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Kapitola 1

Sourozenci
Když se pokouším analyzovat pohnutky, které mě přivedly
k mé sportovní dráze, nemohu vynechat svou rodinu, mé
dva bratry, Brice a Simona. Když přemýšlím o vývoji mého
povolání, na tu neuhasitelnou vnitřní touhu, všechno mě
vrací do našeho dětství.
Bylo by určitě přehnané říkat, že všechno se odehrálo
tam. Během svobodného a radostného mládí, které nám
dopřáli naši rodiče, spolu s místem, které mi připravil
osud uprostřed sourozenců, mezi mladším Bricem a starším Simonem.
Když se pokouším objasnit výběr svého poslání, svůj
bláznivý plán stát se šampionem, musím vzít v úvahu
mnohem více prvků. Ale je jisté, že jestliže jsem vždycky
měl kdesi v sobě zrnko (gen?) závodníka, pak toto neobyčejné dětství a mé postavení v rodině mu pomohlo vyklíčit.
Mám-li být upřímný, musím přiznat, že nejdřív jsem
měl ze Simona strach. Byl to můj velký, o čtyři roky starší
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bratr, a když jsem se jako dítě pral s Bricem, nejmladším
z nás, Simon ho důsledně bránil, a já jsem se pak musel
utkat s ním. A to už zdaleka nebylo to samé!
Nemyslete si ale, že jsme byli vychováváni v bojovném
ovzduší. Naopak, rodiče, a hlavně matka, nenáviděli, když
se konﬂikty řešily jinak než dialogem. Ale ti, kteří to prožili, vědí, že sourozenci až do puberty řeší mnoho věcí
pěstmi.
Rodiče se o nás starali, zvolili pro naši rodinu hodně
přírodní životní styl, po němž tehdy toužili, ale zároveň
nám nechali obrovský svobodný prostor.
Matka byla logopedka a otec horský vůdce, a když mi
bylo pět nebo šest let, stali se správci velmi izolované
ubytovny, vzdálené od Font-Romeu půlhodinu autem. La
Cassagne byla nádherná kamenná stavba se stodolami,
stájí, společenskými místnostmi a velkými hostinskými
pokoji a k tomu patřil ještě náš obrovský dům. To všechno uprostřed přírody, patnáct kilometrů od nejbližších
sousedů.
Jeden přítel mých rodičů si postavil blízko nás úly
a dával nám spoustu sklenic s medem, které jsme s Bricem prodávali ubytovaným hostům. Pravidelně se stávalo, že než se rodiče vrátili, museli jsme je ubytovat sami.
Byli jsme zodpovědní, nezávislí, svobodní. Šťastní. Když
matka skončila ve své ordinaci v Saillagouse, starala se
o sad a zeleninovou zahradu, vařila a ubytovávala klienty. Také nosila otci do hor zásoby jídla, když byl na týdenních túrách se skupinou dospělých, kteří si oblíbili jeho
služby i služby jeho soumarů.
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Později, až mi bude asi deset let, mi otec párkrát dovolí,
abych šel s ním. Budu tedy kráčet šest nebo sedm hodin
denně stejně rychle jako velcí, povedu koně a pak budu
pomáhat stavět tábor. Tyto chvíle budu milovat, budu
hrdý na to, že jsou dospělí ohromení mou výdrží. Budu
miláček, malá hvězda ve skupině…
Zatím jsem v La Cassagne prožíval život snů. Hrávali
jsme si s Bricem v obrovském stromě, který jsme si zařídili jako vesmírný koráb. Byli jsme si velice blízcí. Každý
červen jsme snili o Roland-Garros, byli jsme jediní hráči na
hrbolaté hliněné cestě, která vedla kolem našeho domu.
Brice byl v těch letech můj nejlepší partner pro hry. Simon
se od nás rychle odpojil, logicky dával přednost kamarádům svého věku. Do školy jsme museli chodit kilometr
a půl k silnici, kde nás nabral minibus objíždějící samoty.
Otec se kromě svých koní staral ještě o tři andaluské koně
určené na porážku. Pravděpodobně na nich nikdo nikdy
nejezdil, ale my jsme s Bricem byli jejich oblíbenci a dlouho trvalo, než matka pochopila, že chlupy, které nacházela
po návratu ze školy na našich kalhotách, patří jim. Tajně
jsme na nich jezdili až k cestě, abychom nemuseli jít pěšky.
Takže si snadno můžete představit náš tak trochu hippie životní styl. Měli jsme místnost s televizí, ale chodili
jsme tam jen zřídka, když jsme s matkou prodiskutovali –
tedy vyjednali – povolený program. Bývala to „Ushuaïa“,
„Kořeny a křídla“ nebo „Thalassa“, někdy nějaký ﬁlm na
kazetě nebo v neděli odpoledne animovaný ﬁlm. Maminka dávala vždycky přednost společenským hrám. Je jasné,
že jsem nerad prohrával, dokonce i v pexesu…
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I když byli rodiče velmi zaměstnaní ubytovnou a svou
prací, vždycky si našli čas, abychom jeli společně na
prázdniny.
Tak jsme v roce 1996 strávili léto v Quebeku. Ten rok si
pamatuji díky Olympijským hrám v Atlantě, kdy jsme se
dívali se Simonem na televizi v obýváku kanadských přátel našich rodičů, kteří vlastnili medárnu u ostrova svatého Vavřince. Matka tvrdí, že naše povolání začalo tam, na
gauči u obrazovky, kde jsme sledovali úspěchy Michaela
Johnsona nebo Marie-José Pérecové…
Jiné léto, o několik let dříve, jsme měli jet někam do
střední Francie a motor našeho Renaultu express vypustil po padesáti kilometrech duši. Otec se tedy rozhodl
pronajmout u pobřeží v Argelès-sur-Mer plachetnici,
abychom podnikli okružní plavbu po Středozemním
moři, na niž jsme navíc přibrali jednoho mého bratrance. Ten měl jen nejasný pojem o navigaci, ale jemu to stačilo. Otec nevypadal znepokojeně, tvářil se, že má všechno pod kontrolou, i když si asi v duchu musel říkat, že je
šílenec, když tahá svoje kluky do akcí, které někdy byly
na samé hranici bezpečnosti. Pamatuji si, že jsme s bratry a s bratrancem strávili nějakou dobu v záchranném
člunu, a zatímco plachetnice plula, já jsem uprostřed
širého moře skočil do vody… Nevím, jestli se doba tak
změnila, ale nám to připadalo normální, zatímco dnes
bych se svými dcerami nedělal ani desetinu toho, co jsme
tehdy dělali my.
Také jsme byli v Maroku, kde otec organizoval pro klienty několik túr na horských kolech. V soutěskách, kudy
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jsme putovali, byly záplavy, místní průvodce byl nervózní,
ale otec mu řekl, že ví, co dělá. Nakonec jsme zůstali uvěznění u vesnice našeho průvodce. Byla to tradiční ves na
velmi odlehlém místě. Pozval nás k sobě na tři dny, dokud
se cesta neuvolnila. To byl velice silný moment. Ti lidé neměli téměř nic, ale vypadali, že jsou šťastní, že se s námi
mohou rozdělit. Chtěli kvůli nám udělat oslavu. A byla to
třídenní oslava. Před odjezdem jsem dal svou kšiltovku
jednomu klukovi, který musel být jen o málo mladší než
já. Ještě dnes vidím jeho rozzářené oči a udivený oslnivý
úsměv. Díval se na mě, jako bych mu daroval dům. Dojalo
mě to. Mohlo mi být tak dvanáct let, ale na ten kouzelný
okamžik jsem nezapomněl.

Být první
Samozřejmě že v příznivých životních podmínkách na
horách byl sport naší hlavní činností. Alpské lyžování,
dlouhé vycházky na sněžnicích nebo na běžkách v zimě,
túry, kolo, běh v létě, zkrátka provozovali jsme přírodní
sporty, ale u mě se už tehdy projevovala soutěživost. Ať
šlo o jakýkoli pohyb, musel jsem být na vrcholu první.
Simon začal hrát lední hokej a já jsem ho samozřejmě
následoval. Ale stejně jako o něco dřív v judu jsem si uvědomil, že nejsem stvořený pro kontaktní sporty. Předpokládám, že nás také brzdily vysoké náklady na tyto
sporty. Je tedy přirozené, že jsme Simon, Brice i já zvolili
běžky. V lyžařském klubu jsme jen pokračovali v tom, co
jsme dělali doma. Vedoucí kladli důraz hlavně na radost,
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na objevování našeho okolí, ale už tehdy viděli, že bratři
Fourcadové mají jakési schopnosti a v mém případě i určitou chuť závodit.
Když jsem ze školy přinesl dobrou známku, na což jsem
byl hrdý, znamenalo to, že jsem nejlepší. Když jsem byl až
druhý, byl jsem zklamaný a bylo to na mně vidět.
Ve sportu to samozřejmě bylo ještě horší. Na druhém
stupni jsem chodil ve Font-Romeu do sportovní třídy a se
mnou chodili kluci, kteří dělali naplno atletiku, zatímco
já se věnoval běžkám. To mi nezabránilo, abych se nerozplakal, když jsem nevyhrál přespolní běh. Stalo se to
jenom jednou, v šesté třídě. Pak jsem si pro sebe zabral
nejvyšší stupeň až po gymnázium.
Simon, který mi všude prošlapával cestu, hrál roli staršího bratra dokonale. Několikrát mi zabránil, abych se
porval. Dokonce i Thibaut, který se stane jedním z mých
nejlepších přátel, mi chtěl ze začátku rozbít hubu. O mnoho let později se Simonovi přizná, že ho od toho odradila
jen vyhlídka, že by měl co do činění s ním.
Simon se rozhodl pro biatlon, aby byl se svými kamarády. Já jsem sledoval svého staršího bratra. Z dálky.
I když ho to dráždilo. Myslím, že se tehdy trochu hledal.
Pak postupně dozrál k tomu, aby se tělem i duší věnoval
jednomu sportu. Rozhodl se, že se mu bude doopravdy
věnovat i poté, co těžce prožíval zklamání, když ho nevybrali pro mistrovství Francie, zatímco jeho nejlepší kamarádi tam jeli.
To já jsem byl spíš talentovaný a hlavně amatér. Byl
jsem v týmu Východních Pyrenejí a pravidelně jsme
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jezdili do Alp na soustředění a na závody s našimi nepřáteli z Horních Pyrenejí.
A tam jsem potkal Hélène.

„Uvidíš mě častěji v televizi než ve
skutečnosti…“
Když si pročítám dopisy, které jsme si psali, skoro se stydím, jak mi přijdou dětinské. Kluk, to je přesné označení
toho, čím jsem byl, když jsme se potkali na Mistrovství
Francie družstev v Alpách. Muselo mi být tak jedenáct
nebo dvanáct let, ale byl jsem upovídaný a neměl jsem
žádné zábrany. Byla o rok starší než já. Líbila se mi, strčil
jsem jí tedy pod dveře vzkaz s otázkou, jestli by mě chtěla
políbit. Překvapivě můj návrh nepřijala! Pokud si pamatuju, poslala mi krátkou odpověď ve smyslu: „Ach ne!“ Myslím, že mě doopravdy brala jako nějakého blbečka, a měla
pravdu.
O rok později jsme se znovu setkali ve Font-Romeu, kde
nás oba uvěznila sněhová bouře. Znovu jsem se pokusil
o štěstí. Myslím, že jsem byl určitě méně neohrabaný.
V tom věku se člověk učí rychle a nesmírně se mění…
Od toho slavného víkendu neuběhl jediný týden, kdy bychom spolu aspoň hodinu netelefonovali.
První část našeho příběhu pomalu pohasla kvůli velké
vzdálenosti, která nás dělila, ale znovu jsme se setkali
v sedmnácti nebo osmnácti letech, aniž bychom kdy přerušili pouto, které nás spojovalo. V tu chvíli se náš vztah
stal trochu vážnější, i když odjela studovat do Toulouse,
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zatímco ze mě se stával opravdový biatlonista mezi Prémanonem a Villard-de-Lans.
Je to šílené, když si pomyslím, že Hélène je dnes moje
partnerka, matka mých dětí. Náš vztah byl od našich čtrnácti let několikrát přerušen, ale nikdy jsme spolu nepřestali mluvit, navzájem si věřit. Jsem přesvědčený, že bez
ní by se mi nepodařilo vybudovat stejnou sportovní kariéru. Dodala mi citovou stabilitu, kterou jsem potřeboval.
Nikdy jsem jí nelhal o tom, co čeká mě, a tedy i ji, kdyby
se rozhodla se mnou žít společný život. Hélène mi nedávno připomněla, co jsem jí řekl, když mi bylo čtrnáct let:
„Jestli se staneš mojí ženou, uvidíš mě častěji v televizi než
ve skutečnosti…“ Opravdu jsem neměl ani ponětí, že se
chci stát tím, kým jsem dnes, ale když si vzpomenu na ta
slova, nemohu popřít, že jsem musel mít nějaké vnitřní
přání, nějakou intuici. Chtěl jsem být jako ti chlápci na
plakátech, které jsem měl pověšené v pokoji. Chtěl jsem
být šampiónem na fotce. Bylo to víc než jen chuť. Plamen,
malý plamínek, který neuhasínal.
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Vítězství

v závodě s hromadným startem v Anterselvě (Itálie) v lednu 2011. Moje první vítězství
v místě konání Mistrovství světa v roce 2020.

Vzpomínka

První

závod.

První

Moje

na prázdniny.

hry se Simonem.

partnerka Hélène.

Manon,

moje první fanynka.
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března 2017 se rodina rozrůstá o Inès.

První národní závody v Alpe d’Huez,

První

tady v kategorii dorostenců.

Výlet

olympiáda. Stříbrná medaile ze závodu
s hromadným startem na OH ve Vancouveru
v roce 2010.

se Simonem na Lofoty, květen 2015.

Tři

bratři v Rusku v dubnu 2016.

Můj

první titul mistra světa v ChantyMansijsku (Rusko) v sezóně 2010–2011.

V

Sezóna

2011–2012. Můj první křišťálový

glóbus.

Soči poražen v cíli Svendsenem v závodě s hromadným startem.

