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kokani na lyžích střem-
hlav padající do závrat-
ných hloubek ani lyžaři
řítící se strmým kopcem
více než stokilometro-

vou rychlostí už dnes nikoho neo-
hromí. Pomalu si zvykáme i na to,
že při procházce zimní krajinou po-
tkáme lyžaře taženého psem či
vzdušným drakem.

Stále jsou ale sporty, které nám
přece jen vyrážejí dech. Někdo se
potápí v ledové vodě, jiný efektně
slézá ve spleti rampouchů nějaké-
ho prudkého vodopádu. A jsou
i tací, kteří se pohybují až na hrani-
ci, kde se vše může ve vteřině zvrt-
nout a spustit drama, při němž jde
o život. Doménou těchto dobrodru-
hů jsou sporty, které vyžadují ne-
jen extrémní výkony, ale často se
také odehrávají v extrémních pod-
mínkách.

Na přemýšlení není čas
„Je to úžasný pocit, být sám v divo-
čině vprostřed hor a být třeba na
místě, kam ještě nevkročila lidská
noha. A navíc slyšet to gigantické ti-
cho kolem sebe. Pak se odpíchnete

hůlkami a vmžiku padáte někam str-
mě dolů. Za vámi se rozstřikují gej-
zíry čistě bílého sněhu, no zkrátka
krása,“ líčí svůj zážitek lyžař Robin
Kaleta, který se pravidelně účastní
těch nejdivočejších lyžařských zá-
vodů a pravidelně se v nich také
drží v čele závodního pole.

Zapomeňte na freeride, který se
pomalu stává součástí lyžařského
„středního proudu“. Tohle je jiná
disciplína, přestože se jmenuje stej-
ně. Jde v ní o to co nejlépe sjet něja-
kou horu v divokém, dopředu nepři-
praveném terénu – a za jízdy zvlád-
nout všechny jeho nástrahy. Od sně-
hem zakrytých skal přes hluboké
prolákliny až po lavinovité pasti.
„Samozřejmě že dojde i k nějaké-
mu úrazu, třeba zlomené ruce či
noze, někdy se lyžař může i zabít.
Jenže to nevybočuje z jiných riziko-
vých sportů a vůbec lidské činnos-
ti. Myslím, že s takovou silnicí se
naše riziko nedá vůbec srovnat,“
tvrdí Kaleta.

K freeridu nestačí jen kvalitní vý-
bava či dobrá fyzická kondice, ne-
zbytnou podmínkou je psychická
odolnost, díky níž lyžař zvládne ne-
předpokládané situace. Měl by být
také schopen v maximální míře za-
pojit rozum – být jakýmsi „manaže-
rem“ své jízdy. „Během ní už na žád-
né přemýšlení není čas, za jízdy je
všechno už jen věcí instinktu a pod-
vědomí,“ říká Kaleta. „Také jde

o to, naučit se respektu. Příroda má
neskutečnou sílu.“

Před pár lety byl jeho doménou
ještě mnohem divočejší sport,
BASE jumping – skoky s padákem
z výškových budov, antén či kdeja-
kého komínu. „Při nich se naučíte
ovládat a být hodně přesný a poho-
tový. Když jde o to posouvat hrani-
ce svých reálných možností a pře-
konávat strach, vždycky mám se-
vřený žaludek,“ přiznává Kaleta.
Původně vystudovaný právník své
„extrémní“ úsilí v jedenatřiceti le-
tech dotáhl do pozoruhodné podo-
by: svojí zálibou se dokáže uživit.
Pořádá kurzy freeridového lyžová-
ní v úchvatném prostředí ledovců
švýcarských Alp, k tomu natáčí in-
struktážní a propagační filmy na
místech, kam by se za normálních
okolností nikdy nedostal. V nedotče-
ných horách americké Aljašky pod-
le svých slov zažívá vlastně to nejdů-
ležitější – pocit naprosté svobody.

Nějak mi to nestačilo
Podobně se živí i jiný sportovec, je-
hož disciplínou je jízda na kole di-
vokou zimní přírodou. Jan Kopka
pořádá kurzy nejen v českých ho-
rách, své zákazníky vozí s jejich
koly třeba i do Laponska. Že jsou
v dobrých rukou, dokládá jeho ve-
skrze dobrodružný příběh. „Nor-
mální sport už mi nějak nestačil,
na jeho nároky jsem si už zvykl.
Chtěl jsem zajít ještě dál a poznat
líp, co ve mně vězí. Co přinese oka-
mžik, kdy se musíte v nějaké ex-
trémní situaci spoléhat jen sám na
sebe. Chtěl jsem získat komplexní
obraz o sobě, své vůli a taky cha-
rakteru,“ říká osmačtyřicetiletý
Jan Kopka.

Všechno pro něj začalo zhruba
před dvaceti lety: tehdy totiž jako
vášnivý cyklista amatér vyměnil
přehlednou jízdu po obyčejné silni-
ci za drsnější zážitek v neupravova-
ném terénu. „Tehdy se objevila hor-
ská kola, to byla zajímavá výzva,“
vzpomíná. Možnost divokého jež-
dění přírodou mu rychle učarovala,
takže v době, kdy čeští cyklisté za-
čali masově objevovat adrenalino-
vé kouzlo jízdy mezi kmeny stro-
mů, Jan Kopka měl už prvotní
okouzlení dávno za sebou a začal
se poohlížet po něčem jiném.

Nejdřív si zkusil takzvaného Do-
lomitenmanna, závod na způsob
Železného muže se čtyřmi náročný-
mi disciplínami včetně paraglidin-
gu nebo rychlého běhu do vrchu.
„Pořád to ale nebylo ono, chtěl
jsem víc objevovat. Nejen nějaký
jiný sportovní zážitek, ale třeba
i cizí odlehlé kraje, kde se nežije
lehko. Ty jsou právě tím nejvhod-
nějším místem pro nejrůznější ex-
trémní sportovní konfrontace. Tak
jsem vlastně objevil ty nejdrsnější
závody na kolech na světě,“ říká.

Samozřejmě nejde o masovou zá-
bavu, ale o setkání několika desítek
odvážlivců. Povětšinou se jezdí
v horském či pouštním prostředí.
Nebo ve vlhké džungli, jako třeba
čtyřdenní závod od oceánu k oceá-
nu napříč Kostarikou zvaný La
Ruta. „To jezdíte nahoru a dolů,

často kolo tlačíte do prudkého
srázu bez cesty, občas jste po steh-
na v bahně nebo po pás ve vodě,
pak se zase řítíte někam hluboko
do prolákliny,“ líčí Jan Kopka.
V pětidenním závodě Titan Desert,
který se odehrává v Maroku, zase
závodníky čeká poušť a kamenitý
terén s převýšením i tři tisíce met-
rů, často s padesátkou na slunci.
A v noci jen skromný útulek malé-
ho stanu.

Nejnáročnější závody v extrém-
ní kategorii ovšem netrvají dny.
Jsou rozvržené do řady týdnů a zá-
vodník musí překonávat v autentic-
kých přírodních podmínkách bez ja-
kékoli pomoci i několik tisíc kilo-
metrů. Takovým závodem je třeba
maraton Skalistými horami z Kana-
dy do Mexika Great Divide Race
s trasou dlouhou čtyři tisíce kilome-
trů nebo čtrnáctidenní Crocodile
Trophy o délce přes dva tisíce kilo-
metrů v pouštích Austrálie.

Tady se k smrtelnému vedru při-
dávají další nástrahy, zejména divo-
ká zvěř, včetně ještěrů či jedova-
tých hadů. „To bylo hodně drsné,
nemáte moc kdy nabrat síly, pro
řadu závodníků je pak úspěchem
už jenom dojet. Já navíc nesnáším
vedro a tady bylo i přes 60 stupňů,“
dodává Kopka. Přesto se mezi ostří-
lenými borci a profesionály ze sil-
ničních závodů umístil na čtvrtém
místě, a tak začal pomýšlet na svůj

další cíl – ten opravdu nejtěžší
a nejextrémnější závod na světě je
totiž dobrodružství v úplně jiné roč-
ní době a na jiném kontinentu. Zá-
vod zvaný Iditarod Trail Invitatio-
nal se jede i v mrazu kolem minus
čtyřiceti a každý jeho účastník
musí zdolat sám se svým kolem
přes osmnáct set kilometrů ledový-
mi pustinami Aljašky.

Aljaška mě nechala projít
„Sice hodně trénujete, ale pak už
jenom čekáte, jak se zachová vaše
mysl. O ničem jiném než o psychi-
ce to totiž není. Situace, které na-

stáva-
jí, totiž
nejdou nasi-
mulovat,“ líčí
vstupní výbavu
Jan Kopka. Na Al-
jašku poprvé vyrazil
v roce 2003, tehdy ale kvů-
li rozmarům počasí jízdu
vzdal. O čtyři roky později to
už bylo podle jeho gusta. Na start
dorazilo jedenatřicet závodníků
z celého světa včetně žen. Na trase
zmrzlou divočinou je čekalo pou-
ze šest malých osad o pár desít-
kách domorodců – indiánů a esky-
máků. „Jsou prostě úžasní, mají
v sobě spousty klidu, vyrovnanos-
ti a pohostinosti a nejsou pokrouce-
ni civilizací. Nikdy na ně nezapo-
menu,“ říká Kopka.

Na trase si pak musel každý pora-
dit sám, v tom spočívá smysl závo-
du. S buzolou na krku a s lehkou vý-
bavou do dvaceti kil, obsahující
dobré oblečení, kvalitní spacák,
nůž, zapalovač, čelovku a prášky
proti bolesti. Než člověk dojede
z jedné osady do druhé, stráví třeba
i týden v kuse sám v divočině. Kop-
ka někdy spal v ruinách starých lo-
veckých a zlatokopeckých srubů.
„Samozřejmě máte strach o život
a často vás přepadne pěkná depre-
se: jste sám v gigantickém prosto-
ru, nevíte, jestli jedete správně,
vichřice zametá stopy a často jste
na konci sil. O pomoc se ale nikoho
nedovoláte. Máte jen GPS, která
ale často zamrzá, jinak žádný tele-
fon, nic. Nikdo vás také nepůjde
hledat, v těch pustinách prostě ni-
kdo není,“ vypráví.

Jediný kontakt s živým světem
obstarávají lišky, nebezpeční losi
a vytí neviditelných vlčích smeček.
„Měl jsem z nich strach, vždyť
ráno kolem bivaku nacházíte stopy
velké jako vaše ruka. Nikdy mi ale
nic neudělali. Postupně jsem si na
ně zvykl, nebyl jsem najednou
sám,“ říká Kopka.

Denně urazil v průměru kolem
osmdesáti kilometrů, což znamena-
lo osmnáct hodin na nohou. „Neo-
bejde se to bez omrzlin obličeje
a prstů na rukou, často vane silný
protivítr. A o dramatické příhody
také není nouze. Nejenže často pa-
dáte, atakuje vás nemoc či svalové
a dýchací potíže. Já se třeba navíc
probořil do vody. To když nezvlád-
nete, tak v těch minus čtyřiceti za-
hynete. Mně se to naštěstí díky oka-
mžitému ohni a zabalení se do spa-
cáku zvládnout povedlo,“ líčí Jan
Kopka.

V posledních dnech už jedl jen
bonbony, utrhla se mu dokonce jed-
na šlapka, přesto po třiadvaceti
dnech dorazil do cíle jako první.
„To byl skoro zázrak. Najednou
víte, že to celé není o nějakém závo-
dění, ale vlastně o úctě a respektu
k místním obyvatelům a k jejich
verzi života, přírodě a nakonec
i k vašim soupeřům. Prostě máte

najednou intenzivní pocit, že vás
Aljaška protentokrát nechala pro-
jít,“ říká.

Na konci tělo jásá, že to zvládlo
I když to vypadá hodně dramaticky
a pro normálního smrtelníka nedo-
stupně, zmíněná dobrodružství si
občas dovolí i sportovní amatér.
Už devadesát let se ve Švédsku
běhá na lyžích takzvaný Vasův
běh, pojmenovaný na počest místní-
ho šlechtice Gustava Ericssona
Vasy. Měří úctyhodných devadesát
kilometrů a zúčastňuje se ho až dva-
cet tisíc závodníků. Není to žádná
selanka, ale vážně míněný, drama-
tický běh trvající zhruba kolem
osmi hodin. Běží se i za šestnácti-
stupňového mrazu, k dispozici je
jen pár předjetých stop. Podmínka-
mi podobný je sedmdesátikilomet-
rový maraton Marcilonga, pořáda-
ný v italských Dolomitech.

Právě jich se vedle zkušených
profesionálů před dvěma lety zú-
častnil také architekt a herec David
Vávra. „Byl to prostě můj celoži-
votní sen,“ říká. Vedle své práce,
objevování „šumných“ měst a pro-
vozování vtipných divadelních ske-
čů věnuje tento muž, který si každé
ráno zacvičí, sportu kdejakou vol-
nou chvilku coby dobrodružný
bruslař po zamrzlých potocích
i jako běžec na dlouhé tratě. „V po-
volání, kde jsou obsaženy emoce,
je to nutný ventil. A možná to chce,
aby byl hodně velký. Takovou Ji-
zerskou padesátku si dopřávám té-
měř každý rok. Já ale nezávodím,
prostě si to užívám, klidně se zasta-
vím a vyfotím si krajinu okolo,“
říká Vávra.

Jiné to ale bylo v případě Vaso-
va běhu a italského maratonu. Tam
šlo hlavně o zážitky spojené s výji-
mečným výkonem a zvláštní atmo-
sférou „jednotné pospolitosti“, jak
říká Vávra, plné ohleduplnosti a ve-
selí. „Je to hodně intenzivní, v krát-
kém čase se toho stane strašně
moc,“ líčí. Navíc závodníci jedou
úchvatnou severskou jezerní kraji-
nou či malebnými horskými italský-
mi městečky. „Tam diváci postáva-
jí kolem trati a sledují vás daleko-
hledy. Podle čísla si pak najdou na
startovní listině vaše jméno a při
průjezdu ho skandují. No úžasné,“
těší se Vávra. Celý podnik sice při-
náší totální vyčerpání, ale také vel-
kou euforii. „Na konci tělo jásá, že
to zvládlo, a neubráníte se i dojetí.
Prostě máte zážitek, který nikdo
jiný nemá. Možná to je na tom to
nejdůležitější,“ dodává Vávra.

Máte jen GPS, která
ale často zamrzá,
jinak žádný telefon,
nic. Nikdo vás také
nepůjde hledat,
v těch pustinách
prostě nikdo není.
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Extrémní
sport, extrémní
uspokojení

„Je to úžasný pocit, být vprostřed hor a třeba na místě, kam ještě ne-
vkročila lidská noha,“ říká extrémní freerider Robin Kaleta FOTO ARCHIV

Pouhá rychlá jízda je neuspokojuje
a hledají nové možnosti adrenalinových
prožitků. Nacházejí je ve zdolávání stovek
kilometrů zamrzlou aljašskou divočinou na kole
nebo v divokém sjezdu z vrcholů velehor na lyžích.
Co těmto lidem chvíle vypjatého strachu přinášejí?

„Sice hodně trénujete, ale pak už jenom čekáte, jak se zachová vaše mysl.
O ničem jiném než o psychice to totiž není,“ tvrdí biker Jan Kopka. FOTO ARCHIV

Pohybují se na hranici, kde se
vše může ve vteřině zvrtnout
a spustit drama, při němž jde o ži-
vot. Doménou těchto dobrodru-
hů jsou sporty, které vyžadují ne-
jen extrémní výkony, ale často se
také odehrávají v extrémních pod-
mínkách. FOTO PROFIMEDIA.CZ


