
VELO 5/2008

Jan Kopka a Hans Rey, dvě zcela odlišné postavy v šapitó cyklistického cirkusu. 
Zatímco český Honza rád vytrvale šlape dlouhé hodiny v sedle i mimo něj, po boku 
kola, to když podmínky znemožní jízdu, a poslední dobou vyhledává pro tyto své 
poutě krajiny v ledových královstvích, Honza švýcarský (nu dobrá, říkejme mu tedy 
pravým jménem – Hans) upřednostňuje zábavu před samotou a odříkáním, teplo 
před zimou. Vedle kola šlape jedině tehdy, potřebuje-li se dostat na zajímavý sjezd 
či překážku. S Honzovou i Hansovou reportáží už jste se ve Velu setkali, nyní ovšem 
jde o zcela jiné zážitky. 

-30 °C 

Nebyl to náš dlouhodobý záměr, to přizná-
vám, ale tak trochu souhra náhod, že se repor-
táže těchto dvou osobností z jejich posledních 
výprav sešly ve shodném vydání Vela a daly tak 
vzniknout zajímavé konfrontaci dvou podob 
únorového počasí i cyklistiky a kola jako tako-
vého. Honza se vrátil z Finska těsně před uzá-

věrkou březnového čísla a byl by to býval risk, 
čekat na jeho zážitky s šesti prázdnými strana-
mi v jinak hotovém Velu, které vyhlíží tiskárna. 
Naopak těsně po uzávěrce přistál v mé poště 
mail s nepřehlédnutelným jménem v kolonce 
„Od“, kde stálo Hans Rey: „Ahoj Rudo, jak se 
máš? Doufám, že lépe než já, ležím totiž se 

zlomenou nohou doma a ještě dlouho budu. 
Mám ale něco, co by tě mohlo zajímat...“ 

Co přesně to bylo, čtěte na dalších strán-
kách. 

Rudolf Hronza
Foto: Jan Ľupták a Carmen Freeman

Jan a Finsko 
Jan Kopka uskutečnil další ze svých snů, když se vypravil do finského Laponska. Nejel tam však sám, nýbrž s dalšími třemi účastníky výpravy, 
s nimiž se neznal a jimž se přesto zavázal být vůdcem. Sám dobře věděl, do čeho jde, mohl tak dobře sledovat prožitky nováčků a také si 
vyzkoušet, co to znamená mít někoho na starosti. Nejnižší teplota, se kterou se zde setkali, byla mínus třicet stupňů.

HONZA
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+50 °C 
Hans a Afrika

Hanse Reye pro tentokrát neuvidíte v jeho reportáži prohánět se po zadním kole po útesu sto metrů nad mořem, jak tomu bylo při jeho zatím 
poslední podobné akci v Irsku (reportáž jste mohli najít i ve Velu 2/07). Na hardtailu putoval se svou přítelkyní Carmen Freemanovou okolo 

Kilimandžára v africké Tanzanii, aby nakonec skončil mezi místními obyvateli, pro něž spolu se svou charitativní organizací Wheels for Life pomáhá 
zajišťovat kola jako velmi důležité pomocníky v jejich nelehkém životě. Jednoho dne během vyjížďky vystoupala teplota až na plus padesát stupňů.   

80 °C rozdílu!
HONZA
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JAN KOPKA  FINSKO

Přijedu z Finska, budu doma 
dva dny a pak zase musím 
pryč, a ty máš den do uzávěrky. 
Budeš to muset napsat podle 
mého vyprávění! Článek 
od Jana Kopky jsme původně 
chtěli zařadit už do březnového 
vydání, on by to evidentně 
nestihl sepsat, a tak jsem 
na jeho slova kývl. Pak jsme 
tohle vyprávění pro jistotu 
časového zvládnutí odsunuli 
o jedno číslo dál a získali tak tři 
týdny času navíc. Ulevilo se mi, 
jenže to jsem netušil, že psaní 
přesto zůstane na mně. 

Expedice Laponsko 
poprvé 
ve skupině! 
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DRŽTE TO PEVNĚ V RUKOU!

:: Spantexová rukavice, kombinovaná
   s neoprenem.
:: Dlaň z materiálu Vitech pro nejlepší úchop 

v jakýchkoli podmínkách.
:: Ergozone, pohodlná silikonová vložka
   vsazená do dlaně. Chrání před strnutím 

ruky. Snižuje vibrace a redukuje tlak na 
nervy vedoucí k zápěstí.

:: Zapínání na suchý zip na straně dlaně.
:: Froté materiál k utírání potu.
:: Ve velikostech: S, M, L, XL.
:: Cena: 449,- Kč

BBB ERGOZONE BBW-18

Ostatní barvy:

:: Spantexová rukavice kombinovaná

BBB ERGO 18OZONE BBW-

Pro kompletní nabídku rukavic navštivte 
vašeho prodejce BBB a vyžádejte si katalog.
Nebo se podívejte naše webové stránky.
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Pro více informací kontaktujte dovozce:
CZ: www.jmctrading.cz tel: 583 431 293
SK: www.skprofibike.sk tel: 484 151 001

Psát mě baví a ne že bych se chtěl vyhnout práci, ale kdo jste jednou četli něco od Honzy ne-
bo ho slyšeli mluvit, znáte ho: umí vyprávět velice poutavě. Nejlépe popsat zážitky dokáže navíc 
jen ten, kdo je opravdu prožil, zprostředkovaně vždy ztrácí trochu ze svého kouzla. Představa, 
jak mi zamrzá zip u bundy a já se nemohu ani zapnout kvůli jediné kapce vody, je děsivá, ale 
ne tolik, jako bych tam opravdu na mrazu bojoval o přežití sám. Snad zalézt si s notebookem 
do mrazáku? 

Zodpovědný nejen sám za sebe
Do finského Laponska chtěl Honza vyrazit již dříve, sám, třeba se přidat k nějakému zájez-

du a pak sám uniknout na zasněžené pláně. Po návratu z Iditarodu, zimního závodu napříč 
Aljaškou, který před rokem vyhrál, však následovaly různé povinnosti. Při několika diashow, 
jež absolvoval, se o svém plánu tu a tam zmínil, slovo dalo slovo, a najednou měl tři souput-
níky. Aniž by tedy dělal jakoukoliv promoakci či inzeroval svůj plán, naplnil místa svého „zá-
jezdu“. Postavit několik sněžných kol pro výpravy s lidmi, které tento sport zaujal, už beztak 
zamýšlel delší čas, najednou tu byl silný impulz konečně začít. Současně ale taky problém: 
stihnout termín odjezdu, tedy poshánět součástky, svařit ráfky a zařídit spoustu dalších věcí. 
Proto také nakonec vyhrálo auto jako nejlepší forma dopravy, nikoliv letadlo. Koupené leten-
ky znamenají jednoznačný termín, tedy buď, a nebo. Auto umožnilo stanovit jen orientační 
chvíli odjezdu. Jakmile byla kola hotová, Honza vyslal signál třem spolucestujícím, ti dorazili 
do Jablonce a jelo se. 
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Pozor, jedeš po sněhu
Přes své nepopiratelné dlouholeté zku-

šenosti dostal důvěru Honzův transit. Dva 
tisíce osm set kilometrů, tedy čtyřicet čtyři 
hodin dlouhá pouť autem začala, vedle dál-
nic a rychlostních silnic zahrnovala i trajekt. 
V Německu se sice dalo jet rychleji, tedy s je-
diným limitem, který znamenala naložená do-
dávka, „nahoře“ v Evropě už pomalejší koráb 
nebyl nevýhodou – rychleji, než byl schopen, 
by to stejně nešlo. Sníh nebyl až téměř na se-
ver Švédska. Oni snad nemají zimu a sníh 
ani tady! Obavy ale roztříštil právě až sever 
Švédska, odtud už i povrch silnic tvořila uje-
tá vrstva sněhu nebo led. Domácí řidiči na to 

evidentně jsou zvyklí a hlavně v těchto pod-
mínkách umí zvládnout auto, protože se tu 
jezdí skoro stejnou rychlostí jako kdekoliv jin-
de na suchém asfaltu. „V Čechách napadnou 
tři centimetry sněhu a je to samá havárie, tam 

jsme nepotkali jedinou,“ komentuje Honza. 
„Kdo v tu chvíli, kdy jsme najeli na tenhle typ 
silnic, řídil, viděl, že ostatní jedou sto, tak jel 
taky sto, automaticky. Tak říkám: v klidu, oni 

mají v těch pneumatikách hřeby a jsou na ty-
hle podmínky zvyklí! Náš transit na tom sotva 
drží.“ To už měli za sebou Drážďany, Rostock, 
Stockholm, za nímž končí dálnice a později 
začíná tzv. arctic highway. 

Dnes je teplo, zima bude 
až zítra!

Když dorazili na místo, bylo podle Honzy 
„jen“ dvanáct stupňů pod nulou. Jenže: 

„Dneska je teplo, ale zítra buďte opatrní, hlásí 
zimu!“ V okamžiku, kdy slečna pronesla tuto větu, 
bylo venku dvacet jedna stupňů. Pod nulou!

Jan Kopka svou sněžnou pouť poprvé neabsolvoval sám, ale do svého soukromí vpustil hned trio odvážných hochů, co se nebojí zimy. Jaký je jejich pohled 
na snowbiking a jaké jejich zážitky z laponského dobrodružství? Abychom to zjistili, položili jsme každému několik shodných otázek. 

TRIO statečných premiantů

1)  Jak vás oslovil snowbiking? Odpovídala reali-
ta vašim představám získaným z vyprávění či 
čtení Honzových článků a knih? 

2) Jaký byl váš nejhorší a nejlepší zážitek? 
3) Jak jste byl spokojen s Honzou coby vůdcem?

Zdeněk 

BERKA
majitel cyklistického obcho-
du v Ivančicích má za se-
bou závodění na silničním 
kole nejprve ve Favoritu 
a později v Dukle Brno 
či Interu Bratislava, ko-

lo ho na krátký čas přestalo bavit, aby se k němu 
poté vrátil zpět, avšak v cestovatelské podobě. 
Osamocen vyráží jednou dvakrát do roka do exotic-
kých krajů (Asie, Jižní Amerika atd.). 

1) „Naprosto. Osobně miluji pouště, chci přejet 
Saharu od jihu k severu. Snowbiking je vlastně 

taková jízda po poušti obrácená naruby, tedy na-
prosto dle mých představ: trochu extrém, samota. 
Jsem zvyklý jezdit sám, třeba měsíc v Pákistánu či 
Kašmíru mi nečiní problém, tady jsme byli čtyři. 
Nevadilo mi mít společnost, zážitky se tím umoc-
ňovaly, ale rád bych něco podobného zkusil i sám. 
Štvalo mne jen to, že jsem tlustý, mám 90 kilogra-
mů, a měl jsem velkou nálož, takže jsem se propa-
dal víc než jiní. Navíc mám trochu problémy s tech-
nikou jízdy a na sněhu je to často spíš balancování, 
z něhož bolí víc ramena než nohy.
Těšil jsem se na sníh a přitom jsem s přežíváním 
v těchto podmínkách neměl zkušenosti (vyjma 
krátkodobé z Himálají). Byl jsem nervózní, proto-
že při cestě tam se ne a ne objevit, ale na severu 
Švédska se naštěstí vše změnilo.“

2) „Nemohu říci, že by byl nějaký přímo špatný. 
Nemohu tak označit ani třeba problém. Problémy 
mám vlastně rád, vždy je lze nějak vyřešit a dojet, takže 
třeba namotaná přehazovačka také nebyl špatný záži-
tek. Vlastně jeden špatný zážitek mám – třetí den nám 

došla slivovice. A nejlepší? Když v noci po celodenní 
túře sněhem najdete srub a nemusíte stavět stan!“ 

3) „Fakt, že Honza bude vůdce, byl dán i beze slov, 
tak nějak to samo vyplynulo. Co nám nabídl a na co 
nás předem upozornil, byla pravda. Myslím, že vše 
bylo snazší tím, že všichni jsme byli nekonfliktní ty-
py. Přitom bych neřekl, že to bylo i tím, že extrémní 
podmínky vás stmelí samy o sobě – mé zkušenosti 
hovoří jinak.“ 

VRÁTIL BYSTE SE? ANO
Bylo to skvělé! 

ZNÁMKA PRO HONZU 

(školní známkování, 1 znamená výborně): 1
Nebyl okamžik, kdy by zaváhal. 

KOUPIL BYSTE SI SNOWBIKE? NE 
Raději bych si ho půjčil, protože jinak bych ho plně 
nevyužil. Jestli Honza bude vyrážet častěji, budu se 
snažit jet s ním. 
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„U nás bylo teplo, v transitu bylo teplo, takže když jsme vylezli z auta 
a začali dávat dohromady kola a připravovat věci na cestu, myslel jsem, 
že umrznu. Nemohl jsem se zahřát, klepal jsem se zimou. Stačilo se ale 
rozjet a bylo to dobré.“ 

Asi v půlce výletu, kdy po pouti po zamrzlém jezeře a v tundře opět 
dorazili do civilizace, seděli v hospodě a řešili, zda budou bivakovat, ne-
bo hledat nějaké placené ubytování (sruby, které se dají pronajmout). 
Vyptávali se na baru a žena, která hovor zaslechla, je zaskočila: „Dneska 
je teplo, ale zítra buďte opatrní, hlásí zimu!“ V okamžiku, kdy pronesla 
tuto větu, bylo venku dvacet jedna stupňů. Pod nulou! 

Další den pokračovali v cestě a k večeru začalo být chladno. Přioblekli 
se a rozhodli se hledat bydlení. Zastavili u jedné opuštěné farmy při 
cestě a zeptali se, zda by je nenechali přespat v kůlně. Rodina je pustila 
dovnitř a jedna z prvních otázek byla: tipněte si, kolik je venku stupňů. 
„Naše tipy byly mínus osmnáct, mínus dvacet, protože jsme věděli, že 
přes den bylo lehce pod deseti stupni pod nulou. Realita byla překvapi-
vá: mínus třicet! Bylo jasné, že jsme přivykli podmínkám, už to nebylo 
jako první den, kdy jsme opustili auto rozpaření z českých teplot...“

  
Ve stopách skútrů

Většinu cesty jela čtyřčlenná výprava po skútrových cestách, které 
jsou značené, což je obrovská výhoda proti Aljašce. Jede se sice mi-
mo civilizaci, ale ta je v porovnání s Aljaškou relativně pořád nablízku, 
v případě problému je určitá šance dostat se k pomoci. Pro podobné 
výpravy je stejně vítané i pokrytí oblasti signálem pro použití mobilního 
telefonu. 

Za městečkem Ivalo začíná jezero Inari, obrovské, delší než 100 km. 
Po něm čtveřice putovala tři dny. Pro nocleh využívali bikoví „sněžníci“ 
bezplatně sruby při cestě. Jsou to primitivní stavby s kamny, naseka-
ným dřevem a prkennými lůžky, zakreslené i v mapách, takže stačí je 
najít, což není složité – jsou při cestě, byť někdy přímo, někdy notný 
kus od ní. Stačí přijet, zatopit, přespat, uklidit, připravit dřevo pro dal-
šího, kdo bude chtít chatu využít. Zdarma. Sruby však neslouží jako 
ubytovna na celou dovolenou, ale jako pomoc pro jednu noc. Některé 
jsou hodné svého jména, v případě jiných jde víceméně o základní pří-
střeší. 

LAPONSKO 
jen zdánlivě neznámý kus země 

Za jménem Laponsko se skrývá oblast, která se rozprostírá v severní části Norska, 
Švédska, Finska a Ruska. Nejde přitom o územní jednotku s formálně vymezenými 
hranicemi. Ve Finsku se v něm budete pohybovat zhruba na sever od ústí řeky 
Kemi až po nejsevernější končiny Finska. V jižní části je krajina stejně rovinatá jako 
většina Finska, kdežto asi po 100 km na sever od polárního kruhu začíná přibývat 
zaoblených pahorků a širokých bezlesých prostorů, mokřadů a rašelinišť, ubývá 
souvislých lesů a vysokých stromů a krajina nabývá lesotundrový ráz s řídkými 
porosty smrků, výše pak s nízkými pokroucenými břízami, jeřáby a plazivými vr-
bami. Průměrná hustota zalidnění je malá: dva obyvatelé na kilometr čtvereční. 
Největší město a administrativní středisko finského Laponska je Rovaniemi. Jeho 
obytné čtvrti v podobě nízkých dřevěných domků jsou postaveny v lese, takže při 
pouhém průjezdu měs-
tem nejsou příliš vidět. 
Tři kilometry severně 
od tohoto města leží 
na polárním kruhu turis-
tická atrakce Joulupukin 
Pa jaky lä  (vesn ička 
Vánočního mužíka, jaké-
hosi finského St. Clause). 
Optimální dobou k „běž-
né“ návštěvě Laponska 
jsou červenec a srpen, 
kdy denní teploty nezříd-
ka přesahují 20-25 °C.

accessoriesaccessoriesaccessories • oble�ení ASL 

www.author.eu

| BUNDA ASL-9 LIGHT 

Lehká dámská bunda z materiálu Vela 
Rip Stop – Indrorepelente (prodyšný, 
vodoodpudivý a odolný proti větru). 
Transportní obal a reflexní prvky.

CENA OD:  Kč 1.099,- | Sk 1.430,-

| DÁMSKÉ KALHOTY ASL-3 GOLF

Dámské cyklistické kalhoty z materiálu 
SALINA (z vláken Lycra by DuPont). 
Anatomický dámský střih, dámská 
antibakteriální vložka Author. 

CENA OD:  Kč 1.250,- | Sk 1.490,-

| RUKAVICE ASL-6

Dámský anatomický střih, dlaň s GEL 
Shock Absorber výstelkou a s ochranným 
vyztužením, EasyLoop pro snadné stažení 
rukavice z ruky. 

CENA OD:  Kč 320,- | Sk 399,-

| DRES ASL-X-1 

Dámský cyklistický dres z kolekce ASL 
(„Author Sport Lady“).Jedna zadní kapsa 
na zip, doplněn o síťovinu pro lepší 
odvětrání. Italský materiál Alketis. 

CENA OD:  Kč 999,- | Sk 1.290,-

Acc100x297ASLwear08.indd   1 2.4.2008   15:23:16
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Na konci jezera zavítali do malé vesničky 
s 50 lidmi, odkud pokračovala tzv. arctic 
trail, cesta pro skútry. Původně ji nechtěli jet 
celou, ale zhruba v její polovině odbočit smě-
rem na jihozápad. Cesta však nebyla v těchto 
místech projetá. Pokračovali tak dál po arctic 
trail až na nejsevernější bod Finska, Nuorgam, 
dál už je Norsko. V tomto místě byli pouhých 
30 km od Baarensova moře. Na dojetí až 
k němu však neměli ani pomyšlení: podle ma-
py spočítali, že odtud k autu to bude 150 km, 
ale realita byla zcela jiná: 230 km! Cestou 
zpět proto využili silnici jako rychlejší způsob 
putování. Po značný kus je provázela Losová 
řeka. Sice jeli po silnici, ale za den potkali tři 
čtyři auta, jeli nádhernou krajinou a po umrz-
lém sněhu, který však neklouzal. Rozhodně 
to prý nebyl nudný úsek, ani za ty dva dny 
„asfaltu“ neměli problémy s pády. 

Na konci silniční části výpravy navštívili 
městečko Inari, prošli několik obchůdků a pak 

už se napojili zpět na skútrové cesty, po nichž 
výpravu začínali. Nakonec trvala deset dnů, 
během nichž urazili asi 500 km. Z počasí 
zažili snad vše: jasno, sněžení, noci s polár-
ní září, to vše při teplotách mínus deset až 
mínus třicet stupňů. Chyběl jen extrémní vítr. 
Cesty byly různé, někdy se jelo skvěle, jindy 
i půl dne tlačili. Prostě kompletní sněžné bi-
kování v plné kráse. „Čekal jsem, že kluci bu-
dou rozladění z toho, že musí dlouho tlačit, 
že nejedeme. Nejenže z toho nebyli otrávení, 
ale naopak i tlačení jim přineslo zážitky, cel-
kově byli nadšení. Navíc čím horší byl den, 
tím lepší byl večer na srubu. Měli jsme pocit, 
že jsme podali výkon, že jsme museli hodně 
udělat pro to, abychom se do srubu dostali. 
I primitivní jídlo pak skvěle chutná! Fungovali 
jsme tak nějak automaticky jako tým: všem 
byla zima, všichni měli za celý den hlad, mu-
seli jsme se o sebe postarat, takže jsme se 
všichni zapojovali tak nějak samovolně, co 

bylo potřeba udělal ten, co stál nejblíže, neře-
šili jsme, kdo by měl sekat, kdo vařit...“ 

Styl výpravy odpovídal tomu, co sněžný 
biking obnáší: nic se nedá plánovat, 50 km 
jeden den může trvat dvakrát tak dlouho ja-
ko 50 km druhý den. „Někdy jsme spali dřív, 
jindy jeli do noci. Občas bylo složitější najít 
srub: zatímco některé stály hned při cestě, 
jiné třeba kilometr od ní, hledat je v noci není 
úplně jednoduché.“ 

Kola fungovala perfektně, neměli ani tech-
nický problém. Byly to věrné kopie Honzova 
sněžného biku: rámy postavené Duratecem, 
i výbava byla takřka identická. 

  
STŘÍPKY Z CEST

U původních obyvatel 
Cestou zpět, v onom zimním dnu, který 

zmínila slečna v hospůdce, zastavili u malé 
osamělé farmy, jež patřila původním obyvate-

Jano Lupták 
od ukončení vysoké 
školy se věnuje pouze 
cyklistice, a to na růz-
ných úrovních: vlastní 
malý obchod s koly, 
pracuje na rozvoji cyk-
listiky na Slovensku: 
propagace, cyklotrasy, 
webové stránky. Láká 
ho i vývoj vlastních věcí, 

mimo jiné již před 15 lety stavěl kovové rámy, nyní 
má za sebou jeden kompozitový. 

1) „Honzu znám z vašeho časopisu a interne-
tu, potkali jsme se i na podzim na veletrhu Sport 
Life v Brně. Máme společné zájmy, věnuji se totiž 
snowbikingu zhruba sedm let. Začínal jsem na běž-
ném horském kole s pevnou vidlicí, potom jsem ho 
uzpůsobil podmínkám, dozadu nasadil čtyřiadvace-

tipalcové kolo a dopředu standardní, obě jsem obul 
tři palce širokými plášti. Vidlici jsem si musel udělat 
sám, aby tento rozměr pojmula. Honza nám ale při-
pravil skvělý materiál, lehká a při provozu bezpro-
blémová kola. Neměl jsem problémy ani s technikou 
jízdy, pořádám a účastním se totiž závodů ve sjezdu 
na kole na sněhu. 
Tušil jsem tedy, do čeho jdu, ale dosud jsem vyrá-
žel pouze na jeden den, bez spaní venku. Ale dělám 
i skialpinizmus, takže ani toto pro mne nebyla ne-
známá. Horší okamžiky mi tak připravilo jen časté 
focení a natáčení: než jsem vyndal vybavení a pak 
jej opět uklidil, uteklo dost času, musel jsem dohá-
nět kluky, nechtěl jsem je zbytečně zdržovat. Také 
manipulace s foťákem byla v těch podmínkách ná-
ročná.“

2) „Nejlepší byl pro mne celý výlet! A dále objeve-
ní sámské kultury jako takové, kultury, jež přežívá 
stovky let v těchto podmínkách. Všude se píše jen 
o Laponsku a Laponcích.“ 

3) „Mám za sebou více expedicí, ale takto příjemné 
putování jsem ještě nezažil. Když někoho znáte jen 
z médií, uděláte si vlastní představy: čekal jsem, že 
Honza bude „mistr světa“, co nám bude dávat najevo 
svou převahu a dokonalost. Jenže on byl úplně jiný, 
skromný, přátelský, uměl se přizpůsobit potřebám 
ostatních, byl první, kdo se snažil řešit problémy, po-
máhal. Jen ty podmínky na focení byly slabší, optimál-
ní byly až poslední den! Ale to samozřejmě žertuji!“ 

VRÁTIL BYSTE SE? ANO, ROZHODNĚ!
Odjel bych hned. 

ZNÁMKA PRO HONZU 
(školní známkování, 1 znamená výborně): 1- 
Mínus dávám jen proto, že tuším, že by mohl mít 
samé jedničky! 

KOUPIL BYSTE SI SNOWBIKE? NE 

Rád bych si postavil vlastní, už mám něco v hlavě, 
spíše jakýsi „sněhochod“, abych předešel tlačení 
kola v horších sněhových podmínkách. 
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lům oblasti, Sámům. „Původně jsme chtěli bivakovat, ale ochladilo se. 
Tak jsem se došel zeptat, zda nemůžeme složit hlavu v okolo farmy sto-
jících kůlnách. Těžko rozuměli, nemluví anglicky, nevěděli, co chceme, 
tak zavolali někomu, kdo překládal. Nakonec nás pozvali do domu a ne-
chali přespat uvnitř. Tím, že je zde málo lidí, místní vůbec neuvažují, že 
by někdo mohl být zlý, mohl jim ublížit, něco ukrást. Je to nádherné, 
podobné Aljašce. Čekal jsem čtyři zarostlé chlapy, kteří tu bojují s pod-

mínkami, ale bydlely tu tři postarší ženy s malou holčičkou. Prostě tři 
„Sámošky“, s nimiž jsme si nerozuměli, ale při slivovici strávili příjemný 
večer. Žijí z chovu sobů, z jejich kůže a masa. Karbanátky z tohohle 
zvířete chutnají skvěle! A jednu kůži mám doma na památku...“ 

 
Nováčci

Muselo být zajímavé, jak nováčci vrhnutí do mrazivých podmínek 
s kolem budou svou situaci snášet. „Vyrovnali se s tím ještě lépe než já!“ 
říká s upřímným smíchem Honza. „Všem byla zima, všichni jsme trpěli 
stejně a stejně se s tím vyrovnali. Když jsme startovali, byli jsme ještě 
doplnit zásoby v supermarketu. Stáli jsme tam s těmi naloženými koly 
a nikomu se nechtělo ven. Nakonec jsme vyrazili a bylo to.“ 

A to hned při prvním noclehu měli trochu „smůlu“. Turistů tu prý 
v zimě člověk příliš nepotká, ale oni se hned v prvním srubu sešli s pá-
rem Finů, spali na podlaze. „Bylo to ale fajn. Povídali jsme, připili si sli-
vovicí.“ Finové přijeli na běžkách, širokých a dlouhých, aby se nebořily 
do sněhu. Muž ráno vyrazil na ryby, vyvrtal obřím železným vrtákem 
díru do ledu, nahodil udičku. S tímhle obrovským závažím jeli po jezeře 

ACP-103

ACP-208

| KOŠÍK ACP-91

Vemi lehký celokarbonový košík na láhev, 
hmotnost 24 g.

CENA OD:  Kč 799,- | Sk 999,-

| SEDLOVKY ACP-208 A ACP-103

Karbonové sedlovky ve dvou provedeních. 
Délka 350 mm, průměry 27,2 mm a 31,6 mm. 
Hmotnosti ACP-103 - 245 g, ACP-208 – 240 g.

CENA OD: ACP-208 – Kč 1.295,- / Sk 1.790,- 
 ACP-103 – Kč 1.095,- / Sk 1.490,-

| PŘEDSTAVEC ACP-ST-208 

Karbonový představec, kombinace 
materiálu AL6061 a karbonu, pro průměr 
sloupku vidlice 28,6 mm. Průměr pro 
uchycení řidítek 31,8 mm. Dodává se 
v délkách 80 / 100 / 120 mm, úhel +7°. 
Hmotnost 145 g (délka 80 mm)

CENA OD:  Kč 799,- | Sk 999,-

accessoriesaccessoriesaccessories • ACP komponenty 

www.author.eu

| ŘÍDÍTKA ACP-XC 600 / 620

Karbonová řídítka, kombinace materiálu AL6061 a karbonu, průměr pro uchycení do 
představce 31,8 mm. Model XC 600 se dodává v šířce 600 mm, model XC 620 v šířce 
620 mm a zvýšení 25 mm. Hmotnost XC 600 – 150 g, XC 620 – 206 g.

CENA OD: XC 600 – Kč 1.395,- / Sk 1.785,- | XC 620 – Kč 1.495,- / Sk 1.920,-

XC 600

XC 620

Acc100x297Carbon08.indd   1 2.4.2008   15:22:24

Když jsme startovali, byli jsme ještě 
doplnit zásoby v supermarketu. Stáli 
jsme tam s těmi naloženými koly 
a nikomu se nechtělo ven. Pak přišel 
první den a první noc a bylo to.
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srub od srubu, sem tam nachytali ryby k jíd-
lu. Zajímavá dovolená, že? 

Kluci znali Honzu různě z médií. Znamená 
to, že po přečtení jeho knih či článků byli při-
praveni na vše? Že si dokázali poradit s velkou 
zimou? „Kluci byli úžasní. Jediný, kdo napří-
klad nakonec omrzl, jsem byl já! Důvod byl ale 
jasný: znovu se přihlásily omrzliny z Aljašky, už 

mě to asi bude provázet napořád. Nebylo to 
však nic kritického. Kluci měli zkušenosti, to 
bylo vidět, třeba se mne ptali předem i na to, 
zda je lepší mít vousy, nebo ne.“ A jak to s těmi 
vousy je? Do určité mínusové teploty jsou prý 
výhodou, při velkých mrazech naopak. Používá 
se totiž maska a hrozí, že přimrzne k obličeji, 
k vousům. Krátké čtrnáctidenní strniště přitom 

nevadí. „Všichni měli masky, dvěma to prošlo, 
ale třetí pak vypadal legračně – seděl v hos-
podě, na vousech mu visela přimrzlá maska 
a čekal, až odtaje. Když nám ji pak ukazoval, 
byla úplně vousatá! Nevydržel čekat a strhl ji 
o trochu dřív. Bylo to dobrý, pro kluky i tohle 
byl signál, že to, co jim říkám, je pravda, že to 
vychází ze zkušeností.“ 

Rudolf 

RŮŽIČKA
v minulosti kombinoval 
průvodcovství u cestovní 
kanceláře se zaměstnáním, 
pak ale dal vale manažer-
ské kariéře a utekl naplno 
„do přírody“. Stejně tak 
byl nejprve posedlý horo-
lezectvím, ale jelikož nejde 

o sport pro samotáře a kamarádi postupně odchá-
zeli, přešel na kolo, jenž zvítězilo.

1) „Vyrazil jsem zcela bez představ, takže ně-
jaké jejich nenaplnění nehrozilo. Honzu sleduji 
odjakživa, pak jsme se náhodou setkali v hos-
půdce, slovo dalo slovo a za měsíc jsme vyráželi. 
Snowbiking není snadný: je to dřina vhodná pro 

lidi s bikerským srdcem, člověk je velmi závislý 
na kvalitě sněhu. 
Nejsem „skupinový“ cyklista, byť dělám průvodce. 
Myslím, že v našem případě šlo o souhru náhod, že 
jsme vytvořili tak skvěle fungující kolektiv – všichni 
jsme totiž spíše individualisté. Pro všechny to ale 
evidentně byla příjemná změna. 
Strašně nerad se potím, tak jsem vyrazil poměrně 
nalehko, jen ve třech vrstvách. V mrazu to zname-
nalo být stále v pohybu.“

2) „Euforii jsem prožíval, když jsem poprvé za-
žil polární záři, je to velmi intenzivní okamžik. 
Překvapilo mne také, jak relativně živo je v téhle 
oblasti. A nejhorší zážitek? Počkejte, musím se za-
myslet... Ne, na žádný si nevzpomenu!“

3) „Honzovi jsme automaticky dali hlavní slovo, 
nebylo co řešit. Líbil se mi liberální „styl“ jeho vele-

ní – rozhodovali jsme všichni. Všichni jsme zkušení 
cestovatelé, věděli jsme, do čeho jdeme, takže s ni-
čím opravdu nebyl problém.“ 

VRÁTIL BYSTE SE? ANO, ROZHODNĚ! 
Kdybyste se mne zeptal hned po návratu, vzhledem 
k obrovské únavě bych řekl, že až za rok. Jsou to 
těžce nabyté zážitky, ale velmi pozitivní! 

ZNÁMKA PRO HONZU 
(školní známkování, 1 znamená výborně): 1
Nepřeháněl organizaci, vše nechal plynout spon-
tánně, což bylo velké plus. Umí vymyslet program 
na koleně, okamžitě reagovat na změnu, je to cel-
kově velký pohodář. 

KOUPIL BYSTE SI SNOWBIKE? NE 
Jsem dřevní biker, vystačím si s běžným kolem. 

(rh)
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Kluci prý od začátku byli v pohodě, netrpěli, nebo to na sobě aspoň 
nedávali znát, a neventilovali žádný problém navenek. Zima prý byla spí-
še Honzovi, měl na sobě méně vrstev oblečení, když se stálo, rychleji 
prochladl. „Výborně snášeli i mínus třicet stupňů, bylo vidět, že se rych-
le aklimatizovali. Přes den bylo okolo mínus dvanácti, v noci nejčastěji 
ke dvaceti stupňům pod nulou.“

Technické problémy? Jeden jediný. 
Po jedné zastávce a rozjetí se povedlo namotat přehazovačku u jedno-

ho z kol. Prý ale nešlo ani tak o problém kola – řetěz při zastavení pře-
skočil o pastorek a při záběru natáhl přehazovačku do výpletu. „Všechno 
se točilo, brzdilo, nenamrzalo, speciální vazelíny a příprava snowbiků 
udělaly své,“ pochvaloval si Honza svou sněžnou letku. 

Jak funguje velká sněžná výprava? 
Hrubý plán existoval dopředu, bylo jasné, jak bude výprava dlouhá. 

Každý vzal jídlo, cestou bylo nutné doplňovat pečivo. Každý den se vařilo 
dohromady, parta fungovala jako tým, ne že by se každý staral jen o své 
a o sebe. Narozdíl od Aljašky tu byl kontakt s civilizací častější (zčásti i dí-
ky návratu po silnici), jídlo se v jedné chvíli odehrávalo dokonce formou 
nákupu v supermarketu u cesty a jeho sežvýkáním přímo před ním. 

Honza zajistil kola, návleky na nohy a na ruce, před odjezdem přidal i zá-
kladní rady, co mít a na co si dát pozor, zbytek si kluci obstarali či připravili 
sami. Jsou to ale všichni tři „outdooristi“, takže si poradili lehko.

 
Honza – jediný zdroj trablů?!

„Všechny jsem upozorňoval na to, co mají mít s sebou. Nakonec jsem 
to byl já, komu něco chybělo. Prostě mi prošla platební karta. Když jsme 
jeli tam, byl konec února. Nazpět jsme se vraceli v březnu, karta přesta-
la platit 29. února... Trajekt jsme tak zaplatili kartou jednoho z kluků 
a v Čechách se vyrovnali. Ještě že ji měl s sebou...“ 

V roli vůdce
Jaké to je převzít zodpovědnost? Když dorazili do Nuorgamu, byli 

zpocení, přijeli za tmy, bylo mínus dvacet. Sušili se v hospodě a dohado-
vali se, zda budou spát venku, nebo si najmou srub vzhledem k tomu, 
v jakém jsou stavu. Všichni chtěli spát venku, jen jeden se na to necítil, 
byla mu hrozná zima. „V tu chvíli kluci řekli, dobře, rozhodni ty. Do té 
chvíle jsem byl nestranný, nechával jsem to jen na nich. Rozhodl jsem 
tedy, že půjdeme dovnitř, protože venku by to dotyčný mohl odnést, 

| CYKLO KALHOTY AS-6 PRO PAS /
 AS-6 PRO LACL / AS-6 PRO GOLF

Materiál SALINA (Lycra by DuPont) / 
elastická síťovina Dorlastan. Anatomický více 
dílný střih, dvoudílná antibakteriální vložka 
s prolisy, reflexní potisky

CENA OD:
AS-6 PRO PAS – Kč 1.199,- / Sk 1.490,- 
AS-6 PRO LACL – Kč 1.499,- / Sk 1.890,-
AS-6 PRO GOLF – Kč 1.599,- / Sk 1.990,-

accessoriesaccessoriesaccessories • pánské oble�ení 

www.author.eu

| DRES AS-9

Italský materiál Alketis - velmi příjemný 
na tělo, 3 zadní kapsy a samostatná kapsa 
na zip, vynikající prodyšnost a odvod potu.

CENA OD:  Kč 1.150,- | Sk 1.490,-

| VESTA AS-4 WINDOUT

Lehká vesta z materiálu Vela Rip Stop – 
Indrorepelente (prodyšný, vodoodpudivý a odolný 
proti větru). Reflexní prvky zvyšují bezpečnost 
cyklisty. Transportní obal a reflexní prvky.

CENA OD:  Kč 899,- | Sk 1.190,-

AS-6 PRO PAS

AS-6 PRO LACL

AS-6 PRO GOLF

Acc100x297MansWear08.indd   1 3.4.2008   10:35:22
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Outdoor katalog již v prodeji
nejrozsáhlejší manuál k výběru vybavení do přírody
nejucelenější nabídka produktů na českém trhu

Kompletní přehledy materiálů
Popisy nejmodernějších 
technologií
Charakteristiky kategorií
Rady pro spotřebitele
Prezentace značek

■  přehledy 550 druhů materiálů

■  popisy nejmodernějších technologií

■  charakteristiky kategorií a konstrukcí

■  rady a tipy pro výběr

■  vysvětlivky

Přehledné tabulky ■ obrazová 
dokumentace ■ rychlá orientace

V-PRESS s.r.o.
Objednávejte na: +420 257 952 068

predplatne@vpress.cz, www.ioutdoor.cz

Katalogmanuál k výběru vybavení pro spo

outdoorového vybavení 2008

❚  přehledné 

tabulky

❚  obrazová 
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PŘEHLEDY
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❚   vysvětlivky

79 Kč/119 Sk
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byla mu velká zima už tak. Kluci rozhodnutí 
přijali, dál jsme nediskutovali. Myslím, že to 
tak brali, že bych měl v některých okamži-
cích rozhodovat za ně. Aniž bych se chtěl 
prezentovat jako vedoucí zájezdu, byl jsem 
jím. Třeba jsem řekl, že je potřeba ujet ten 
den 100 km po silnici, kluci si mysleli, že to 
na sněžných kolech nezvládneme. Nakonec 
byli sami překvapení, jak to šlo.“ 

Zrovna tato příhoda se odehrávala cestou 
ze severu zpět k autu. Zábavné bylo, že sot-
va večer na computeru naskočil stý kilometr, 
stáli hned vedle farmy, v níž je tři domorodé 
Sámky s malou holčičkou nechali přespat. 
Jak to ten Honza dělá...? Kapitán družstva je 
holt kapitán družstva! 

Zodpovědnost, slovo, které muselo 
Honzovi vytanout na mysli, když vyrazil se 
třemi nováčky do zasněžené a zamrzlé kra-
jiny. „Samozřejmě. Náhradní věci jsme vezli 

s sebou. Byla tu ale ona značná výhoda do-
sažitelnosti civilizace, kdyby došlo k něčemu 
závažnějšímu, také sruby byly relativně ne-
daleko, takže v nejhorším by bylo možné se 
rozdělit: jedna skupina by počkala ve srubu, 
druhá jela pro pomoc, nebo bychom zavolali 
z mobilu, oblast je pokrytá signálem.“ 

Obavy samozřejmě panovaly z podmínek. 
Naštěstí je Finsko daleko „civilizovanější“ než 
Aljaška po všech směrech. Vjem z prostře-
dí a třeba i pocitu osamění je podobný, ale 
mimo blízkost civilizace existují i takové vy-
moženosti, jako například mapy, v nichž jsou 
zakresleny kritické oblasti, kde třeba hrozí 
nebezpečí propadnutí ledu, jeho lámání, vý-
skyt ker... Cesty jsou většinou projeté a zna-
čené, ale i tak narazíte na úsek, s nímž jste 
počítali a najednou není průjezdný, pro kolo 
samozřejmě. Jste tu ale pořád dostatečně sa-
mi na to, abyste si odpočinuli od civilizace...
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Dobrodružství na klíč? Ne! 
„Podobnou akci by šlo samozřejmě pojmout i „snobštěji“, nechat lidi 

jet na prázdných kolech bez bagáže, kterou by vezl skútr. Kdykoliv by 
nemohli, prostě by si na něj jen zavolali, stejně tak by pro ně mohly 
být připravené sruby tak, aby přijeli do pohodlí. Jenže otázka je, zda 
by to stále bylo to pravé. Pro mne rozhodně ne. Ztrácí se nejen dob-
rodružství, ale i opojný pocit, co vše jsem dokázal, jak jsem se popral 
s podmínkami. Úžasná úleva, když v noci najdete srub, sami rozděláte 
oheň, uvaříte si čaj... Bloudíte nocí s čelovkou na hlavě, straší vás stíny 
a najednou vidíte srub. Přesto, že jsme se před odjezdem neznali, tohle 
vše nás na místě ohromně spojilo. Pravý outdoor má ohromné kouzlo.“ 

A co dál? 
Tato výprava byla výjimečná v tom, že byla premiérovou: Honza by rád 

s podobnými akcemi pokračoval. Chce postavit další sněžná kola a vyrá-
žet, pomáhat zájemcům objevovat snowbiking, jehož je nadšeným propa-
gátorem. „Není to úplně tak jednoduché, jak se může zdát. Každé kolo je 
poměrně drahé, není to sériová produkce, ráfky se musí svařovat, na jed-
no kolo je jich potřeba šest, pláště nezbývá než objednat z Ameriky, vše 
rozebrat a znovu složit, připravit na náročný provoz v mrazu.“ 

Má další otázka nemohla být jiná: narazil snad Honza při první vý-
pravě v roli vůdce na něco, co by jej odradilo od pořádání dalších? 
Mezilidské vztahy, touha být sám a podobně? „Naopak! Závody jsem 
jezdil sám a je pravda, že v něčem to výhoda je, moci si dělat kdy chci 
a co chci, co zrovna potřebuji. Takhle se musíš přizpůsobovat i jiným. 
Jenže sdílené zážitky třeba večer na srubu, to je nádherná atmosféra. 
Na Aljašce mne samota vlastně mrzela, nemohl jsem s nikým sdílet 
spoustu zážitků. Děsí mne tak hlavně administrativa s tím spojená. 
Samozřejmě, tito tři kluci byli skvělí a někdy se může objevit člověk, 
jeden jediný, který ti dokáže zkazit všechnu radost. Jsem tu a starej se 
o mne. Myslím ale, že už jen podmínky, do nichž člověk má vyrazit, jsou 
velkým sítem. Když už víš, do čeho jdeš, včetně toho, že se o sebe budeš 
muset postarat sám, nemělo by tě nic dalšího překvapit. Tihle tři mne 
přesvědčili, že by to mělo být dobré.“ 

Rudolf Hronza
Foto: Jan Lupták, Zdeněk Berka, Rudolf Růžička a Jan Kopka  
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Nejenže kluci z tlačení nebyli otrávení, 
ale naopak jim také přineslo zážitky. 
Navíc čím horší byl den, tím lepší byl 
večer na srubu. Měli jsme pocit, že jsme 
podali výkon, že jsme museli hodně 
udělat pro to, abychom se do srubu 
dostali. I primitivní jídlo pak skvěle 
chutná!
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