ETAPOVÝ ENDURO ZÁVOD

ZAČALO
TO DEŠTĚM
48

VELO 5/2015

YETI TRANS
NEW ZEALAND
CHRISTCHURCH
–QUEENSTOWN

Sedím u počítače v novozélandském
Queenstownu, v nohách mám
čerstvě absolvovaný endurový
etapák Yeti Trans New Zealand a je
mi skvěle. Přemítám, jak to vlastně
všechno začalo. Jak se mladý kluk
ze Slovenska, amatérský nadšenec,
žádný profesionální harcovník
po závodech, ocitl až zde? Vím
to. Začalo to deštěm, jako vždy.
Nikam nejdu, venku je hnusně,
a tak mačkám to zázračné tlačítko
do online světa. Celou zimu bych
nejradši proseděl na biku. A co
se tak něčím odměnit na vlastní
kulaté narozeniny?
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Takový tedy byl úplný začátek. Chtělo by to nějakou teplou
bike-friendly krajinu, řekl jsem si před pár měsíci. Že bych si
konečně splnil sen a podíval se na ten Zéland? Nádhera, ještě
v březnu je tam 20 stupňů, a mají tam enduro závody! Jede se, že
jde o premiéru, mne nijak netíží. Hledám informace. Dozvídám
se třeba, že všichni cestovatelé tam žijí v autech, a ta endura
jsou tam za jediný měsíc asi čtyři, včetně mnou absolvovaného
pětidenního Trans NZ. Dále je tu třídenní enduro s vývozem vrtulníkem, dva bike festivaly a hlavně oslava všech gravity disciplín – festival Crankworx, další premiéra. Z kanadského rodiště
se nejprve rozšířil do Francie, aby nyní rozbil stany i na Novém
Zélandu. V jeho programu pak svítí ještě jedno dráždidlo: Rotorua, první podnik Enduro World Series.
Není co řešit, tam prostě musím jet, i když vím, že určitě pojedu sám a rozhodně to nebude levné. A přesně tak se i stalo. Třicet
mi ale je jednou za život a až budu mít závazky, už to možná
nepůjde.

ARP CYCLING WEAR
CYKLISTICKÉ OBLEČENÍ AUTHOR

Cesta za snem
Střih, všechno mám vyřízené, zaplacené, sbalené, poslední rozloučení s blízkými a už sedím v letadle. Pomalu začínám
tušit, co jsem si to vlastně naplánoval. Cesta byla dobrá, tedy
v rámci možností – celkem 24 hodin v letadle, 12hodinový časový posun, ale výhledy z okna, téměř nonstop výkrm od letušek, pokec se spolucestujícími, aktuální číslo Vela, spánek a je
to, přistáváme v Christchurchi, městě s asi 400 000 obyvateli,
centru jižního hornatého ostrova stále postiženém zemětřesením z roku 2010 a 2011. Prosím vystupovat.
Podruhé vidím svůj bike, i s batohem dorazil v pořádku, vstupní kontrola, a jsem na zemi. Potřebuji najít hostel, dospat se,
sprchu, najíst, zorientovat se, aklimatizovat se na horké vlhko
a převrácený režim, koupit si auto, které zanedlouho zase prodám (je to vlastně takový jinak pojatý pronájem), naučit se jezdit
vlevo, vyléčit rýmu. Úkolů tak akorát na čtyři dny.

Život v autě
Najednou je středa a zbývají jen dva dny do odjezdu na první
ze dvou závodů, TO pětidenní enduro. Po něm se podívám už coby
divák na Crankworx (reportáž z něj najdete na jiném místě tohoto vydání). Budím se pod alejí na odpočívadle kousek nad městem. Počasí přeje, snídám na sedadle řidiče s výhledem na město
a moře, vrcholky kopců mám za hlavou. A zdarma. Tohle každému
Východoevropanovi bez moře musí učarovat, navíc v březnu!
Konečně sedím na biku i reálně, ne jen v představách, a zkouším včera nalezený trail. Hravý, po vrstevnici zařezaný do svahu,
přiměřeně široký, tedy ne více než 0,5–1 metr, zatáčky střídají
klopenky a menší hupy, někde je skála nebo větší šutr – skočíš
nebo objedeš, záleží jen na tobě. Podloží je hlína, okolí různorodá tráva, převážně žlutá. A ty výhledy do sluncem zalitého údolí
a na okolní kopce, jeden by si hlavu vykroutil. Naštěstí není kdy
takto ublížit krční páteři, když už je trail chvíli rovnější a hladší,
tvrdošíjně na něm vegetí všudypřítomné ovce. S typicky na smrt
vyplašeným výrazem bekají, čůrají a utíkají rovnou přede mnou
(přesně ve stylu příběhů o Tomovi a Jerrym), až mi jich přijde
líto. Zpomalím a ony konečně uhýbají do strany.
Celé je to tu dost podobné Chorvatsku. Jenže já po asi 15 minutách intenzivního dovádění a následně stejně dlouhého šlapání k autu jsem polomrtvý po celý zbytek dne, evidentně je stále
horko a chybí mi aklimatizace.

ARP-14 k/r
Materiál ALKETIS, celorozepínací sportovní střih, na zadním
dílu 3 otevřené kapsy, reflexní prvky. Velikosti: S-3XL.

Cena od: Kč 1.350,-

ARP-14 d/r
Materiál MANATI, celorozepínací přední
zip, prodloužené rukávy, elastické lemy na
rukávech, na zadním dílu 3 otevřené kapsy,
reflexní prvky. Velikosti: S-3XL.

Cena od: Kč 1.450,-

ARP-14 k/n
Materiál Omega (vysoce elastický), síťované
elastické šle z materiálu Naxos, vícedílný
anatomický střih, ploché švy, široký lem se
silikonovým vláknem v zakončení nohavic.
Vložka AUTHOR 3D Veloce. Reflexní doplňky.
Velikosti: S-XXL.

Cena od: Kč 1.650,-

Vsuvka
Vyprávět čtenářům Vela o tom, co je to vlastně enduro, by
bylo zbytečné. Spíš drzé. Proto jen zmíním, že etapový enduro

author.eu
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závod, třeba takový, co mám před sebou,
je podobný jako automobilová rallye.
Skládá se z měřených úseků, rychlostních
zkoušek, takzvaných erzet, a transferů
z cíle jedné erzety na start druhé, případně do cíle dne. Transfery nebývají měřené,
často však bývá daný limit na celý závod.
Erzet bývá většinou tři až šest, jsou měřené nejčastěji čipy a jezdci startují po
30–60vteřinových intervalech v pořadí,
v jakém na start přijeli.
V naprosté většině případů platí pravidlo, když jezdíš, tak vždy s přilbou na hlavě, a pak to, že transfery zvládá každý výhradně vlastními silami (ani jedno v tomto
případě naštěstí úplně vždy neplatilo,
měli jsme také autotransporty, bez nichž
si nedokážu představit, jak bychom vše
zvládli). Jezdec musí být schopný všechny případné poruchy (defekty, zlomené
patky, přetržené řetězy) opravit sám nebo
za pomoci ostatních jezdců. To samé platí
o pití a výživě, jen s výjimkou organizátory daných občerstvovaček.
Typický terén je někde uprostřed mezi
cross-country a dowhnhillem, záleží na
organizátorech, jakou obtížnost zvolí, jednotlivé závody se různí. Bike by tedy měl
umět zhruba vše.
V současnosti jde o jedno z nejrychleji
rostoucích bikových odvětví, především
tedy z pohledu počtu závodů a zázemí
na nich, počtu nabízených kol a produktů
a v neposlední řadě i marketingu a mediálního pokrytí. Počty závodníků nedosahují
třeba maratonských klání, ale také pozvolna rostou, určitě tedy ve světě. Na závodech téměř vždy bez výjimky panuje
pohodová atmosféra, nahoru do kopce se
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jezdci poznávají a často družně diskutují, stejně tak i před startem. V erzetách se
z nich na chvíli stávají konkurenti, v cíli
(obvykle po čtyřech až šesti hodinách jízdy) zase zavládne pohoda, když si všichni
vyměňují dojmy.

Skoro akce
Střih, je pátek, den nula, transport
do centra závodů. Celý Christchurch si
spokojeně žije svojí předvíkendovou atmosférou, jen před vybraným hostelem je
rušno. Ve vedlejší ulici stojí několik dodávek s držáky či přívěsy na biky a pár uvolněných týpků označených jako pořadatelé. „Čau, jsem Ľubo, č. 4, jen si zaparkuji
auto a přijdu,“ hlásím se a oni souhlasně
pokyvují hlavou. I když už je po termínu
odjezdu, s úsměvem nakládáme biky a bagáž a já nasedám.
Manželský pár okolo čtyřicítky z Austrálie, dvacetiletý „kiwák“ (Novozélanďan), jedna dvojice a pár samostatných bikerů ze západní Evropy. Tady mi dochází,
jak velmi mezinárodní účast tento dokonce teprve nultý ročník bude mít. Na místě
potkávám kromě už zmíněných velkou
komunitu z Indonésie, několik Američanů, Kanaďanů, a dokonce skupinku ze Singapuru! Z východního bloku jsem celkem
očekávaně jediný.
Ubytování je ještě hezčí než na fotkách,
inu, zatím všude, kde jsem byl mimo Evropu, nemají s místem problém, všechno dřevěné, nové a všudypřítomná zeleň
a hory. Registruji se, dostávám vysněné
„předměty doličné“, sponzorské dárky
a hlavně číslo s vlastním jménem! Nedaleko stolu praská dřevo v krbu, na stěnách

barevné obrazy, na gauči už nadšení bikeři rozebírají první dojmy po příjezdu. Ty
moje? Klid, pohoda a relax v neskutečně
krásném prostředí. A teplo. V březnu.
Následuje oficiální přivítání hlavní organizátorkou – drobná copatá kočka, co už
má za sebou úspěšně BC Enduro v Kanadě. A je to vidět. Stále má úsměv na tváři,
žádný stres, všechno evidentně šlape podle plánu.
Večeře. Tak tomu říkám nálož! Pro nás
Evropany běžné jídlo, ale z místních ingrediencí, hlavně ovoce a zeleniny, chutná
doslova božsky. Kdo chce, je z čeho přidávat, několika koláči na závěr se prakticky
odrovnáváme. Chlazené pivo typu Pilsner
(a tentokrát opravdu dobré, díky absenci
přehnané hořkosti pro mě lepší než originál) to zachraňuje.
Na závěr předehry přichází drobná změna plánu, jako každý ostrov také Zéland
umí být pořádně bohatý na srážky a všechny čtyři roční období v jeden den tu nejsou
výjimkou. A právě zítra má pršet, doslova
slejvák, více než 50 mm v průběhu pár hodin dopoledne, no a co, že tu už více než
dva měsíce pořádně nepršelo. Aha, takže
tradice, že kdykoliv před endurem nebo
během něj prší, tu platí úplně stejně. Má
pršet dopoledne, vyrážet se bude proto až
ve 12 hodin. Nejen celý tenhle výlet tedy
začal deštěm, kapkami začne i následující
enduro závod.
Celkem spokojeně uléhám ke spánku.
Ve snu si ale připadám i bez něj.

1. den: Craigieburn
Ranní pohled z okna, venku sucho, že
by zas jednou ostrovní předpověď nevyšla?

Věru, pršet má až později, prakticky půl dne
v kuse. To bude ještě zajímavé. Start se posouvá na v tuto chvíli rozumnější desátou
hodinu, krátce předtím ale začíná padat
voda. A přidává a nepřestává až do té třetí
odpoledne. Venku panuje celkem „československých“ březnových 10 stupňů a prší.
Nevadí, navlíkám si pláštěnku a všichni
plní očekávání vyrážíme. Stoupáme trailem, který bude současně poslední erzetou.
Jednoduché zvlněné hravé traily lesem
nebo loukou a po kořenech byly příjemné,
ale doslova lilo celý den, takže spíše než
o ježdění šlo o plavání v bahně. První dvě
erzety nic nevidím, oboje brýle, cyklistické i „lyžařské“, mám zamlžené. Na čtvrtou
erzetu přestává pršet, z norského prostředí (nějaký čas jsem pracovně strávil
v Norsku a tohle mi to připomíná) jedeme
do Alp – strmé svahy plné suti a v nich
do půlmetru široký namotaný technický
trail s parádním flow a výhledy, kam lze
snadno sletět. Přesně takovéto traily rozdělují bikery na „bože, co to bylo, bál jsem
se, musel jsem slézat a vůbec jsem si to
neužil“ a druhou skupinu „neuvěřitelné,
adrenalin mám až v krku, chci ještě, ještě!“ Tam jsem se právě zařadil i já.
Po prvním dni bylo neuvěřitelně vidět,
jak jsou jednotliví jezdci různě připravení

a co jim vyhovuje. Některé odrovnalo hodně šlapání, protože jezdí převážně v bikeparcích (především skupinky z Indonésie
a Singapuru), jiní poprvé viděli svůj bike
v dešti, zimě a bahně (chlapci z Kalifornie
a slunečných částí USA), naopak univerzálněji založení bikeři si celý den nemohli
vynachválit! S nimi opět i já.

2. den: Mount Hutt
Budíček, polovina věcí je ještě mokrá,
všechno pořádně zaprasené, ale neprší!
Polovina tratí rychlých hravých singltrailů s výhledy a občas skoky, ta druhá Mieroszovské peklo, to nás dnes čeká. (Mieroszovský závod je jeden z polské EMTB
série na hlíně a volných kamenech s neuvěřitelně prudkými tratěmi a krásnými
výhledy, moje nejoblíbenější východoevropské enduro). Megalepivý a stále mokrý
jíl a v něm vyjeté koleje – přímo motokrosové klouzání se dolů po trati. Jednoduše
zase něco náročného, nového, vzrušujícího, a proto fantasticky zábavného!
Následoval několikahodinový přesun
do Queenstownu, novozélandské mekky bikingu. Doplním, že se pohybujeme
v horské, v zimě lyžařsky využívané oblasti. Například dnešní start, respektive
vrchol Mount Hutt je vysoký 2190 metrů.

3. den: Coronet Peak
Třetí den bývá kritický, v našem případě
to představuje první teplý letní den závodu. Před námi je nejdelší a nejstoupavější
část celé téhle bláznivé akce. Každá etapa
je úplně jiná, proto se rozepíšu malinko víc.
Ranní program je už zautomatizovaný –
budíček v 7.30 hod., obléknout si, co je aktuálně suché, umýt bike, snídaně, namazat řetěz, poskládat bike, připravit batoh,
naložit bike na přívěs a sebe do dodávky,
potom transport na začátek etapy pod lanovkou, tam brífink a oficiálně se poprvé
dovídáme, co nás bude čekat. A začínáme.
První erzeta, to je hlína, singltrek
po hřebeni a samé zavřené klopenky. Božské výhledy hluboko do krajiny.
Druhá je nejlepší z celého dne. Úzký
rychlý trail plný hupů, wallridů, pro toho,
kdo si věřil, tak i skoků, stezky kolem
skalnatých masivů včetně „the cock rock“
– obrovského kamenného ptáka, odtud
název… Následuje přelézání plotu a rázem
se otevírá nová krajina, pravý hravý alpský rychlý úzký trail od vrcholu vedoucí až
úplně dolů celým údolím, poslušně namotaný do svahu. A nekonečný.
Pinewood forest, jak se jmenují kulisy pro třetí erzetu, přináší tmu, bezvětří,
všude kolem jsou borovice, sklon trati je

ETAPOVÝ ENDURO ZÁVOD

YETI TRANS NEW ZEALAND
www.transnz.com
etapový enduro závod
první, přesněji řečeno nultý ročník
7.–11. března 2015
5 dní, 5 etap
dokončilo 49 mužů (autor článku na 22. místě, nedokončilo 5),
9 žen (nedokončilo 6), 23 mužů 40+ (nedokončilo 7)
a 3 ženy 40+ (nedokončily 2)

strmý a podklad sypký – prakticky stále
snowboardujeme po jednom obrovském
polštáři plném šišek a jehličí ze stromů,
místy dobrých deset centimetrů. Necelých
pět minut jako z jiného světa.
Přichází čtvrtá erzeta, která je trochu
za odměnu za hodinový výšlap údolím
jako z Vinnetoua nebo chorvatských Plitvických jezer, zase jednou něco nádherného. A erzeta samotná je zase jedna z těch
nejlepších. Ještě ani ne před deseti lety to
byla oficiální downhillová trať, kde začínali dnešní světoví sjezdaři. Krátká, neuvěřitelně hravá a výživná.
Opět jednou „něco poprvé“ zažívám
v pátém dějství tohoto luxusního dne.
Louka plná husté dlouhé trávy, jezdíme
proto po jakémsi polštáři, znovu se učíme
odhadovat trakci a číst terén.
Všichni už chtěli večeři, pivo a sprchu,
jenže s šestou erzetou dnešní etapy přišlo
deset minut nonstop s nataženýma rukama téměř „kolmo“ dolů. Hlína a tráva. Neuvěřitelné, v cíli všichni záříme s obrovským úsměvem, včetně tatíků a mamin
ve věkové kategorii 40+.
Poslední transfer a závěrečné pivo s organizátory byly nádherným bonusem,
skvělou tečkou za tímto nejlepším bikováním vůbec. Pokolikáté už tohle říkám
a kolikrát to ještě řeknu… Aktuálně to tvrdím už třetí den za sebou s přesvědčením,
že už jednoduše nemohou existovat lepší
tratě a zážitky s bikem v přírodě.

4. den: Alexandra
Wales v Chorvatsku, horko, sucho, žlutá vyprahlá hlína, vůně levandule, hodně
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šlapání a jízda po vulkanických skalnatých masivech. Naslepo, podle na zemi
vyznačené trasy je to jako v počítačové
hře. Pěšky absolvujeme špatně schůdné
výšlapy a za nimi naslepo letíme několikametrovými padáky strmě dolů, asi
takové to dnes bylo. Poslední erzeta už
připomínala sjezdovku a ne louku, odklopených padáků přibylo, stejně tak
i úsměvů v cíli tohoto nejtěžšího a nejoblíbenějšího měřeného úseku dne. Jen
ty třicetistupňové teploty daly pořádně
zabrat.
Ještě dlužím vysvětlení k úvodu předešlého odstavce: Wales je nejen země, ale
taky trail Rychlebských stezek, ten jsem
měl na mysli, je obtížností asi to nejbližší tomu, co jsem tu dnes jezdil (stále však
o něco jednodušší), a celé okolí tento den
vypadalo jako ve vyprahlém Chorvatsku
ve vnitrozemí bez vody.

5. den: Skyline Gondola
bikepark Queenstown
Den poslední, jak jinak než bikepark!
Snídaně v téměř smrtelných šest hodin
ráno, to abychom si stihli vychutnat tratě jen pro sebe, před otvíračkou. Poslední
den se odehrál v aktuálním duchu endura, jediný rozdíl vůči sjezdu byl ten, že
na start se biker musí dostat po vlastních.
Dali jsme si dvakrát hodinový „vynes a vytlač“ styl. Měřené úseky měly všechno –
rovinaté traily s výhledy, freeride „hobbitím“ lesem, rockgardeny a kořeny mezi
stromy, přírodní dropy, utažené klopenky,
vyhlazené široké tratě plné lávek, skoků
a wallridů, strmé padáky. Všechny možné

povrchy. Tohle ještě první den pro mnohé
nejezditelné peklo dávali všichni s přehledem. Jednak už nebylo sil brzdit, jednak
všichni pochopili, že na biku je sjízdné
asi opravdu všechno, musí to jen ta hlava pustit. O to větší zážitek potom přijde.
Následoval aplaus v cíli, a najednou je
po všem.

Těžké loučení
Pro velkou část z nás to byly životně
nejkrásnější a současně nejkrutější dny
na biku, kdy nikdo nevěřil, že sám a dobrovolně sjede takové nemravnosti v tak
velkém objemu, a ještě si to náramně užije. Závěrečné pivo v cíli sice každého přizabilo, ale ten pocit připít si vychlazenou
„skoroplzní“ s nápisem Trans NZ Finisher
2015 spolu s ostatními bikery jednoznačně za to stál. To jsou totiž chvíle k nezaplacení, když se věnujete svému koníčku,
děláte něco pro sebe a všechny momenty
sdílíte se stejně naladěnými lidmi, navíc se
šťastným koncem v neuvěřitelně příjemné
atmosféře. Všichni polomrtví únavou počítají modřiny, škrábance a odřeniny, neskutečně šťastní a smutní zároveň, že už
tohle životní dobrodružství mají za sebou.
Celkově pozitivní dojem podtrhuje reakce na otázky hlavní organizátorky Megan
(po fantastické večeři tentokrát ve vyhlášeném podniku v centru Queenstownu):
„Tak co, kdo z vás chce dres s motivem
závodu? A kdo z vás chce za rok ke mně
do Kanady?“ a více než polovina rukou vystřelila prudce nahoru. Včetně té mojí.
Luboš Hladký
Foto: Ronan Dugan, autor a archiv

