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„Tenhle podnik se nikdy nepoﬁádal a ani se neuvaÏuje, Ïe by se opakoval. Vznikl z individuální
akce Johna Stamstada, legendy ultravytrvaleck˘ch
závodÛ. John sám projel trasu od kanadsk˘ch po
mexické hranice po trati, která pﬁetíná kontinent
a je hranicí rozvodí Atlantického a Tichého oceánu. Vede po vrcholcích Skalist˘ch hor, dlouhá je
4000 km s pﬁev˘‰ením 70 km a jaksi rozdûluje
kontinent. Cesta je vyjetá od terénních aut, vût‰inou pra‰ná, obãas pû‰ina, obãas asfalt, oboje tak
asi po deseti procentech trasy. Profil není extrémní, byla místa, kde se tlaãilo, ala ne ãasto. V‰echno
‰lo vyjet, technické pasáÏe
zﬁídka, vût‰inou táhlé kopce, tﬁeba 30-40 km dlouhé, kdy se stoupalo do
3500-4000 metrÛ.
PÛvodnû je Great Divide
Trail chodecká ãi hikingová
trasa, tam nelze jet na kole. Trail byl zmapovan˘
a vymy‰lena biková trasa,
která ov‰em padá do údolí
a opût se zvedá nahoru,
takÏe neustále pﬁejíÏdí
pﬁes pasy a kﬁíÏí pÛvodní
stezku. Great Divide
Mountain Bike Route není
znaãen˘, vede divoãinou,
a jediné, co lze udûlat, je koupit si mapu, na kterou
my nejsme zvyklí. Je velice primitivní, oznaãená je
pouze trasa, co je kolem ní, uÏ na mapû chybí.
Nemá ani vrstevnice, jede se jen podle slovního popisu, s pﬁesností na desetinu míle je napsáno, co
kde vidí‰ a u ãeho má‰ zaboãit. Je obãas problém
pﬁesnû rozumût pﬁíkazu, protoÏe jsou uÏity slangové v˘razy, které nenajdete ve slovníku. Jsou popsány body, které stavitel povaÏoval za dÛleÏité, ale
které v mapách vÛbec nejsou uvedeny, takÏe ãasto
má ãlovûk pocit, Ïe jede blbû, a jsou tam naopak
uvedeny jiné vûci. Lze podle nich jet, ale já jsem na
to nebyl zvykl˘ a ani pﬁipraven˘, computer jsem
mûl v kilometrech, takÏe jsem musel vzdálenosti
poﬁád pﬁepoãítávat. Pﬁijel jsem k odboãce, ale na
sto metrech byly tﬁeba tﬁi a já podle vzdálenosti nevûdûl, která je ta správná. Nebo instrukce: bude‰
pokraãovat doleva na cestu 243, pﬁijede‰ tam, ale
ty cesty nejsou popsané. NeÏ jsem si zvykl, bloudil
jsem a dennû najel tﬁeba o 30-40 km více, vracel
jsem se, coÏ byl taky problém, protoÏe pak zase neví‰, kdy uÏ jsi na správné cestû.
Ostatní jeli zku‰enû, mûli computer v mílích a na
kaÏdé kﬁiÏovatce si ho vynulovali, aby vûdûli, Ïe
jsou na 1582,3, potom 1584,7, a vÛbec nepﬁem˘‰leli o tom, Ïe cesta, na kterou odboãují, má takové
nebo onaké ãíslo, prostû zatoãili.
Soupeﬁi to znali, Mike Curiak, ten, co závod
Great Divide Race vyvolal, se loni snaÏil rekord

Johna Stamstada pﬁekonat, ale nedojel, mûl problémy s materiálem, bloudûním. Ov‰em vûdûl, co
ho ãeká, a rok se na to pﬁipravoval, po sekcích mûl
trasu projetu. Vûdûl, co na kole trpí nejvíce a na co
se musí dát dÛraz. Teì nemyslím kolo, ale spí‰e
doplÀky, mû upadly po tﬁech dnech nosiãe, on je
mûl speciálnû vyztuÏené na závod tohoto typu.
Dal‰í potíÏ, mapa má malé popisy a musí‰ ji mít
sloÏenou tak, abys na ni poﬁád vidûl, ale ãasto ji
ne‰lo poskládat tak, abys vidûl i mapu i itineráﬁ.
Jedno bez druhého ne‰lo pouÏívat, skoro na kaÏdém rozcestí jsem stál a ãetl, ostatní mûli mílovník
rozepsan˘ a na ten den
nalepen˘ na pﬁedstavci.
Na závod jsem se moc
nepﬁipravil, to byla moje
chyba. Vûdûl jsem, Ïe
budu potﬁebovat mapy,
ty mi dal kamarád Pat
Norwil. V obchodû se nekoupí, objednávají se
pﬁes internet, ale stejnû
bych nevûdûl, co objednat. Na pﬁípravu svou,
kola a na sehnání penûz
jsem mûl tﬁi t˘dny. Mûsíc
pﬁed startem mi doktor
ﬁekl, Ïe jsem zdrav˘, do
té doby sem se pot˘kal se zánûtem úponÛ. Tﬁi
dny pﬁed odletem jsem dostal rám ze Superioru,
29“, lehk˘ závodní, vydrÏel v‰echno. ·patn˘ byl
nosiã, tﬁetí den mi praskl a oprava mû stála tﬁináct hodin. V nedûli jsem ãekal, neÏ otevﬁou bikeshop, a tím jsem ztratil kontakt se ‰piãkou.
Na‰tûstí se to stalo blízko mûsta, protoÏe bikeshopy jsou po trase asi ãtyﬁi. Ptal jsem se v hospodû, jestli se dá nûkde pﬁespat v kempu, ale byly tam jen hotely. Tak jsem vysvûtloval, Ïe
nemÛÏu tolik utrácet, protoÏe nevím, kolik penûz
budu je‰tû potﬁebovat. Lidé tam nûjak vycítí, Ïe
má‰ problémy, nebo se jen zeptají, jestli nûco nepotﬁebuje‰. Za mnou stál chlap a ﬁíkal, tak pﬁespi
u mû na zahradû, nechal mû osprchovat, veãer
jsme byli na pivu a spal jsem v pokoji jeho dcery.
Ameriãani se snaÏí pomoci, fandí podobn˘m vûcem, oceÀují, Ïe dûlá‰ nûco jiného, neÏ je zvykem, dají ti kontakt, Ïe musí‰ napsat, jak jsi dopadl. Vûdí, Ïe pﬁed tebou jedou Ameriãani, ale
fandí ti, abys je dojel, uklidÀují tû, Ïe to zvládne‰
a vyhraje‰.
Vûdûl jsem, Ïe budu spát kdekoli, vût‰inou
v pustinû, ale proti Alja‰ce je z tohoto závodu
únik, pokud si nezlomí‰ nûkde nohu. KdyÏ se rozhodne‰, jsi schopen se bûhem jednoho dne nûkam
dostat, alespoÀ jednou
dennû míjí‰ mûsteãka,

