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Ale aspoň mapu vám na star-
tu dají.

Ani tu ne. S čím přijdete, to
máte. V této oblasti žádné turistic-
ké mapy ani nejsou. Indiáni je ne-
potřebují a turisté do těchto míst
nejezdí. Dřív měli závodníci buzo-
lu, dnes si na internetu stáhnete
primitivní mapu té části země
a máte v ní alespoň psychickou
oporu v tom, že díky papíru víte,
kde zhruba jste. Neexistuje tam
žádné značení, trasu nikdo neudr-
žuje. Je to jen zlatokopecká zimní
stezka, po které jednou za tři dny
projede někdo na skútru nebo se
psím spřežením. Jakmile třeba za-
čne sněžit a foukat vítr, je nejlepší
se někde schovat a počkat, až to
přejde.

Když jste byl na Aljašce popr-
vé, závod jste nedokončil. Jak
se takový závod vzdává?

Ono to ani nejde vzdát tak, že
byste si řekli teď končím. Když to
vzdáte, tak to stejně nemáte komu
říct a pořád se musíte dostat aspoň
do nejbližší vesnice, což může tr-
vat dva dny i týden. Teprve tam po-
čkáte na malé letadlo, které zásobu-
je místní a vezme vás do civilizace.

Co divoká zvířata?
Medvědi přes zimu spí a vlci lidi

nenapadají. Nejnebezpečnější je
los, což mě předtím nikdy nena-
padlo. Je větší než kůň a ve chvíli,
kdy zaútočí, není obrana. Prostě
vás rozdupá. A ani vám nikdo ne-
řekne, proč útočí, kdy útočí a co dě-
lat, abyste přežili.

Jak se z vás vlastně stal ex-
trémní biker?

Na běžných silničních závo-
dech už jsem se nudil a hledal
jsem něco, kde bych získal nové

zážitky. Extrémní závody vám
oproti klasickým dávají mnohem
víc. Je to obrovská dřina, ale zaží-
váte na nich něco, co jinde nepo-
znáte. Dostanete se i na dotek
k místní kultuře. Díky tomu nako-
nec zjistíte, že je to mnohem víc
než fakt, že jste první. I kdyby se
jelo o obrovské peníze, tak vám to
překonávání obtíží na trase stejně
neulehčí, protože nad tím nebude-
te mít čas přemýšlet. Řešíte jen

vlastní přežití. Přes to všechno je
to nádhera, protože máte najed-
nou intenzivní pocit, že se stáváte
součástí přírody okolo. A změní
vám to žebříček hodnot.

V jakém smyslu?
Najednou vám přijde nesmysl-

né, jak většinu života pracujeme,
abychom si vytvořili komfort, kte-
rý je nám v podstatě k ničemu.

Nemáte tedy chuť se na Aljaš-
ku vrátit natrvalo?

Strašnou. Kvůli tomu nebezpe-
čí, které tam je, cítíte, že dooprav-
dy žijete. A hlavně nikam nespě-
cháte. K doktorovi je to tisíc mil,
můžete umřít snadno na běžnou ne-
moc, ale indiáni zůstávají. A to
i přesto, že by se mohli přestěhovat
do civilizované části USA. Plno
z nich tam i studovalo, ale většinou
se stejně vrátí na původní území.

Oni nežijí proto, aby si koupili vět-
ší auto a postavili si barák. Oni si
cení své volnosti.

Vaším prvním velkým závo-
dem ještě před Aljaškou bylo
přejetí Austrálie z jihu na se-
ver, kdy jste dojel čtvrtý. Jak
takový přejezd kontinentu vy-
padá?

Každý den po dobu 14 dnů šlape-
te 160 kilometrů denně. Kdybych
to měl s něčím srovnat, tak je to po-
dobné Rallye Dakar, kdy ráno vyje-
dete nalehko, věci vám přepraví do
cíle etapy a tam je jakési primitivní
zázemí, kde se každý stará sám o
sebe. Jen jídlo vám připraví pořada-
tel.

Tam musely být podmínky
oproti Aljašce naprosto
odlišné...

Tehdy tam končila zima, takže
ze začátku byly teploty mezi dese-
ti až sedmnácti stupni. Už během
tří dnů jsme se ale dostali do míst,
kde bylo kolem třiceti a výjimkou
nebylo ani čtyřicet ve stínu. Bylo
to tak tvrdé, že ihned po závodu se
rozhodlo, že další ročníky budou
lehčí, protože by jim tam už nikdo
nepřijel. Já už tam od té doby ne-
byl, protože je to příliš komerční.

Dá se na extrémní závody ně-
jak trénovat?

Můžete najet kilometry, ale na
horko v Austrálii a zimu na Aljaš-
ce se nepřipravíte. Zkusíte to a buď
to vyjde, nebo ne.

Nemůžu se nezeptat: proč to
vlastně děláte?

Na to vám odpovím vtipem.
Člověk se mlátí kladivem do palce
a další se ho ptají, proč to dělá.
A on jim říká, že kvůli skvělému
pocitu, který přijde, až se přestane
mlátit.

Vězení pro neplavce Krásy a zajímavosti
Skadarského jezera v září 2007 (kristynas)

Pokud se chystáte do Krkonoš,
vydejte se do Relaxparku, rela-
xačně sportovního centra pod
vrcholem Sněžky, kde si při-
jdou na své nejen aktivní spor-
tovci, ale i rodiny s dětmi. Nej-
větší atrakcí je zde bobová drá-
ha. Pro opravdu adrenalinový zá-
žitek vyzkoušejte jízdu na klad-
ce. Zatímco kloužete na 202 m
dlouhém laně nataženém přes
Bukové údolí, pod vámi proudí
turisté mířící na Sněžku. Méně
odvážní si mohou zaskotačit na
osmimístné trampolíně či se
sklouznout na jedné ze čtyř sklu-
zavek o délce 55 m. Pozor si dej-
te na skluzavku Peklo, kde na
vás čeká 12metrový volný pád.
Informace na www.relaxpark.cz

Přejet Aljašku byla výzva

Trošku to studí
Po čtyřech je to
nejjistější. Loňské
září na Kosu
(dusici)

U vody s medvědem
Na břehu Indického oceánu
na ostrově Mauricius
v listopadu 2006
(stanousakaca)

Milovníci piva se letos již pose-
dmnácté sjedou na Nepomucké
náměstí, aby se zúčastnili piv-
ních slavností. Akce se usku-
teční 18. července a hostit bude
přes dvacet převážně menších
českých pivovarů. Ochutnat bu-
dete moci například kvasnicové
Hukvaldské pivo, jedenáctistup-
ňové jihlavské pivo Ježek, želez-
norudský Belveder či domácí
kvasnicový ležák Car. Nebude
chybět ani hudební doprovod
– od dechovky přes bigbít po
pop-rock. Vstup je zdarma.

Adrenalin

Destinace Termín Dní Ubytování Strava Odlet Ušetříte Cena s popl. Dítě Věk

750,- Kč sleva v Řecku pro děti 2-5 let za letištní taxy. Vysvětlivky: BS-bez stravy, HB-polopenze, S-snídaně, AI-all inclusive, PR-Praha, BR-Brno, OS-Ostrava, PA-Pardubice, KV-Karlovy Vary

Turecko - Alanya 17.7.-28.7. 12 Hotel Savk 3* (NAVÍC VÝLET ZDARMA!) HB PA, PR -31%13 290 8 990 2-9
Řecko - Niforeika 19.7.-26.7. 8 Studia Atrio 3*+ (50m od písečno-oblázkové pláže) BS PR -28%10 390 7 990 2-21
Řecko - Niforeika 19.7.-26.7. 8 Bungalovy Niforeika Beach 3* (pohoda, bazén) HB PR -22%12 790 7 990 2-8
Řecko - Niforeika 19.7.-26.7. 8 Hotel Pavlina 3*+ (bazén, u pláže) HB PR -22%13 290 7 990 2-12
Řecko - Chios 21.7.-31.7. 11 Studia Agia Fotini 2* (blízko pláže, klid) BS PR -30%10 490 7 990 2-15
Řecko - Chios 21.7.-31.7. 11 Hotel Erytha Resort 4* (na pláži, bazén) HB PR -32%16 990 7 990 2-6
Řecko - Samos 21.7.-31.7. 11 Studia Komissa 2* (blízko pláže, klid) BS PR -27%10 590 6 990 2-15
Řecko - Santorini 21.7.-31.7. 11 Studia Angelika 3* (blízko centra, 200m od pláže) BS PR -30%11 590 7 990 2-15
Řecko - Santorini 21.7.-31.7. 11 Hotel Estia 3* (150m od pláže, zahrada, bazén) S PR -18%14 990 7 990 2-21
Řecko - Zakynthos 21.7.-31.7. 11 Studia Caretta 2* (klid, blízko krásné pláže) BS PR -28%10 590 7 990 2-21
Tunisko - Port El K. 21.7.-31.7. 11 Hotel Abou Sofiane 4* (na pláži, excelentní servis) Al BR, PR -26%17 390 6 990 2-6
Tunisko - Mahdia 21.7.-31.7. 11 Hotel Vincci Nour Palace 5* (luxus za super cenu!) Al BR, PR -26%21 990 6 990 2-12
Řecko - Kréta 22.7.-1.8. 11 Studia Manolis 2* (150m od písčité pláže) BS PR -30%10 990 7 990 2-21
Řecko - Korfu 23.7.-3.8. 12 Apartmány Haris 3* (100m od pláže, 300m od centra) BS PR -33%10 990 7 990 2-15
Řecko - Korfu 23.7.-3.8. 12 Hotel Acharavi Beach 3*+ (na pláži, bazén) HB PR -33%15 990 7 990 2-7
Řecko - Kos 23.7.-3.8. 12 Studia Irina Beach 3* (50m od pláže, bazén) BS OS, PR -34%11 790 7 990 2-12
Řecko - Kos 23.7.-3.8. 12 Hotel Tigaki Star 3* (bazén, dětské hřiště, u centra) S OS, PR -33%13 290 7 990 2-12
Řecko - Lesbos 23.7.-3.8. 12 Studia Nikos 2* (20m od pláže, bazén) BS BR, PR -30%10 890 7 990 2-15
Řecko - Lesbos 23.7.-3.8. 12 Studia Paradise 3* (150m od pláže, bazén) BS BR, PR -32%11 290 7 990 2-15
Řecko - Lefkada 24.7.-4.8. 12 Studia Kostas 2* (blízko pláže, klid) BS OS, BR, PR -29%11 290 7 990 2-21
Řecko - Parga 24.7.-4.8. 12 Hotel Vrachos Beach 3* (20m od pláže, v centru) HB OS, BR, PR -21%16 490 7 990 2-12
Řecko - Rhodos 24.7.-4.8. 12 Hotel Alfa Beach 4* (poslední voný pokoj!) AI OS, BR, PR -25%22 590 7 990 2-12
Řecko - Kréta 25.7.-5.8. 12 Apartmány Litinakis 3* (bazén, klid, blízko pláže) BS BR, PR -29%11 990 7 990 2-21
Řecko - Kréta 25.7.-5.8. 12 Hotel Adelais 3* (u pláže, bazén) AI BR, PR -29%17 790 7 990 2-12
Řecko - Skiathos 25.7.-5.8. 12 Studia Periyali 2* (blízko pláže) BS PR -28%11 490 7 990 2-12
Řecko - Thassos 25.7.-5.8. 12 Hotel Filippos 3* (blízko pláže, klid) HB PR -17%14 990 7 990 2-8
Řecko - Niforeika 26.7.-2.8. 8 Hotel Koralli Beach 2* (blízko pláže a klid) HB PR -20%11 990 7 990 2-12
Řecko - Niforeika 26.7.-2.8. 8 Hotel Pavlina 3*+ (bazén, u pláže) HB PR -14%14 990 7 990 2-12
Egypt - Hurghada 28.7.-7.8. 11 Hotel Sultan Beach 4* (NAVÍC VÝLET ZDARMA!) AI PR -23%16 590 9 990 2-12
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Ono to ani nejde
vzdát tak, že byste si
řekli končím. Když to
vzdáte, pořád se
musíte dostat do
nejbližší vesnice

Dovolená
čtenářů

Voda
na vašich
snímcích

Tip DNES
Chci mezi lidi

Rád zabojuje Pro Jana Kopku bylo velkou výzvou 1 800
kilometrů jen na sněhu a ledu FOTO: MAFA – LUKÁŠ PROCHÁZKA

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatelské
jméno autora z rajče.net.

Chcete-li nám zaslat svoji
fotku z dovolené, přihlaste se

do projektu na adrese
www.rajce.net/leto.


