
 Nyní ale zažíváte zcela 
jinou etapu. Jak se vlastně 
člověk dostane od bruslení 
k politice?

„Bylo to na podzim 2012. Teh-
dejší ministr školství Dobeš založil 
Hnutí pro sport a zdraví, já se zapo-
jil a dostal se až do předsednictva. 
Jenže pak přišly předčasné volby 
a hnutí se rozpadlo. Moje jméno se 
už ale objevilo v politice, a tak jsem 
dostal v Brně nabídku, zda bych ne-
měl zájem vstoupit do hnutí ANO 
a věnovat se zde sportu. Řekl jsem 
si, že to zkusím. Úspěch byl velký 
a tak se mi zadařilo, že jsem se stal 
nejen starostou městské části Žideni-
ce, odkud pochází má současná žena 
Soňa. Jsem také předsedou Komise 
sportu ve městě Brně a mou prioritou 
je mládežnický sport, kde je největší 
deficit. Snažím se mu pomoct.“

 Je pro vás bruslení už uza-
vřená kapitola?

„Určitě ne. Bruslím stále, dvakrát 
týdně brzy ráno. Vždy pro mě bylo 
drogou. Kdo to nezažil, nepochopí. 
Když dojedete program a tleská vám 
i 20 000 lidí vestoje, je to to nejkrás-
nější, co můžete zažít. Delší dobu jsem 
se pohyboval i kolem showbyznysu 
a muzikálů na ledě, bruslil jsem třeba 
Mrazíka či Romea, a tak i v této ob-
lasti nechávám otevřené dveře. Pokud 
by přišla nějaká zajímavá nabídka, ne-
bránil bych se. Mám spoustu snů, které 
bych si chtěl splnit. Třeba k nám při-
vézt nějakou excelentní ruskou show či 
realizovat televizní pořad Dancing on 
Ice, který je něco jako StarDance, ale 
na ledě. Slavil velké úspěchy na Sloven-
sku i v okolních zemích, jen u nás nebyl. 
Všechno je ale jen o penězích a nedo-
statku sponzorů.“

Monika BRABCOVÁ
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hroznou migrénou a onen doktor mi řekl, ať si vezmu Alnagon. Co se dělo pak, na to ne-chci ani vzpomínat. Před závodem jsem si v šatně obouval brusle, když v tom pro mě přišly dvě »gorily« a vyvedly mě z haly. Pak nás s Lenkou zavřeli v olympijské vesnič-ce a do rána nás vyslýchali. Doktor všechno popřel a já to musel vzít na sebe. Odvolali nás ze závodu.“
 Neměl jste tehdy chuť skončit?

„Měl. Lidé na ulici na mě dokonce pokři-kovali, že jsem feťák. Byl jsem odepsaný, ale věděl jsem, že musím začít znovu, od nuly. Nevzdávám se, jsem bojovník. Ne nadarmo se o mně říká, že jsem rebelem krasobruslení.“
 A tehdy jste se setkal se svou nejúspěšnější partnerkou, Radkou 

Kovaříkovou…
„Ano. Bylo mi pětadvacet a už se se mnou nepočítalo. Byl jsem pro ně starý a neperspektivní. Pak jsem si vyhlédl Radku, které bylo pouhých třináct let, a začal ji sám trénovat. Nikdo nám ne-

věřil. Za rok už jsme ale byli 5. v Evropě 
a 8. na světě.“

 A pak přišla olympiáda 
v Albertville a s ní spojený další 
skandál, tentokrát s hodnocením 
rozhodčích…

„Bohužel tento sport nikdy nebyl ob-
jektivní, svou roli hraje i politika a svě-
tové velmoci. V Albertville jsme přišli 
o medaili jen díky spekulacím. Kana-
ďané, kteří byli v kuloárech adepty na 
zlato, třikrát spadli, ale byl vidět tlak 
dostat je alespoň na třetí místo. Nedali 
jim více bodů než nám, jen přehodi-
li známky. Tehdy byl ještě šestkový 
systém hodnocení a podle pravidel 
vyhrál ten s vyšší známkou za umě-
lecký dojem, a to byli Kanaďané. Po 
čase jeden z rozhodčích přiznal, že to 
bylo domluvené. To jsou věci, které 
už nezměníte. Medaile z olympiády 
ve sbírce není a nebude.“

 V té době přišla nabídka 
jít trénovat do USA s hvězdnou 
krasobruslařkou Irinou Rodni-
novou?

„Ano. V Americe měli k trénin-
ku úžasné podmínky, centrum bylo 
v horách, nedalo se to odmítnout. 
Na podzim roku 1992 jsme s Rad-
kou odletěli do Ameriky a zůsta-
li jsme tam až do roku 1998. Pak 
jsme se teprve vrátili do Evropy, 
kde se nám otevřely nové mož-
nosti. I naše poslední vystoupení 
je spojené s Irinou. V roce 2009 
jí přichystali galavečer v Mosk-
vě k jejím šedesátinám a my tam 
bruslili. Byli jsme jediní svěřenci 
v její trenérské kariéře, se který-
mi vyhrála zlato.“

Kdo je René Novotný?
Trojnásobný mistr světa v krasobrusle-
ní, náš nejúspěšnější krasobruslař ve 
sportovních dvojicích vůbec. Pochází 
z Ostravy, většinu života však prožil 
v Brně. Za svou profesní dráhu vystří-
dal čtyři sportovní partnerky, největší 
úspěch však slavil s poslední z nich, 
s Radkou Kovaříkovou, která se sta-
la na dlouhá léta i jeho partnerkou 
životní. Třikrát nás reprezentoval na 
olympiádě, v roce 1995 získal hned 
dva tituly mistra světa v Birminghamu 
(mezi amatéry) a Landoveru v USA, kde 
úspěch zopakoval o dva roky později 
(druhý a třetí titul získal mezi profesio-
nály). Dnes je starostou městské části 
Brno-Židenice za hnutí ANO. 
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 Když jste poprvé přišel z Ostravy 

do Brna a začal jezdit sportovní dvoji-

ce, bylo vám pouhých čtrnáct let. Jak 

na tuto etapu dnes vzpomínáte?

„Začátky byly tvrdé. Do Brna jsem přišel 

sám, bez rodičů. Tehdejší systém to tak na-

bízel. Existovala střediska vrcholového spor-

tu, která měla zázemí pro vybrané talenty. 

A právě v Brně bylo jedno pro krasobruslení 

se specializací na sportovní dvojice. Tehdy si 

mě vytipoval trenér Ivan Rezek a nabídl to 

mým rodičům. Nakonec se ukázalo, že šlo asi 

o nejlepší rozhodnutí. V párech jsem se mohl 

více rozvinout i s mou výškou 186 cm, proto-

že tam potřebujete být zdatnější a vyšší.“

 Přijít sám do cizího města není 

pro čtrnáctiletého kluka jednoduché. 

Zvlášť, když dřív se trénovalo v noci…

„Ano, dnes je pro vrcholový sport nepo-

chopitelné mít noční tréninky, ale za nás to 

tak bylo. V Brně tehdy byla jediná ledová 

plocha v Lužánkách, přednost měli hokejis-

té a sportovní dvojice trénovaly pozdě večer. 

Začínali jsme v devět či o půl desáté a kon-

čili kolem půlnoci. V noci jsem se tak vracel 

na podnájem a ráno vstával do školy. Na lum-

párny nebyl čas. Tréninky byly náročné a do 

toho jsem studoval, protože pro rodiče bylo 

vzdělání prioritní. Nakonec jsem dokončil 

nejen gymnázium, ale i vysokou školu, od-

bornou geografii a kartografii na Přírodově-

decké fakultě. A měl jsem představu, že bych 

se tomu i věnoval, zeměpis mě totiž bavil.“

 Co se změnilo, když se pak 

v Brně otevřela nová specializovaná 

krasobruslařská hala? 
„Dalo to nové možnosti rozvoje kraso-

bruslení. Nová brněnská »krasohala« na 

Křídlovické ulici byla má domovská záleži-

tost, byla i první halou v republice bez man-

tinelů, což bylo pro tento sport ideální.“

 Ví se o vás, že jste během karié-

ry vystřídal čtyři bruslařské partnerky, 

proč? 
 „Sportovní dvojice jsou nejtěžší disciplí-

nou v rámci krasobruslení. Potřebujete dva 

skvělé sólisty, kteří se k sobě hodí, a navíc 

jim musí sloužit zdraví. A to byl ten důvod. 

První z partnerek, Inuška Ženatá, měla pro-

blémy s páteří, druhá Jana Havlová, se kte-

rou jsem poprvé vycestoval na mistrovství 

Evropy i světa, měla problémy s kotníky 

a Lenka Knapová, se kterou jsem byl popr-

vé na olympiádě, musela skončit kvůli kole-

nům. Až s Radkou Kovaříkovou nám bylo 

zdraví dáno do vínku.“

 Vrcholový sport ale není jen 

o úspěchu. Vy jste zažil i jeho odvráce-

nou stránku.
„Jsou věci, na které bych chtěl v živo-

tě zapomenout, ale nejde to. To byl případ 

olympiády v Calgary v roce 1988, po které 

to vypadalo, že se na brusle už nepostavím. 

Neměli jsme svého lékaře, dohlížel na nás 

ten od skokanů na lyžích. Já tam trpěl 
Foto Aha! – Michal Beránek, Monika Brabcová, archiv René Novotného, ara
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Na ledě Na ledě 
zvládali ty zvládali ty 
nejnároč-nejnároč-
nější nější 
prvky.prvky.


