
Vladimír Novotný 

 

Jsem bývalý gymnasta, kdy jsem 

dělal gymnastiku asi 20 let a z toho 

asi 10 let jsem se specializoval 

výhradně na silovou disciplínu, 

čímž byly kruhy. Silová akrobacie 

mi byla vždy blíže jak různé salta a 

přemety a proto jsem se i po 

skončení mé gymnastické kariéry 

ubíral podobným směrem, kdy jsem 

chtěl začít rozdávat radost a ukázat 

své umění i publiku. 

Od roku 2014 jsem začal být 

akrobatem s více jak pětiletými 

zkušenostmi ve světoznámé 

cirkusové show Cirque du Soleil – 

Totem, kde jsem působil v aktu 

zvaném „Rings Trio“ a mám za 

sebou okolo 1.900 vystoupení 

s touto nádhernou show. 

Nyní, po skončení mé cirkusové kariéry, jsem dostal novou motivaci stále bavit publikum, ale 

tentokrát už jen se svými sólo čísly, čímž jsou „Hand Balancing“ a „Aerial Straps“ na různých 

akcích. 

 

 

Vzdělání 

 

2005 – 2010 Akademie Sting v Brně - Ekonomie a Management  

1999 – 2003 Sportovní gymnázium Brno 

 

Pracovní zkušennosti  

 

2014 – 2019 Artista pro Cirque du Soleil – Totem (Rings Trio) 

2011 – 2014      Rodinný obchod – Půjčovna nářadí  



2007 – 2010 Rodinný obchod – Cukrárna Severka  

2003 – 2006 Rodinný obchod – Půjčovna nářadí 

 

Sportovní aktivity a úspěchy 

 

2019    Ukončení cirkusové kariéry v Cirque du Soleil – Totem 

2014    Zaměstnán v Cirque du Soleil - TOTEM, jako acrobat Rings Trio (cvičení na akrobatických kruzích) a 

také herecké vložky, kterými jsou neandrtálec a záchranář 

2013 Česko Slovensko má talent – první vystoupení před publikem 

2012    Ukončení závodní dráhy v gymnastice a přechod na artistické disciplíny (aerial straps – létající 

popruhy; hand balancing – přenášení rovnováhy) 

2011  Účast na světových pohárech v Osijeku/Chorvatsko, Mariboru/Slovinsko a Ostravě/Česká 

Republika  

2009   Účast na mistrovství Evropy v Miláně/Itálie 

2008  Účast na mistovství Evropy v Lausanne/Švýcarsko a na světových pohárech v Mariboru/ Slovinsko 

a Barceloně/Španělsko 

2007  Účast na světových pohárech v Mariboru/Slovinsko a Ostravě/Česká Republika –7. místo na 

kruzích 

2003  Účast na světových pohárech ve Stuttgartu/Německo a Mariboru/Slovinsko 

2002  Účast na mistrovsví světa v Debrecenu/Maďarsko 

2001   Specializace pouze na kruhy - Mistr České Republiky na kruzích –2001/2004/2007/2008/2010 

2000   Účast na juniorském mistovství Evropy v Brémách/Německo – 8. místo na cvičení na kruzích  

1997   Změna sportovního klubu Sokol Brno I 

1989  Začal jsem chodit do gymnastiky v Blansku 

 

 

 

 

 

 



Vladimír Novotný 

 

 

I am a former gymnast. I have been doing gymnastics for about 20 years and out of 10 years I 

specialized in strength discipline - Rings. Strength acrobatics has always spoken to me in a closer 

way, such as different flips and loops.  

After finishing my gymnastic career I still felt the need of entertaining people and giving them 

joy, the same I feel when I’m performing. This is when I decided to go in a similar direction and 

show my art to the audience. 

In 2014 I started performing in the worldwide famous Cirque du Soleil - Totem with the act 

called “Rings Trio”. I have done about 1.900 appearances in this wonderful show. 

Now, after my circus career, I got a new motivation to keep entertaining the audience, but this 

time with “Hand Balancing” and “Aerial Straps” solo performances. 

I hope you enjoy my story and see you soon in some event! 

 

 

Education 

 

2005 – 2010  Private University of Economy in Brno - Business and Management 

1999 – 2003  Sport gymnasiums Brno  

 

Work experience 

 

2014 – 2019          Artist at Cirque du Soleil – Totem  - Rings Trio  

2011 – 2014          Family business – Rental tools  

2007 – 2010     Family business – Pastery shop 

2003 – 2006     Family business – Rental tools 

 

Sport activities and success 

 

2014 Full contract with Cirque du Soleil – TOTEM 



2014 Temporary contract (6 months) with Cirque du Soleil - TOTEM where I did Rings Trio  and 

Neanderthal and lifeguard – acting part of the show 

2013 Czech got Talent - First performance in front of audience   

2012    I ended up with top gymnastics and began to devote artistic disciplines, especially aerial straps (2 

years) and handstand (hand balancing) about half year 

2011 Implication in World cup in Osijek /Croatia,  Maribor/Slovenia and Ostrava/Czech Rep. 

2009 Implication in Europe championship in Milano/Italy 

2008 Implication in Europe championship in Lausanne and in World cup in Maribor/Slovenia  and 

Barcelona/Spain 

2007 Implication in World cup in Maribor/Slovenia and Ostrava/Czech Rep.  – 7th place in Rings 

2003 Implication in World cup in Stuttgart/Germany and Maribor /Slovenia 

2002 Implication in World championship in Debrecen/Hungary 

2001 Specialization mainly on rings - Winner of Czech Republic in Rings –2001/2004/2007/2008 

2000 Implication in Europe championship for junior in Bremen/Germany – 8th place in Rings  

1997 Move to sport club Sokol Brno I  

1989 Start of gymnastic in Blansko 

 

 


