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ses s nimi nesetkal. Základní prvky jsou jasné, mu-
sí‰ b˘t hluãn ,̆ abys nepotkal medvûdy. Îijí tam
medvûdi hnûdí, ãerní a jeli jsme oblastmi, kde jsou
grizzly. KaÏd˘ je jin ,̆ první dva druhy nejsou lovci,
Ïiví se bobulemi, napadají jen ranûnou zvûfi. KdyÏ
ãlovûk neudûlá chybu, tak ho nechají b˘t, nesmí‰
se k nim pfiiblíÏit, musí‰ jim dát ‰anci, aby ode‰li,
pfiekvapen˘ medvûd útoãí. Musí‰ se chovat hluãnû,
ale kdyÏ jede‰ ze sjezdu a za zatáãkou sedí med-
vûd, tak to je ‰patnû. On o tobû musí vûdût první.
Grizzly je jiná kapitola, váÏí 400 kilogramÛ, je to lo-
vec a jde po mase, kdyÏ má hlad, nepohrdne lidmi.
Jeli jsme oblastmi, kde byly cedule: toto je grizzly
country, dodrÏujte speciální pravidla. Ale já nevû-
dûl jaká! To jsou vûci, které stresují. Já byl vlastnû
cel˘ závod ve stresu. Îe zabloudím, kaÏdou minu-
tu jsem mûl pocit, Ïe jedu ‰patnû. Mûl jsem strach
ze zvífiat pfies den, strach ze zvífiat v noci. KdyÏ spí‰,
spí‰ krátce a blbû, protoÏe jsi stále ostraÏit ,̆ nûco
se ‰ustne, pták ulomí vûtev a jsi vzhÛru. Mimo
medvûdÛ tam Ïijí pumy, hlavu mají asi u fiídítka ko-
la, vût‰inou nenapadají ãlovûka, fiíkali mi, Ïe jdou
jen po men‰ích lidech, Ïe velké nechají b˘t. Ale jak
ví, Ïe jsem velk ,̆ kdyÏ v noci leÏím ve spacáku?
Jsou plaché a uteãou, ty je nevidí‰, ony vidí tebe.
Tak se ptám, Ïe se teda nikomu nic nestalo? A oni,
jó, jó, zrovna loni tady jednoho bûÏce roztrhaly,
i kdyÏ to tady znal a byl místní. Dal‰í ti jen tak me-
zi fieãí sdûlí, Ïe pfiedloni tu roztrhaly dva cyklisty...
Nemûl jsem pu‰ku, jen pepfiov˘ spray, velk˘ asi ja-
ko mal˘ hasící pfiístroj. Je‰tû doma jsem dostal pfií-

stroj vydávající ultrazvuk, tak jsem ‰el do zoologic-
ké, Ïe to vyzkou‰ím na medvûdy, oni je nemûli, tak
jsem to zkusil na bizona, s tím to nehlo. Tak jsem
si tam koupil mal˘ pepfiák, fungující na pût metrÛ.
Tomu se Pat smál a pfiál mi, abych za ty peníze, kte-
ré jsem utratil, alespoÀ toho medvûda vidûl a vy-
zkou‰el to na nûm. KdyÏ jede‰, snaÏí‰ se kfiiãet, pís-
kat, pak jsi unaven˘ a zapomene‰ na to nebo uÏ
nemá‰ ani sílu.

âasto se pfii tûchto akcích stává, Ïe pfiehodno-
cuje‰ priority, jsi tam sám, bojí‰ se o Ïivot, uvû-
domí‰ si, Ïe mnoho vûcí, kter˘mi ses zab˘val do-
ma, jsou nepodstatné. DÛleÏité je to, Ïe Ïije‰, Ïe
dûlá‰ to, co tû baví. Pfiem˘‰lí‰ o svém chování
k ostatním lidem, najednou se vybavují vûci, na

které jsi uÏ zapomnûl, je ti líto vlastních chyb,
kfiivd vÛãi blízk˘m, zdá se ti, Ïe dûlá‰ mnoho zby-
teãností. Jsou i hezké chvíle. KdyÏ foukne do zad,
cítí‰, Ïe to jede, hezká pfiíroda kolem, na chvíli za-
pomene‰, Ïe jede‰ závod, koupí‰ si v krámku pi-
vo, nají‰ se a je ti dobfie, jde okolo nûkdo, koho
nezná‰, a pozdraví tû, ptá se, odkud jede‰. Tím se
ãasto srovná‰. Závod je improvizace, umût si sám
poradit ve chvíli problémÛ. Musí‰ se hlavnû udr-
Ïet psychicky v pohodû, soustfiedit se na závod,
chtít ho dojet, neklást si otázky, zda jsi mûl jet ne-
bo ne. I umûní regenerace je vûc psychiky. Fyzická
pfiíprava je samozfiejmû také dÛleÏitá, ale není roz-
hodující, dÛleÏitûj‰í je pfiíprava techniky. Jí‰ blbû,
málo spí‰, nakupuje‰ v mal˘ch krámcích, jen nû-
kdy se dostane‰ do supermarketu. Koupí‰ to, co
mají, bez ohledu na to, co to je a kolik to stojí,
bonbony, housky, kus salámu, obãas konzervu ne-
bo su‰ené maso, jede‰ jen na housky obrovské
dávky kilometrÛ. Jedl jsem daleko ménû neÏ tady,
po závodû jsem mûl asi jen pût procent tûlesného
tuku. Pfiekvapilo mû, jak tûlo dokáÏe dobfie fun-
govat po tak dlouhou dobu v pohodû, asi je to
tím, Ïe ví‰, proã to dûlá‰ a co chce‰ udûlat.
Nemyje‰ se, jí‰ ‰pinav˘ma rukama, jídlo ti padá
na zem, ale neonemocní‰, asi i to je vûc psychiky,
tûlo funguje v jiném reÏimu. I pro mé známé zá-
vodníky, co jeli Iditabike, to je extrémní závod, ze
kterého mûli respekt. Proto nakonec z tfiiceti zá-
jemcÛ pfiijelo jen sedm, dokonãili jsme ãtyfii, cizi-
nec jsem byl jedin .̆ Takov˘ závod vypovídá o ãlo-
vûku hodnû. Jel jsem Transalp, Austrálii, Alja‰ku,
kaÏd˘ takov˘ extrém ãlovûka nûkam posune,
zmûní náhled na hodnû vûcí. Nûkdy cítím, Ïe ja-
koby mi lidé nerozumûli, zku‰enosti z podobn˘ch
akcí jsou asi nesdûlitelné.“ 

Tolik vyprávûní Jana Kopky. Po ukonãení závodu
si stfiihl v teniskách a kraÈasech nejvy‰‰í horu USA
Mt. Whitney, ale to uÏ by byl jin˘ pfiíbûh.

vyprávûní Jana Kopky zaznamenal
Lubomír Severin

Foto: Jan Kopka a jeho archiv
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Kopka stejnû jako na Alja‰ce pouÏil
29palcové kolo Superior, tentokrát ale
postavené na odlehãeném rámu. Zajímavostí
je, Ïe ãtyfii ze sedmi úãastníkÛ Great Divide
Race jeli právû na devûtadvacítkách. Honza
si pochvaloval speciálnû designované bra‰ny
Doldy vyplÀující cel˘ rámov˘ trojúhelník,
tudíÏ kolo bylo stabilnûj‰í neÏ s boãními
bra‰nami. Praskl˘ plá‰È náboje se objevil aÏ
po závodû. Po ujetí pouh˘ch ‰esti kilometrÛ.
TakÏe docela ‰tûstí... Trny v pneumatice jsou
dÛsledkem pfiejezdu prérie v Novém Mexiku.
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