Zatím nehodlám brzdit – říká nejrychlejší český lyžař
Skvělého výsledku v podobě nového českého rekordu v hodnotě 242,751 km/h dosáhl na prudké
sjezdovce ve francouzském Varsu rychlostní lyžař Radek Čermák z Harrachova. Stalo se tak 31.
března 2014. Den předtím Radek, přezdívaný Raketa, již vylepšil české maximum na 237,697 a
237,938 km/h. Navíc si s ochotou sobě vlastní našel i čas na zodpovězení několika otázek pro portál
Váš Harrachov. Pro úplnost dodejme, že světový rekord v témže dni pokořil Ital Simone Origone
výkonem 252,454 km/h.
Na úvod možná trošku nadnesená otázka. Dá se při takové rychlosti jedoucí na dvou prkýnkách
ještě něco vnímat, než jen šum a asi i tlak?
Už předem se tušilo, že v první jízdě 31. března padne rekord. Takže jsem se musel maximálně
koncentrovat na první a jedinou jízdu, což není úplně lehké. Na start jsem šel jako třetí, stále si jen
opakoval, ať udržím užší stopu a zamklé tělo. Prvních 100m je jen ušlapáno a uplácáno ručně, takže
sem vnímal všechny ty hrboly, to je za chvilku pryč a už to jen hučí a letíte dolu. Vše jsem vnímal, tělo
to tlačí do bot, hlavu nahoru, nohy od sebe. Bojoval jsem s tím od půlky kopce, až do měřící části, kde
jsem se přece jen malinko otevřel v těle, ale nohy a ruce mi to tentokrát nevytrhlo. Po projetí cíle
jsem se začal mlátit do helmy, nadávat si. Tím jsem zahodil 150m na brždění a měl jsem dole dost
práce to zastavit, protože se brzdí na levou nohu a tu mam volšovou.

Čím je sjezdovka Chabriéres ve Varsu tak unikátní, že zde padají v podstatě všechny světové
rekordy v rychlostním lyžování?
Sjezdovka Chabrieres je v současnosti nejrychlejší tratí na světě, od tohoto závodu drží mužské
rekordy jak v kategorii SDH (211km/h) tak v kat. S1 (252,454km/h). Tento víkend byl prostě
dokonalý, mokrý sníh, málo větru, viditelnost. Vše sedělo jako nikdy, na toto se čekalo 8 let a být u
toho je i sakra štěstí! Ale trať v Les Arcs má rozhodně na víc, je mnohem delší, lepší přístup,
lanovka přímo u kopce, tam to půjde na 260km/h, ale v současnosti tam nemají energii na
uspořádání závodu. Snad jim fakt že už nedrží rekord otevře oči... Stát tam je můj sen, ona poslední
mi chybí.

Jak reálná je pro Tebe s přezdívkou Raketa meta rychlosti 250 km/h?
Před pár lety jsem chtěl 220km/H, pak nad 230...240...teď je meta 245...no a pak hurá na 250km/h,
to je jasný. Vše záleží na materiálu, tréninku, podpoře a zdraví. Věřím, že se nad ní dostanu, času
mám ještě dost :-)

Pro mnohé lyžaře co někdy okusili alpské svahy se zdají pak být ty naše v Krkonoších přirozeně
jaksi menšími. Ale své kouzlo pro mnohé dále neztrácejí. Zavítáš ještě vůbec někdy na svahy
našeho Čerťáku?
Jasně, okusil jsem už hodně středisek a sjezdovek i za mořem, ale k čemu to všechno je. Lidi co jedou
do střediska, protože tam je 300km sjezdovek, jsou výletníci. Je to fajn si to tam všechno okouknout,
projet dokola, ale na to já teď ještě nemám čas. Stejně si najdete tři sjezdovky, co jsou super, ty
brousíte, a když to nešídíte, tak po čtyřech hodinách odpadnete. Alpy jsou Alpy, ale i tam si nemůžu
jezdit rovně jak a kde chci, takže nejlepší pro mě je ten náš Čerťák, kde znám každej hrbol (díky nej
rolbařům je jich fakt minimum) a můžu to tam po ránu na přední červené pustit bez brzdy. Pro ten
můj sport mi stačí tak čtyři dobré jízdy, pak už tam je moc branek a jdu to přezout. Jinak celoroční
přípravu mám ve sportareálu Klíny v Krušných horách, kde mám po ruce vše, co potřebuji, tedy
sjezdovku, hotel, fitko, bazén, tenis, kolo, welness... Lyžařské středisko už dávno není jen o
sjezdovkách, ale o komplexní nabídce pro sport a tu tam mám.

Závěrem trochu osobněji. Jsi již také věkem třicátník. Máš již profesní plán A či B po skončení
sportovní kariéry?
Třicátník? No, to jsem, ale při porovnání s tátou (otcem Radka je též vynikající alpský lyžař Honza
Čermák – pozn.) stále sportovní cucák. Co budu dělat po skončení sportovní kariéry není asi otázka
pro mě. Já mam rychlostní lyžování a jiné sporty jako koníček, normálně při tom v Praze pracuji a
jestli toho jednou zanechám, tak přejde to procento energie na stranu práce s rodinou v Harrachově.
No, ale já lyžování asi jen tak nezanechám, nebo mi přijde zase něco jiného na chuť, takže to půjde
spolu ruku v ruce dál. Teď nechci brzdit...
Ptal se Martin Soukup
Fotky z Radkova rekordu na následujících dvou stranách. Ke stažení též na facebookových stránkách
Váš Harrachov. (zdroj fotoarchiv Radka Čermáka)
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