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Souhlasil jsem s pozváním prakticky okamžitě a až pak zjišťo-
val detaily, které zjistit prostě nešly. Kolik je etap? Kudy vede trať? 
Na jaké dny budeme mít letenky tam a zpět? Komunikoval jsem 
asi se třemi jmény od pořadatelů a dalšími několika z izraelského 
ministerstva kultury, které se na pozvání a zajištění bezpečnos-
ti novinářů podílelo. V  době, kdy jsem se domáhal letenek, prý 

zrovna některé evropské a americké letec-
ké společnosti zrušily lety do  Izraele. Ne-
věděl jsem to a nevěděl jsem ani, jak vážný 
(a je-li vůbec vážný) je válečný stav na jihu 
země. Nemáme doma televizi a informační 
balast denní novinařiny nechávám proté-
kat kolem mě. A jsem v klidu. Ale upřímně 
– vědět to, jel bych asi stejně.

Jak jsem zjistil na místě, většina pozva-
ných novinářů pozvání odmítla ze strachu 
o vlastní bezpečnost, a stejné reakce byly 
i v mém okolí – báli se členové rodiny, báli 
se kolegové. A  ti, co se v  redakci nebáli, 
neměli čas. Musel jsem vybrat parťáka 
do  dvojice. Vzpomněl jsem si na  Honzu, 
známého z  Kladna, s  kterým se neznáme 
ani dlouho, ani moc dobře, ale sdílíme spo-
lečnou vášeň pro ježdění na kole. Asi dva 
roky jsme si říkali, že spolu vyjedeme nebo 
že spolu zajdeme na pivo. „Tak Honzo, ko-
nečně moje nabídka na společnou vyjížď-
ku, a myslím, že bude čas i na pivo,“ zavolal 

jsem mu a on hned souhlasil. Vím, že se připravuje na ironmana, 
kterého by chtěl dát někdy těsně před padesátkou, a věřil jsem, že 
to fyzicky zvládne. Jsou to jen tři dny, tři etapy, i když každá kolem 
stovky. Na biku to není zas tak málo. On se zase těšil, že se ode mě 
něco přiučí – fyzicky je dobrý, ale na biku je přece jen pořád docela 
zelenáč. Byla to loterie a risk, který nakonec vyšel.
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svaté země
PRACH 

Jet, či nejet? Tak zněla otázka, když mi v mailu dorazilo pozvání na exotický 
mountainbikový závod v Izraeli. Kde na mě pořadatel vzal kontakt, nevím, možná 
od místního novináře, s nímž jsem kdysi dlouze přátelsky rozprávěl, možná si 
stáhl seznam novinářů z BC Bike Race v Kanadě, kde jsem byl, a možná už všichni 
z civilizovaných zemí pozvání do země soužené válečným konfliktem odmítli 
a dostalo se i na nás, východoevropské, „rozvojové“. 

Kia Epic Israel 2014
18.–20. 9. 2014 

www.epicisrael.org.il

3 etapy: první 90 km/1550 m, 
druhá 95 km/2200 m, 
třetí 94 km/1920 m 

centrum Kibutz Dalliya

500 startujících

Závod se jede jako závod 
dvojic i závod jednotlivců, 
start, cíl i ubytování jsou vždy 
na stejném místě. Hodnotí se 
také vložené enduro vložky, 
které zaznamenává mobilní 
aplikace Strava v mobilních 
telefonech jezdců zcela 
nezávisle na pořadateli 
a rozhodčích.
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byl centrem všeho mountainbikového dění. Zde jsme se ubytovali 
ve skromných pokojících nebo v řadách stanů. Kibuc je malá sa-
mosprávná zemědělská nebo průmyslová obec, kde se hospodaří 
formou kolektivního vlastnictví. Je to trochu socialistické a také 
trochu přežité, ale lidé tu jsou milí a servis vynikající. Sešli jsme 
se tu dva Češi, dva Kanaďani a dva němečtí redaktoři z Biku, nikdo 
víc z novinářů hozenou rukavici nezvedl. A pak ještě dvoučlenný 
tým Španělů, kteří nakonec celý závod vyhráli. „Babička mi říkala, 
ať si dám pozor na ebolu,“ přidal k dobrému Andreas, aby dokres-
lil, jak zmatení lidé dennodenně strašení médii mohou být. 

Úvodní večer byl plný oficialit a  dlouhých proslovů, hovořil 
ministr turistiky, zástupce Mosadu (rozvědky) i  ředitel závodu, 
a všichni děkovali nám, cizincům, že jsme přijeli a že pomůžeme 
šířit dobré jméno Izraele do zahraničí a že je nás tu letos jen šest, 
ale příští rok to bude třeba už dvacet a další rok třeba sto cizin-
ců. Připadám si nepatřičně, ještě jsme nic nepředvedli a v mém 
zdravotním stavu se obávám toho, co předvedu v dalších dnech, 
a už nás všichni zdraví a poznávají, zapřádají hovor a děkují, že 
jsme tady.

Večer si Honza vyskládá komínky a připraví gely, nářadí, duše 
do „zástupu“ vedle treter, brýlí a přilby. A pořád se na něco ptá. 
Třeba ‚Na kolik to foukáš?‘ – a to já přece nevím. Zkusím palcem 
a  je to. Mám to v  oku. A  ráno vyhrabu věci z  tašky, navleču je 
na  sebe, naházím do  batohu, jaképak připravování. Trošku mu 
rozbíjím jeho systém a beru iluze, to mě baví. Rebelie.

 
Pět duší, plášť a sada lepení

Ráno startujeme brzo, den se teprve probouzí, ale 
teplo už je. Stojí nás tu 500, z čehož je nás asi jen osm 
cizinců, ostatní jsou Izraelci. Mountanbiking tu má sil-
nou základnu. Před námi je 90 kilometrů a 1570 me-
trů převýšení, nic hrozného, ale v neznámé krajině to 
může vypadat všelijak. Limit pro posledního závodníka 
je devět hodin. 

Od startu „závodíme“, jedeme v balíku, držíme tem-
po, vypadá to na  zábavný den. Těsně za  desátým ki-
lometrem zjišťuju, že Honzu nemám. Vracím se, ale 
motospojka mi velí čekat a  nejet v  protisměru. Když 
už nejede proti nikdo, vyrazím a  po  chvíli ho vidím 
v dálce mávat. Nedokáže sundat plášť, což z jeho ráf-
ků jde opravdu mimořádně špatně. Nakonec přece jen 
vyměníme a  chystáme se vyrazit, když slyším další 
zlověstné syčení. Tentokrát na mém kole. 
Opět měníme a teď už i lepíme, ať máme 
aspoň jednu živou duši, ty další rezervní 
jsou na pokoji. To už nás minuli opravdu 
všichni, včetně těch, co také opravovali. 

Předjíždíme naše oblíbené ‚opičáky‘. Už na startu jsme si říkali, 
že ‚tyhle‘ bychom mohli dát. A taky jo. Ale přichází další defekt 
a další a další, vyškemráme další tři duše a neustále lepíme. Už 
jsem zapomněl, že jsem včera měl horečku, a nevnímám, že nad 
námi žhne slunce a vzduch se tetelí nad třicítkou. 

Terén je kamenitý a rozbitý, což se Honzovi moc nelíbí, pere se 
s ním a já jsem rád, že mám alespoň někde navrch a nemusím jet 

Ztraceno v překladu
Izrael překvapil už od  prvních hodin na-

prostou pohodou, civilizovaností a  absencí 
jakýchkoliv známek války. Skoro se mi ne-
chce to slovo používat, i  když politici, kte-
ré jsme během týdne potkali, se jej nebáli. 
Na jihu v pásmu Gazy se zkrátka střílí a umí-
rají Palestinci i  Izraelci skoro denně. Izrael 
má dokonalý protiraketový štít, který téměř 
nelze prorazit a  ohrozit civilizovanou část 
země. Problém je jen to, že obranná střela 
stojí asi šedesátinásobek té útočné, čistě te-
oreticky by tedy mohlo dojít na válku peněz, 
kdyby útočník „chtěl“ a „měl“. Tady jde ale jen 
o Gazu. Peněz však Izrael nemá vůbec málo. 
Kromě udržení autonomie a  klidu uvnitř 
země z  pouště udělal příjemný kus plane-
ty s  úrodnou půdou, plantážemi tropického 
ovoce a vína a moderními městy evropského 
střihu. 

Pořád jsme jen nevěděli, kudy povede tra-
sa, jsou-li to okruhy, nebo jízda napříč, a ne-
jsme-li nebezpečně blízko od místa konfliktů. 
Za  našich mladých let se válčilo na  severu, 
na  Golanských výšinách, teď je problémem 
Gaza na jihu. Izrael sousedí na jihu a výcho-
dě s Egyptem, na severu s Libanonem a Sýrií a na východě s po-
klidnějším Jordánskem, za nímž už je ale dramaticky blízko Irák. 
Izrael je takovým relativním ostrůvkem klidu, křižovatkou vlivů 
z Afriky, Evropy a Asie, místem, kde to jiskří po staletí už tak ně-
jak z podstaty. Jsou sem adresovány počátky dnešních civilizací, 
nacházejí se tu místa biblických příběhů, včetně narození, života 

i smrti Ježíše, ale nárok si tu činí i muslimo-
vé.

Jen samotný Jeruzalém, na  jehož pro-
hlídku jsme měli jeden jediný den, je roz-
parcelován na  židovskou, křesťanskou, 
muslimskou a  arménskou část. Do  mus-
limské nemuslim nesmí, muslim smí 
všude, jak typické. Energií to tu doslova 
vibruje. Někoho oslovila křížová cesta se 
čtrnácti zastaveními Krista, z  nichž de-
vět je pod širým nebem. Místo na zdi, kde 
se Ježíš údajně opřel, dostalo mě, přiložil 
jsem ruku a  připadal si jako u  elektrické 
zástrčky. Kolik milionů lidí sem vložilo 
dlaň s nadějí, že do nich vstoupí část Kris-
tovy síly? Na  kameni, kde bylo jeho tělo 
omyto a olejováno, si lidé nechávají světit 
předměty, postupují pomalu kolem místa 
ukřižování a sestupují do jeskyně, Ježíšova 
hrobu. My za jediný den zvládli vidět i zeď 
nářků s  modlícími se ortodoxními židy 
nebo posezení v marketu u kávy. Pro turis-
ty doporučuji ale dny alespoň tři, víc klidu 
a česky mluvícího průvodce. Přece jen se ta 
jména, vztahy a příběhy poněkud ztrácejí 
v překladu. A taky plnou fyzickou kondici, 
já hledal každý kousek stínu a místo, kde 

se dalo sednout, cloumala mnou horečka a nevypadalo to vůbec 
dobře. 

Všechno má svůj řád a smysl
Po hodině a půl jízdy autobusem na sever od Jeruzaléma (ten 

směr mě trochu uklidnil) jsme vystoupili v kibucu Dalliya, který 

IZRAEL
Izrael je země na  Blízkém východě, kde 
patří na  první místo v  indexu lidského 
rozvoje, svobody tisku a ekonomiky. Za-
tímco Izrael samotný považuje za  své 
hlavní město Jeruzalém, většina států 
uznává jako hlavní město Tel Aviv. Stát 
vznikl v  roce 1948 rozhodnutím OSN 
na území britského protektorátu. Má přes 
osm milionů obyvatel, z nichž přes 76 % 
tvoří Židé. Každé místo tu dýchá bohatou 
minulostí nebo sálá žhavou současností 
(rozlište sami), stačí jmenovat: Nazaret, 
Betlém, Jeruzalém, Tel Aviv, Jaffa, Haifa, 
Ejlat, Mrtvé moře, Galilejské moře, Golan-
ské výšiny, Západní břeh Jordánu, Gaza. 
Příjemné podnebí a mírné zimy umožňují 
i přes blízkost vyprahlé pouště pěstovat 
a  víckrát za  rok sklízet řadu exotických 
plodin včetně banánů, granátových jab-
lek nebo vína. Mountainbiking je v Izraeli 
velice oblíben i pro možnost celoročního 
provozování. Kromě nově založeného 
etapáku Epic Israel a  množství singltre-
ků se Izraelci pyšní možností projet zemi 
po  značené MTB trase od  severu k  jihu 
po  Holyland MTB Challenge. Informace 
o ní najdete na webu www.holylandmtb-
challenge.com. 

KIA EPIC ISRAEL 2015
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mi singltreky a užili si je. Konstrukce trasy začínám chápat jako 
pospojování lokalit se singltreky. Proč ne! Sám jsem překvapený, 
kolik jich tu je a v jakém jsou stavu. 

Samozřejmě je strašlivé vedro, na  občerstvovačkách hledáme 
stín a  ztrácíme tam hodně času. Už jsem pochopil, že zhruba 
na 40. kilometru Honzovi pravidelně sekne, a to mě ještě na 15. 
i 20. rve po rovině z háku. Stačí mu na chvilku si sednout, orazit 
a zas jede skvěle. 

Několikrát za den slyším „Ty jo, nic podobnýho jsem v životě ne-
sjel“ nebo „Ty jo, nic podobnýho jsem v životě nevyjel“. Zlepšuje se 
v technice hodinu po hodině, den po dni a uznává, že mountain-
biking je jeden z nejtěžších sportů na světě, ne-li úplně nejtěžší. 
Po večerech čte knihu Kolo lží a cyklistiku hltá plnými doušky. 
Já jsem rád, že na něj můžu čekat a nemusím jet na maximum, 
nejsem v kondici, ale jet zvládám. Sem tam si něco najedu v tech-
nických pasážích a pak orážím. Celá trasa je na slunci, lesíky jsou 
tu řídké a stín vrhají jen budovy nebo auta. Všude je prach, písek 
a kamení. Pokořujeme čas osmi hodin a ve výsledcích naší kate-
gorie jsme asi ve dvou třetinách.

Pro každého něco
Třetí etapa se ničím podstatným neliší, je kombinací těch prv-

ních dvou, má jak příliš drncavého kamení jako ta první, tak 
i jezdivé a technické pasáže jako ta druhá a je podobně těžká jako 
obě dvě předešlé. Pořadatel uvažuje pro příští rok o jejím zkrácení 
na 50–70 kilometrů. Kanaďané i Němci se shodují, že Cape Epic je 
výrazně snazší a že sedm dní by se v této náročnosti a tomto po-
časí vůbec nedalo zvládnout. Souhlasíme, také toho máme v cíli 
plné zuby. Vykašláváme prach z plic a jsme rádi, že druhé dva dny 
jsme se alespoň chvíli svezli. A to v terénu, do jakého by se člověk 

jinak sám na kole neodvážil a nikdy by nečekal, že tu jsou trasy 
značené pro horská kola. 

V Izraeli je mountanbiking překvapivě hodně silný, jezdci jsou 
ve výtečné kondici a mají kola světových, často kultovních a ma-
losériových značek. Zdá se, že je tu sportem bohatší části popu-
lace. V technice místní pokulhávají, což je vidět i na výsledcích 
enduro vložek, kde se oba Kanaďané jedoucí naslepo a v neznámé 
krajině vždy umístili nejhůře do třetího místa.

Izraelský pořadatel si musí ujasnit, co od svého Epicu chce – zda 
mít extrémní podnik pro místní matadory, nebo lákavý, atraktivní 
mezinárodní podnik nabízející multispektrální zážitek nadšeným 
bikerům z celého světa. Zatím je blíž té první variantě. Jet sem jen 
pro závod na tři dny by bylo pro Evropana málo. Náš program byl 
ale dokonalý. Doporučuji. Úplně vidím partičku, která vyrazí po-
znat Izrael na jeden týden, staví se v Jeruzalémě, v Betlémě, u Mrt-
vého moře (tam případně může na tři dny ponechat své nebikující 
protějšky), dá si pěkně do těla při Epic Israel a pozná kus z místní 
přírody a vše završí v baru na pláži v Tel Avivu při čekání na ranní 
odlet domů. Ve dvě ráno vám tu bude dělat společnost spoře odě-
ná mládež z celého světa, popíjející své drinky, a vy své předsud-
ky o  Izraeli budete moci klidně utopit třeba v kvasnicovém pivu 
s pohledem upřeným na lesknoucí se vlny Středozemního moře. Už 
chápu páreček padesátníků, který jsme potkali už v letadle na ces-
tě sem – jezdí sem opakovaně jen s batohy, Izrael milují. Půjčují si 
auto a kempují. Izrael považují za mimořádně bezpečný a příjemný 
kraj s příjemnými lidmi a vlídným počasím po celou zimu. Jejich 
jediná výstražná rada zní – vyhněte se beduínům. Při Epic Israel ale 
nenarazíte ani na jediného. 

Martin Raufer
Foto: Kia Epic Israel

na  maximum. Koncentrujeme se na  jediný 
cíl – dojet! Už nám chybí jen deset kilome-
trů do cíle a tušíme, že máme oproti limitu 
asi půl hodiny rezervu, když zas jedu po ráf-
ku. To je konec, tentokrát prodřený plášť. Ze 
čtyřkolky, která uzavírá závod, se mi snaží 
půjčit nový, ale na moje ráfky nejde nazout 
ani omylem. Do cíle bych už v limitu ani ne-
doběhl. Vysílám Honzu samotného a čekám 
na dodávku, která mě asi padesátikilometro-
vou oklikou odveze do cíle.

Určitě se ptáte na  důvody, proč zrovna 
my? Ano, výměny probíhaly tak, jak mají, 
kontrolovali jsme trny i vnitřek pneumatiky, 
na trati už jsme nemohli nic udělat lépe. Dů-
vodem byly příliš tenké, lehké a superzávod-
ní gumy, nevhodné do volného terénu, a také neznalost místních 
poměrů. Všichni tu prý vozí v duších nebo bezduších tmel. Večer 
kupujeme v mechanickém stanu Shimano duše s tmelem a já dva 
nové pláště (všechny defekty, kromě toho prvního, byly moje, cel-
kem osm výměn, pět duší, celá sada lepení pryč). Limit jsme ne-
stihli, další den ale můžeme nastoupit na start, jen už mimo boj 
o celkové pořadí. Alespoň že to. A vezeme plný batoh náhradních 
duší. Už zbytečně.

Razance a nesmlouvavost
Vyhlášení se opět neobejde bez řečníků. 

Mají něco společného, určitou naléhavost 
a razanci, možná až nesmlouvavost. A  jsou 
strašně zdlouhaví. A zase nás zdraví a děku-
jí. Bez té typické razance by asi Izrael nemo-
hl být tím, čím je, zemí, kde se slušně žije, 
kde snad všichni mluví excelentně anglic-
ky, zemí, která si drží hranice i historii před 
rozpínavým arabským světem. Nimi Cohen, 
ředitel závodu, je bývalý cyklistický profesi-
onál, sám je na startu a ve výsledcích mu pa-
tří přední příčky. Nezastírá inspiraci BC Bike 
Race. Z  Epic Israel chce mít velký světový 
závod, ale do ničeho si nenechá moc mluvit. 
Loňské dvě etapy letos rozšířil o jednu další. 

Kdo jel i Cape Epic, říká, že tato etapa byla těžší než ty jihoafrické. 
My měli úplně jiné starosti, ale to srovnání lichotí i nám.

Prach, slunce a singltreky
Nazítří vstáváme ještě o hodinu dříve, čeká nás o pět kilometrů 

a sedm set výškových metrů víc. První třetina je překrásná, na-
vedla nás do místa plného zbudovaných singltreků, odkud jsme 
vypadli na  širokou cestu vlnící se desítky kilometrů po  úbočí 
kopců. Napravo jsou překrásné výhledy, nalevo stráň, pod námi 
kameny a prach. Jede se nám dobře, trasa je jetelnější, méně ka-
menitá, ačkoli i včera jsme se objevili ve dvou místech s pěkný-

OCHUTNEJTE ZÁVOD 
NA VIDEU
Více o atmosféře se dozvíte 
z videí na www.iVelo.cz, 
do vyhledávacího políčka tu 
vložte 

web kód 14160
nebo načtěte 
přiložený  
QR kód.


