S KULTOVNÍ ZNAÈKO
SVÌTA ŠIROKÝCH LYŽÍ SE U
VEØEJNÌ PØIHLASTE K LYŽNÍK
DRUHÉHO POLLARDA TO Z ÙM.
NEUDÌLÁ, MINIMÁLNÌ TRI VÁS
VŠAK MÙŽETE MÍT JAKO ÈKO
ON
(WWW.LINESKI.CZ)

Akèní pøedplatné = pøedplatné + zajímavé zboží
v balíèku!
Na výběr máte v současné době ze 4 produktů:
K jednoletému předplatnému (3 čísla za 200 Kč) si můžete vybrat:
• pěněženka Vehicle
• šátek Skateshop.cz
K dvouletému předplatnému (6 čísel za 390 Kč) si můžete vybrat:
• triko Line „I am a skier“
• jednodenní skipas Vrátna v sezoně 08–09
Balíček k předplatnému: zasíláme obvykle v první půlce prosince. Lze jej
doposlat i později.

Base Camp
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8 – Karlín
www.bcamp.cz

Harfa Sport
Strakonická 81
150 00 Praha 5 – Lahovičky
www.harfasport.cz

Outdoor Centrum Rock Point
Na Poříčí 10, 110 00 Praha 1

Harfa Sport
Českomoravská 41
190 00 Praha 9

www.rockpoint.cz

www.harfasport.cz

Outdoor Centrum Rock Point
Martinská 2 (Na Perštýně)
110 00 Praha 1

STØEDOÈESKÝ KRAJ

www.rockpoint.cz

Mladá Boleslav

SKI SURF SPORT
V Tůních 11, 120 00 Praha 2
tel.: 224 942 007

Český Ráj Outdoor Spotrs s.r.o.
(Sensor Friendship stores)
Nerudova 616/30,
293 01 Mladá Boleslav

www.skisurf.cz

Rock Point – Šestka
Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6
www.rockpoint.cz

Outdoor Centrum Rock Point
Letňany
Veselská 663, 190 00 Praha 9
www.rockpoint.cz

www.ultrasport.cz

Harfa Sport
Náměstí republiky 826,
293 01 Mladá Boleslav
www.harfasport.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Rock Point – Futurum
Brněnská 1825/23a,
50002 Hradec Králové

Snowboard Zezula
Hudcova 2a,
621 00 Brno

Chomutov

www.rockpoint.cz

www.snowboard-zezula.cz

Jokerski
Březenecká 4750/110,
430 04 Chomutov

Náchod

www.jokerski.cz

RADICAL SPORT
Poděbradova 428,
547 01 Náchod
www.radicalsport.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Špindlerův Mlýn

Liberec

Big Fat Mamma
Harrachova 40
54351 Špindlerův Mlýn

Rock Point – Liberec II
Pražská 15/2, 46001 Liberec
tel.: 485100302

www.bigfatmamma.cz

www.brzak.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové

Ostrava

Rock Point Kuří Rynek
Poštovní 3 (Kuří Rynek),
702 00 Ostrava
www.rockpoint.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc

www.rockpoint.cz

Sport Brzak
Sázavská 648, 460 10 Liberec 3

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno

Outdoor Centrum Rock Point
Masarykova 16,
60200 Brno
www.rockpoint.cz

Rock Point OC Olympia
OC Olympia,
777 77 Olomouc
www.rockpoint.cz

*bez záruky

PRAHA

ANEB KDE LZE FREESKI ZAKOUPIT
V prodejnách označených logem „Freeski forever“ Freeski nikdy nedojde*

ADRESÁØ

SKATESHOP.CZ NAVŠTIVTE V OKAMŽIKU, KDY POTØEBUJETE DOPLNIT
VÝBAVU. V PØEHLEDNÉM E-SHOPU
NAKOUPÍTE HARDWARE, SOFTWARE
I DOPLÒKY (WWW.SKATESHOP.CZ)
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APFRREÉESSKI
ETE:
NAJD
I 2JAR
EESK
VE FR
OVSKÉ SESSION
DLER
NÍ ŠPIN
S – FOTOREPORT Z
× BSS
× FAJNÉ LAJNY Z VAL THORENS
LA
× REPORTÁŽ Z OTVÍRAÈKY, KTERÁ PRÁVÌ PROBÌH
× ZPOVÌÏ TELEMARKERA
× RUMUNSKO
× NEWSCHOOL LESSONS, FREERIDOVÝ SLABIKÁØ A JINÁ TÉMATA
FREESKI test
udělej si test, který ti odpoví na základní otázky života,
vesmíru a vůbec. Pokud budeš pozorně naslouchat
jeho výsledkům, povedou tě k lyžařské Nirváně … A nešvindluj (toto nejsou turnikety, které by se vyplatilo
podlézat)!
1. Kolik stran má první číslo časopisu Freeski
(včetně obálkových stran)?
a) 92 b) 42 c) 360 tail grab
2. Co je kromě časopisu, který držíš v ruce, další
horkou novinkou české freeski scény nadcházející
sezóny?
a) Fungl nový newschool team NS7 b) permice do
Pece zadarmo c) Terka Pašťálková se vdala
3. Kdo vyhrál první ročník Scott Czech Ride v Davosu?
a) Jirka Lausecker b) Toni Seiler c) Šárka Záhrobská
4. Kdy proběhne party na oslavu narození FREESKI?
a) 1. listopadu 2008 b) 25.prosince cca. 6 př. n. l.
c) 31. prosince každý rok
5. Dorazíš na tuto slavnost shlédnout nejnovější
lyžařské ﬁlmy, vybrakovat tombolu nebo rozhýbat
létem ztuhlé tělo do rytmu DJských setů?
a) ano b) ne c) nevím

Výsledky:
6. Reverse camber je
a) opačný vzpruh lyže b) grab prováděný opačnou
rukou c) cože?

ce.
Správné odpovědi najdeš na konci tohoto odstav
bodů.
Za každou správnou odpověď si započítej 6

42
Máš předplatné Freeski?
a) ano b) ne

toto je
Ano, ti bystřejší z vás asi od začátku tušili, že
ěď
jediný správný výsledek testu a zároveň odpov
s
na základní otázky života, vesmíru a vůbec (Adam
du ti
1979). Pokud jsi tohoto skóre dosáhl, 1. listopa
důbudeme osobně blahopřát nejen k pozornosti,
i!
vtipu a šarmu, ale hlavně k předplatnému Freesk

36–41

Někde jsi pravděpodobně zaváhal, nic si z toho
nedělej. To se může stát každému. Pokud jsi
.
chyboval v otázce č. 6 nebo 9, jdi na http://freeski
I
cz a předplať si časopis nebo přijď 1.11. na FREESK
party a Tvá duše bude spasena.

35 a ménì

Poté
Otoč na první stranu a přečti si časopis znovu.
si opět udělej tento test.

Správné odpovìdi:
1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a

