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na osvědčené komponenty. Hlavně zadní 

kolo je důležité. Chce to kvalitní dvojitý rá-

fek s kalíšky a co nejsilnější dráty. Nechá-

vám si také namontovat co nejlehčí převody 

z horského kola a s nimi jsem zatím na as-

faltu i s bagáží vyjel úplně všechno. 

Vy jste se na poslední cestě vydal 
mimo Evropu, spousta cykloturistů 
směřuje spíše do méně civilizovaných 
zemí, jako je Afrika či Asie, proč jste 
si pro další putování vybral přejezd 
Spojených států a jaké zde máte zku-
šenosti s cyklistikou?

Každý ať si najde svůj směr. Mě to táhne 

na Západ a na Sever. Amerika je pokračo-

váním Evropy za velkou louží, takže pokud 

jsem chtěl někam expandovat, tak celkem 

přirozeně tam. Moc jsem si chtěl střihnout 

přejezd kontinentu od moře k moři a k tomu 

samozřejmě pobrat nějaké pěkné kopce. 

Všechno mi tam přišlo nějak větší – vět-

ší vzdálenosti, větší auta, větší horko, vět-

ší bouřky s většími kroupami a samozřejmě 

také větší kopce – v Coloradu se dá vyjet 

i na několik čtyřtisícovek. Větší ale samo-

zřejmě neznamená hezčí nebo lepší…

Bylo by to na dlouhé povídání, ale 

za všechno zmíním aspoň samotné Ameri-

čany. Byli jednoduše skvělí. Takové přije-

tí a vstřícnost jsem zažil málokde. Takové-

ho toho „Amíka“, jak si ho představujeme 

z těch přiblblých seriálů, jsem v Americe 

vlastně vůbec nepotkal. 

Jaká další výprava je v dohlednu? 
Pro letošek určitě ne. Dávám pauzu. 

Chtěl bych se někdy dostat na velké kop-

ce v Jižní Americe nebo v Asii. A taky mě 

to vždycky táhlo znova do míst, kde už jsem 

byl. Takže jak tak o tom mluvíme, klidně 

bych hned mazal zase třeba na Nordkapp.

Díky za rozhovor 
■

Příbytek z plachty na auto
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