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z deníčku
Americký mountainbikový server
mtbr.com podával během závodu
on-line zpravodajství Great Divide
Race. Tady je několik příspěvků
Honzy Kopky.
28. června, 14.00, Steamboat Springs, Colorado

Jsem unaven˘ a dám si zbytek dne volno, abych vypil
pár dobrejch piv.
29. června, 17.00, Gremland

Ahoj, tady Jan. Je úter˘ a právû jsem pﬁeÏil poﬁádné hromobití. Lep‰í se to, chystám se pokraãovat. Hezk˘ den.
30. června, 9.00, Silverthorn

Nejdﬁív jsem byl dost na‰tvan˘, protoÏe jsem nûkolikrát
zabloudil. Obãas se mi to znovu pﬁihodí, ale zaãínám si
závod poﬁádnû uÏívat. Více zastávek na pivo a fotografování, ale stále drÏím solidní tempo. Ahoj.
1. července, 5.30, Sargent

Vãera v noci jsem pﬁijel do Salidy. Potﬁeboval jsem
opravit kolo, majitel místního bikeshopu ‰el otevﬁít o
pÛlnoci a kolo mi opravili. Jsem jim moc vdûãnûj.
5. července, 21.00, Grants

Dojel jsem sem podél dálnice, protoÏe mÛj plá‰È je
hodnû po‰kozen˘ a teì uÏ je úplnû nepouÏiteln˘.
Nevím, jak budu pokraãovat, není tady Ïádn˘ bike
shop. Rozhodnû se mi nechce to vzdát ménû neÏ 400
mil od cíle, tak to snad zítra nûjak vyﬁe‰ím.
7. července, 18.00

Tady Jan, vãera jsem ztratil cel˘ den pokusy o opravení plá‰tû. Na‰tûstí mû pak nûkdo vzal do Albaquerque,
kde jsem sehnal 29palcovou gumu v bikov˘m obchodû.
Koneãnû mÛÏu jet dál.
9. července, 9.00, Antelope Wells

Jsem v cíli! Po v‰ech tûch problémech jsem rád, Ïe to
mám za sebou. Chtûl jsem vzdát snad stokrát, ale vydrÏel jsem. Nyní toho vím o hodnû víc o téhle krásné
zemi. Potkal jsem spoustu lidí, kteﬁí mi pomohli. Je‰tû
jednou, jsem moc ‰Èastn˘. Ahoj!

S jedním ze soupeﬁÛ u veãeﬁe po náhodném setkání.
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vesnici nebo silnici, kde si nûkoho stopne‰, projedou tﬁeba tﬁi auta za den, ale je to ‰ance.
Ameriãané zastaví, i kdyÏ nemávne‰. Jsou oblasti,
kde 350 kilometrÛ není nic, jede‰ den a pÛl aÏ dva
dny, musí‰ mít vodu, jídlo. Je to pou‰tûmi, je tam
horko, kdyÏ tû pﬁepadne blb˘ poãasí, tak se z nich
nedostane‰. Jsou to jílovité hlíny, na kter˘ch se nedá jet, jen pomalu tlaãit, boﬁí‰ se v tom, v‰echno
se zalepí a nefunguje.
Pou‰È je dlouhá tﬁeba 200 km, navíc na ní mÛÏe‰
zabloudit. Mûl jsem s sebou asi ‰est litrÛ vody a to
je na 200 km hroznû málo, ve dne je tam 50-60 °C.
Rychle se mûní poãasí, aã není pﬁedpovídána, pﬁijde
bouﬁka. V pou‰ti bys vÛbec nemûl b˘t bûhem bouﬁky, zvlá‰È kdyÏ je rovná nebo jen mírnû zvlnûná. Pak
se není se kam schovat. Blesk práskne do toho nejvy‰‰ího bodu, coÏ jsem byl já, a i kdyÏ si lehne‰ na
zem, je to nebezpeãné. Mûl jsem ‰tûstí, Ïe jsem projel bez obtíÏí, obãas tﬁískalo kousek vedle mû, ale
moje trasa byla suchá. Pﬁi de‰ti jíl nesaje, v‰ude je
voda, nebo se tam udûlají potoky, a kdyÏ uhodí
kamkoliv blesk, tak v‰echno probije. O tom jsem nevûdûl nic. Mike sice dopﬁedu napsal, Ïe nebezpeãí
jsou odpolední bouﬁky, ale co si pod tím pﬁedstavit?
Jedin˘ zpÛsob je snaÏit se pou‰È rychle pﬁejet a nezÛstat v ní pﬁes noc. Tﬁeba i v noci jet, ale na to jsem

nebyl vybaven. Svûtlo i ãelovku
jsem mûl, ale hlína úplnû v‰echno svûtlo pohltila. Mûl jsem pﬁedstavu, Ïe se bude jezdit
dlouho do veãera a ráno se brzy vstane. Ameriãani
jezdili i v noci, zkou‰el jsem to taky, ale riskoval
jsem, Ïe tím spí‰ zabloudím, Ïe rozbiju kolo nebo Ïe
s ním nûkam spadnu.
ZpÛsob jízdy ultramaratoncÛ mi dûlal potíÏe.
Jedou lehké pﬁevody, pomalu, ale poﬁád, je to to
nejlep‰í, co lze dûlat, nesmûjí se zmrtvit ten den,
protoÏe kaÏd˘ kus cesty, kter˘ jedou na sílu, jim
zkrátí dobu jízdy tﬁeba o tﬁi hodiny. Není to
v tom vyjet nûjak˘ kopec co nejrychleji, ale vydrÏet jet co nejdéle bez pﬁestávek, ‰etﬁit kaÏdou
minutu, nezastavovat na kﬁiÏovatkách. Jeden
den jsem jel s Mikem, pozdûj‰ím vítûzem, pomohlo mi to, nemusel jsem hledat cestu. On jel
ale tak pomalu, Ïe mû to unavovalo. Tím ale ‰etﬁí síly na dal‰í den, protoÏe neví, jestli jich bude
16, 17 nebo 20. Já jel 20 dnÛ, coÏ bylo 20 dvoustovek za sebou na tûÏkém kole v tûÏkém terénu.
Vûdûl jsem, Ïe pojedu o dvû hodiny ménû neÏ
oni, ale zase jsem mûl pocit, Ïe budu o dvû hodiny déle spát. Jel jsem svoje tempo sám a rychleji, ale zastavil jsem na dvou kﬁiÏovatkách,

Improvizovan˘ bivak pod radlicí buldozeru.

