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V Kyrgyzstánu t  z ejm  ekají p kné 

horké chvíle, ale máš za sebou i adu 

zimních putování. Tomu koneckonc  

odpovídá i název tvojí první knihy Cesty 

peklem a sn hem. Co snášíš lépe, mráz 

nebo horko?

Pravd podobn  lépe snáším zimu. Jel jsem 
t eba závod s plným zatížením v Austrálii, 
kde bylo i 50 až 60 stup  na slunci a or-
ganismus to p ekvapiv  dob e snesl. Ale 
proti zim  se dá snáz bojovat. Každý n kde 
máme limit, pod který už to nejde. Na Aljaš-
ce jsem zažil týden, kdy teploty padaly pod 
40 stup  mrazu a fungoval jsem.

Do jakých zasn žených krajin 

už ses s kolem podíval?

Byla to Aljaška a sever Skandinávie, Lapon-
sko. Ono nejde jen o to, kam by se lov k 
cht l podívat, ale aby se mohl na kole po-
hybovat krajinou, je t eba, aby v té oblasti 
byly aspo  trochu n jaké cesty, i když t eba 
málo používané. N kdy nastanou podmín-
ky, že je sníh ufoukaný a utažený mrazem 
tak, že se dá jet mimo cesty otev eným te-
rénem a to je pro sn žného bikera nejv tší 
požitek. 

s JANEM 
KOPKOU

ROZHOVOR

Popiš nám, v em se liší vybavení 

do arktických podmínek od vybavení 

na b žnou cyklistiku.

Na všechny závody bez podpory, na zim-
ní i na letní, je to skoro stejné. Na zimu je 
samoz ejm  pot eba kolo se silnými plášti, 
tzv. snowbike. Ale jinak jsou pot eba brašny. 
Ideální jsou ty záv sné, ne ty, které se dávají 
na nosi , protože nosi  asem m že prask-
nout, popruhy drží. Dneska je to móda, ale 
d ív jsme si všechno museli vyráb t, brašny 
si šít doma. Vždycky mám s sebou základní 
léky, potom v ci na p ežití – had ík napuš-
t ný benzínem, abych mohl kdykoliv z ni e-
ho rozd lat ohe , n ž, buzolu, abych v mlze 
dokázal držet sm r, provaz – protože n kdy 
jsou cesty ledovaté a prudký svah s ko-
lem nejde vylézt, takže se dostanu nahoru 
bez n j a kolo za sebou vytáhnu na pro-
vaze. Všechno to vychází z n kolikaletých 
zkušeností.
Náhradní oble ení skoro nevozím, po ád je 
to závod, takže abych byl nejrychlejší, mu-
sím být co nejleh í. Jsou závodníci, kte í jez-
dí skoro s ni ím, to já bych nedokázal. Ale 
mám navíc maximáln  jedno triko, epici, 

Rozhovor vznikl den p ed Honzovým 

odletem na závod v Kyrgyzstánu, kde ho 

ekalo 1700 kilometr  na kole v nadmo ské 

výšce 3000 – 4000 m n. m. bez jakékoliv 

podpory na trati. V údolích se teplota 

vyšplhá až k 30 stup m, vysoko v sedlech 

bude mráz a sníh. Stejn  jako hrdina Þ lmu 

The Frozen Road volí Honza jako dopravní 

prost edek jízdní kolo.

rukavice. Takže když se lov k namo í, tak 
je to vážn  problém.
Na spaní vozím dva r zné spacáky, slabší 
a siln jší, abych se vyspal venku v záhrabu 
a t eba i ve srubu. Potom mám karimatku 
a bivakovací pytel. Stan nevozím, ten je moc 
t žký.

Jaké cesty osudu t  dovedly až k takovým 

extrémním výpravám?

P vodn  jsem se v noval sjezdovému ly-
žování, vrcholov  silni ní i horské cyklistice, 
ale já vlastn  celý život nemám naplánova-
ný a jedu podle pocitu, ve všem, i v trénin-
ku. Když jsem m l pocit, že to nejede a jsem 
unavený, tak jsem odpo íval. Samoz ej-
m  na vrcholové úrovni jsme m li n jaké 

Je kolo vhodný dopravní prost edek? 

Nebylo by lepší jen na lyžích nebo jít 

p šky?

T eba ten závod na Aljašce má 1800  km a já 
jsem celkem 300  km tla il, z toho 150 km 
v kuse. Ale to je závod, kterého se ú astní 
cyklisti, lyža i a b žci a skoro vždy vyhrává 
cyklista. V podmínkách, kde aspo  ob as n -
jaká cesta je, je to po ád nejrychlejší zp sob 
p epravy. Za den jsem schopen urazit v pr -
m ru 50 i 60 km, kdežto b žec na lyžích, když 
jsou podmínky ideální, tak s t žkými a san mi 
ub hne t eba 20 – 30 km. Ale pak jsou chvíle, 
kdy t žké kolo, naložené jídlem, vodou, biva-
kovacím vybavením, oble ením, táhnu hlubo-
kým sn hem a potom t m b žc m závidím 
a mám chu  tam to kolo zahodit.

Kolik váží takové pln  naložené 

kolo na zimní závod?

Se základním vybavením zhruba 40  kg. 
A k tomu ješt  jídlo a voda. T eba na Aljašce 
jsem vozil 6 litr . Tu vozím v camelbagu pod 
bundou, aby nezmrzla. Všude je sice spous-
ta sn hu na rozpoušt ní, ale to trvá dlouho 
a ne všude jde zastavit a va it si vodu.
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SHNILÉ ŽRALO Í 
MASO Z ISLANDU
Jako hodn  aromatický a uzrálý sýr chut-
ná islandská pochoutka Hákarl vyrobená 
z masa žraloka. P ipravuje se pon kud podi-
vuhodným zp sobem, a to uložením žralo í-
ho masa bez hlavy a vnit ností pod zem, kde 
z stane klidn  i n kolik m síc . Díky této 
stovky let staré metod  se zbaví jedovaté 
mo oviny a je vhodné k požívání.

BALKÁNSKÁ KÁVA 
Z DŽEZVY
Není tajemstvím, že káva p ipravená 
v džezv  je tradi ním a nejstarším zp sobem 
p ípravy kávy v mnoha zemích – od Bal-
kánu, p es Turecko, zem  Blízkého 
východu, Kavkazu ale t eba i se-
verní Afriky. Oblast p ípravy 
tedy kopíruje region, ve kte-
rém s p ípravou kávy za ali 
ješt  p ed jejím objevením 
zbytkem sv ta. Jedná se 
vlastn  o docela jednodu-
chý proces – do džezvy vlo-
žíte n kolik lži ek kávy, ta se 
zalije vodou a následn  ji p i-
vedete nad plamenem pod bod 
varu – k tzv. vzkyp ní. Káva ur ená 
do džezvy musí být velmi jemn  mle-
tá – pulverizovaná. Je ješt  jemn ji umletá, 
než co odpovídá káv  ur ené pro p ípravu 
espressa. 

JIHOAMERICKÉ CEVICHE
Že vás neláká syrová ryba? Tak to jste ješt  
neokusili jihoamerickou specialitu ceviche. 
Ta se p ipravuje práv  z malých kousk  sy-
rových ryb marinovaných ve š áv  z citrus , 

cibule a chilli. Práv  kyselina citronová obsa-
žená v citrusech zajistí, že v mase prob hne 
denaturace a stane se poživateln jším. Jak-
koliv jídlo nevypadá lákav , jeho skv lá chu  
vás nadchne.

DOBROTY Z GRÓNSKA
Zajímavé speciality je možné ochutnat 
i v Grónsku, zeleninu ale ne ekejte. Namát-
kou m žeme zmínit Salát ze sobích žaludk , 
uzené velrybí maso i velrybí k že a tuk. Ak-
tuáln  je ale eskymácká kuchyn  ovlivn na 
zejména tou kanadskou a dánskou. Dost po-
pulární je zde také alkohol.

ZE ZEMÍ NAŠICH FILM  
Ochutnejte 4 speciality
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Další lánky o etnokuchyni 

a zajímavé recepty z celého 

sv ta najdete na nej ten jším 

cestovatelském portálu 

HedvabnaStzeka.cz

tréninkové plány a ty bylo t eba plnit. Ale 
z lyží m  to vždycky táhlo víc na kolo. Ba-
vilo m  trénovat a baví dote , ale po deseti 
letech tréninkového drilu jsem m l chu  vy-
zkoušet i n co dalšího a objevil jsem závody 
tohoto typu. Tenkrát t ch p íležitostí neby-
lo tolik a nebylo to tak rozší ené, byli jsme 
takoví pioný i toho sportu a to bylo na tom 
to p kné. Tyhle závody nejsou jen spor-
tovní po in, je to objevování nové dimenze 
cyklistiky, sebepoznání, improvizace, je to 
mnohem komplexn jší zážitek.

Co je na tom to nejhez í?

Ta obrovská svoboda a ten p irozený zp -
sob žití. Že je to jako d ív, kdy lov k nem l 
jiné starosti než se n kam dostat a sehnat 
n co k jídlu. asto také setkávání s „domo-
rodci“, kte í žijí n kde, kde v bec nem že-
me pochopit, jak zde mohou p ežít, ale oni 
jsou tam š astní a možná i š astn jší než my 
s naším životním stylem. Ten kontrast lo-
v ka skoro obrací naruby. A navíc zjistíte, 
že k životu pot ebujete jen pár v cí, jen to, 
co uvezete na kole. A že bez t ch v cí jste 
vlastn  š astn jší, protože ty nám berou 
svobodu a as. O každou v c se musíme 

starat, když se rozbije, tak koupit novou. 
A tady najednou máte 24 hodin denn  jen 
pro sebe a svoje myšlenky.

Jezdí s tebou na kole tvoje rodina? Strhl jsi 

k podobným aktivitám n koho dalšího?

Moje partnerka k tomu má hodn  blízko, 
asto sbalíme kola a odletíme prozkoumá-

vat vzdálený kout sv ta. A v tšinou za mnou 
p iletí po závod  a z staneme delší dobu, 
abych si mohl to místo takzvan  docestovat. 
Protože p i závod  není moc as se zdržovat 
a m  mockrát mrzí, že potkám zajímavé lidi 
a nem žu s nimi strávit víc asu. Zám rn  si 
vybíráme co nejmén  civilizovaná místa, kde 
je ten život ješt  tak trochu primitivn jší.
A jestli jsem n koho strhl? Poda ilo se mi 
p ed 8 lety založit závod Tisíc mil, což je po-
dobný závod, bez zabezpe ení, sice u nás, 
v pom rn  obydlené krajin , ale i tak se 
nám povedlo vymyslet trasu tak, aby zá-
vodníci i trochu trp li tím osam ním, zažili 
tu svobodu, to vy erpání a ím dál tím víc 
lidí pochopilo smysl toho závodu a vrací se 
každý rok a to m  t ší.

Text Jana Ryantová
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