Snow F ilm Fest

INSPIR ACE

ROZHOVOR

scJANEM
KOPKOU
Rozhovor vznikl den pŻed Honzovým
odletem naƭzávod vƭKyrgyzstánu, kde ho
Òekalo 1700 kilometrƻ na kole vƭnadmoŻské
výšce 3000 – 4000 m n. m. bez jakékoliv
podpory naƭtrati. Vƭúdolích se teplota
vyšplhá až k 30 stupľƻm, vysoko vƭsedlech
bude mráz aƭsníh. Stejnè jako hrdina Þlmu
The Frozen Road volí Honza jako dopravní
prostŻedek jízdní kolo.
VcKyrgyzstánu të zĬejmë Üekají pëkné
horké chvíle, ale máš zacsebou icĬadu
zimních putování. Tomu koneckoncł
odpovídá icnázev tvojí první knihy Cesty
peklem acsnëhem. Co snášíš lépe, mráz
nebo horko?
Pravdëpodobnë lépe snáším zimu. Jel jsem
tĬeba závod sc plným zatížením vc Austrálii,
kde bylo ic 50 až 60 stupęł nac slunci ac organismus to pĬekvapivë dobĬe snesl. Ale
proti zimë se dá snáz bojovat. Každý nëkde
máme limit, pod který už to nejde. NacAljašce jsem zažil týden, kdy teploty padaly pod
40 stupęł mrazu acfungoval jsem.
Docjakých zasnëžených krajin
užcsescsckolem podíval?
Byla to Aljaška acsever Skandinávie, Laponsko. Ono nejde jen oc to, kam by se Ülovëk
chtël podívat, ale aby se mohl nackole pohybovat krajinou, je tĬeba, aby vc té oblasti
byly aspoę trochu nëjaké cesty, ickdyž tĬeba
málo používané. Nëkdy nastanou podmínky, že je sníh ufoukaný ac utažený mrazem
tak, že se dá jet mimo cesty otevĬeným terénem acto je pro snëžného bikera nejvëtší
požitek.
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Je kolo vhodný dopravní prostĬedek?
Nebylo by lepší jen naclyžích nebo jít
pëšky?
TĬeba ten závod nacAljašce má 1800 km acjá
jsem celkem 300 km tlaÜil, zc toho 150 km
vc kuse. Ale to je závod, kterého se úÜastní
cyklisti, lyžaĬi ac bëžci ac skoro vždy vyhrává
cyklista. Vcpodmínkách, kde aspoę obÜas nëjaká cesta je, je to poĬád nejrychlejší zpłsob
pĬepravy. Zacden jsem schopen urazit vcprłmëru 50cic60 km, kdežto bëžec naclyžích, když
jsou podmínky ideální, tak sctëžkými acsanëmi
ubëhne tĬeba 20 – 30 km. Ale pak jsou chvíle,
kdy tëžké kolo, naložené jídlem, vodou, bivakovacím vybavením, obleÜením, táhnu hlubokým snëhem ac potom tëm bëžcłm závidím
acmám chuĸ tam to kolo zahodit.
Kolik váží takové plnë naložené
kolocnaczimní závod?
Se základním vybavením zhruba 40 kg.
Ackctomu ještë jídlo acvoda. TĬeba nacAljašce
jsem vozil 6 litrł. Tu vozím vccamelbagu pod
bundou, aby nezmrzla. Všude je sice spousta snëhu nac rozpouštëní, ale to trvá dlouho
acne všude jde zastavit acvaĬit si vodu.

Popiš nám, vcÜem se liší vybavení
docarktických podmínek odcvybavení
nacbëžnou cyklistiku.
Nac všechny závody bez podpory, nac zimní ic nac letní, je to skoro stejné. Nac zimu je
samozĬejmë potĬeba kolo se silnými plášti,
tzv. snowbike. Ale jinak jsou potĬeba brašny.
Ideální jsou ty závësné, ne ty, které se dávají
nacnosiÜ, protože nosiÜ Üasem młže prasknout, popruhy drží. Dneska je to móda, ale
dĬív jsme si všechno museli vyrábët, brašny
si šít doma. Vždycky mám scsebou základní
léky, potom vëci nacpĬežití – hadĬík napuštëný benzínem, abych mohl kdykoliv zcniÜeho rozdëlat oheę, nłž, buzolu, abych vcmlze
dokázal držet smër, provaz – protože nëkdy
jsou cesty ledovaté ac prudký svah sc kolem nejde vylézt, takže se dostanu nahoru
bez nëj ac kolo zac sebou vytáhnu nac provaze. Všechno to vychází zc nëkolikaletých
zkušeností.
Náhradní obleÜení skoro nevozím, poĬád je
to závod, takže abych byl nejrychlejší, musím být co nejlehÜí. Jsou závodníci, kteĬí jezdí skoro sc niÜím, to já bych nedokázal. Ale
mám navíc maximálnë jedno triko, Üepici,

rukavice. Takže když se Ülovëk namoÜí, tak
je to vážnë problém.
Nac spaní vozím dva rłzné spacáky, slabší
acsilnëjší, abych se vyspal venku v záhrabu
a tĬeba i vec srubu. Potom mám karimatku
acbivakovací pytel. Stan nevozím, ten je moc
tëžký.
Jaké cesty osudu të dovedly až kctakovým
extrémním výpravám?
Płvodnë jsem se vënoval sjezdovému lyžování, vrcholovë silniÜní ichorské cyklistice,
ale já vlastnë celý život nemám naplánovaný acjedu podle pocitu, vecvšem, icvctréninku. Když jsem mël pocit, že to nejede acjsem
unavený, tak jsem odpoÜíval. SamozĬejmë na vrcholové úrovni jsme mëli nëjaké
www.snowf ilmfest.cz
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P OZN E J T E

Ochutnejte 4 speciality

ZE ZEMÍ NAŠICH FILMŁ
SHNILÉ ŽRALOÚÍ
MASO ZcISLANDU
Jako hodnë aromatický ac uzrálý sýr chutná islandská pochoutka Hákarl vyrobená
zcmasa žraloka. PĬipravuje se ponëkud podivuhodným zpłsobem, acto uložením žraloÜího masa bez hlavy acvnitĬností pod zem, kde
złstane klidnë ic nëkolik mësícł. Díky této
stovky let staré metodë se zbaví jedovaté
moÜoviny acje vhodné kcpožívání.

tréninkové plány ac ty bylo tĬeba plnit. Ale
zc lyží më to vždycky táhlo víc nac kolo. Bavilo më trénovat acbaví doteÞ, ale pocdeseti
letech tréninkového drilu jsem mël chuĸ vyzkoušet icnëco dalšího acobjevil jsem závody
tohoto typu. Tenkrát tëch pĬíležitostí nebylo tolik ac nebylo to tak rozšíĬené, byli jsme
takoví pionýĬi toho sportu acto bylo nactom
to pëkné. Tyhle závody nejsou jen sportovní poÜin, je to objevování nové dimenze
cyklistiky, sebepoznání, improvizace, je to
mnohem komplexnëjší zážitek.
Co je nactom to nejhezÜí?
Ta obrovská svoboda ac ten pĬirozený zpłsob žití. Že je to jako dĬív, kdy Ülovëk nemël
jiné starosti než se nëkam dostat ac sehnat
nëco kcjídlu. Úasto také setkávání sc„domorodci“, kteĬí žijí nëkde, kde vłbec nemłžeme pochopit, jak zde mohou pĬežít, ale oni
jsou tam šĸastní acmožná icšĸastnëjší než my
sc naším životním stylem. Ten kontrast Ülovëka skoro obrací naruby. Ac navíc zjistíte,
že kcživotu potĬebujete jen pár vëcí, jen to,
co uvezete nackole. Acže bez tëch vëcí jste
vlastnë šĸastnëjší, protože ty nám berou
svobodu ac Üas. Oc každou vëc se musíme
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starat, když se rozbije, tak koupit novou.
Ac tady najednou máte 24 hodin dennë jen
pro sebe acsvoje myšlenky.
Jezdí sctebou nackole tvoje rodina? Strhl jsi
kcpodobným aktivitám nëkoho dalšího?
Moje partnerka kc tomu má hodnë blízko,
Üasto sbalíme kola ac odletíme prozkoumávat vzdálený kout svëta. Acvëtšinou zacmnou
pĬiletí poc závodë ac złstaneme delší dobu,
abych si mohl to místo takzvanë docestovat.
Protože pĬi závodë není moc Üas se zdržovat
acmë mockrát mrzí, že potkám zajímavé lidi
acnemłžu scnimi strávit víc Üasu. Zámërnë si
vybíráme co nejménë civilizovaná místa, kde
je ten život ještë tak trochu primitivnëjší.
Ac jestli jsem nëkoho strhl? PodaĬilo se mi
pĬed 8 lety založit závod Tisíc mil, což je podobný závod, bez zabezpeÜení, sice ucnás,
vc pomërnë obydlené krajinë, ale ic tak se
nám povedlo vymyslet trasu tak, aby závodníci ic trochu trpëli tím osamëním, zažili
tu svobodu, to vyÜerpání ac Üím dál tím víc
lidí pochopilo smysl toho závodu acvrací se
každý rok acto më tëší.
Text Jana Ryantová
Rozhovor vyšel ve SNOW 110

BALKÁNSKÁ KÁVA
ZcDŽEZVY
Není tajemstvím, že káva pĬipravená
vcdžezvë je tradiÜním acnejstarším zpłsobem
pĬípravy kávy vcmnoha zemích
ch – odcBalkánu, pĬes Turecko, zemë Blízkého
lílzk
zkéh
ého
o
východu, Kavkazu ale tĬeba icsecsee
everní Afriky. Oblast pĬípravy
vy
y
tedy kopíruje region, vec kte-rém sc pĬípravou kávy zaÜali
ještë pĬed jejím objevením
zbytkem svëta. Jedná se
vlastnë oc docela jednoduchý proces – docdžezvy vložíte nëkolik lžiÜek kávy, ta se
zalije vodou acnáslednë ji pĬi-vedete nad plamenem pod bo
bod
d
varu – kctzv. vzkypëní. Káva urÜená
rÜen
rÜ
en
ná
docdžezvy musí být velmi jemnë
mlemnë
ëm
le
etá – pulverizovaná. Je ještë jemnëji umletá,
než co odpovídá kávë urÜené pro pĬípravu
espressa.

cibule acchilli. Právë kyselina citronová obsažená vccitrusech zajistí, že vcmase probëhne
denaturace acstane se poživatelnëjším. Jakkoliv jídlo nevypadá lákavë, jeho skvëlá chuĸ
vás nadchne.

DOBROTY ZcGRÓNSKA
Zajímavé speciality je možné ochutnat
icvcGrónsku, zeleninu ale neÜekejte. Namátkou młžeme zmínit Salát ze sobích žaludkł,
uzené velrybí maso Üi velrybí kłže actuk. Aktuálnë je ale eskymácká kuchynë ovlivnëna
zejména tou kanadskou acdánskou. Dost populární je zde také alkohol.

Další Ülánky ocetnokuchyni
aczajímavé recepty zccelého
svëta najdete nacnejÜtenëjším
cestovatelském portálu
HedvabnaStzeka.cz

JIHOAMERICKÉ CEVICHE
Že vás neláká syrová ryba? Tak to jste ještë
neokusili jihoamerickou specialitu ceviche.
Ta se pĬipravuje právë zcmalých kouskł syrových ryb marinovaných vecšĸávë zccitrusł,
www.snowf ilmfest.cz
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