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MOMENT
ROZHODNUTÍ

B

o ž e , j á j s e m f a k t t a d y ! Opravdu stojím na rampě, nad kterou
visí to legendární logo s beduínem, a vyrážím na nejnáročnější
rally závod světa. Ten, na který směřovalo moje úsilí posledních několik let. Pryč je nervozita z příprav, teď si užívám to nesmírné privilegium, že tohle můžu zažít. Strasti a stresy jsou za mnou, teď už
budeme jen závodit! Cesta sem byla naplněna spoustou pozitivních
i negativních zážitků, ze všeho jsem ale vyšla silnější, a teď si plním
svůj největší životní sen. Jedu Dakar.
Těžko určit, kde to úplně všechno začalo. Asi to byla nějaká chvilka u televize z dětství. Tam jsem Dakar vnímala jako synonymum
„ultimátního dobrodružství“. Naopak si ale přesně vybavuju moment, kdy jsem se rozhodla, že se na tuhle cestu vydám. Ležela jsem
doma v posteli, bylo mi strašně špatně a nevěděla jsem, co se sebou.
Ale pojďme postupně.
Myslím si, že v životě jsou tři pilíře, o které se člověk opírá. Jednak je to rodina, pak partnerský vztah a do třetice osobní seberealizace, ať už je to práce nebo jiná činnost. Vrcholem toho je to,
čemu Japonci říkají Ikigai, vášeň přetavená v něco, co generuje
zisk, něco, kolem čeho se točí podstatná část života. Naše osobnost
má tendenci se k těmto třem pilířům upínat. Když se nedaří v práci, člověk přijde domů a hledá útěchu a náboj za jeho dveřmi. Když
se nedaří doma, seberealizuje se v práci a hledá berličky zase tam.
Mně se na přelomu roku 2015 zhroutily ty pilíře všechny najednou.
Moji rodiče měli celý můj život opravdu krásný vztah. Nebylo to
ani zdaleka manželství v tom negativizovaném slova smyslu, naopak, bylo láskyplné. Když mamka vařila, taťka šel kolem, plácnul
ji po zadku nebo něco zašeptal do ucha a oba se usmívali, bylo to
milé. Pro mě byli vždy vzorem a já měla moc hezké dětství. Jenže
tehdy taťka přehodnotil priority, netroufám si komentovat podíl
jeho krize středního věku nebo toho, jestli se postupně na životní
cestě vyvíjeli jinak, a rozhodl se odejít za jinou ženou. Tím se mamce zhroutil svět, já se pokoušela ji co nejvíc držet a pomoci jí. Pilíř
rodinný tedy ve velmi složité situaci.
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co

MILUJEME

v čem jsme

DOBŘÍ

Ikigai

co svět

POTŘEBUJE

co nás

UŽIVÍ

Slovo Ikigai v překladu znamená „smysl života“. Obyvatelé Okinawy by tento výraz
přeložili ještě přesněji a to „důvod, proč ráno vstát z postele”.

Do toho všeho jsem za sebou měla čerstvý, poměrně dramatický
rozchod. V té době jsem měla pocit, že se mi rozpadl vztah, o kterém
jsem se domnívala, že by mohl být osudový, ne-li celoživotní. Pilíř
partnerský velmi bolavý. Začala jsem pracovat jako překladatelka
a tlumočnice, což bylo sice moc zajímavé, ale shánění práce vlastně
zabíralo víc času než samotné tlumočení. V té neustálé honbě a snaze nabídnout své schopnosti jsem se docela ztrácela, nebavilo mě to.
Takže ani třetí z pilířů nebyl pevný. Najednou nebylo vůbec nic, o co
se opřít, a já se nacházela ve zvláštním vzduchoprázdnu. A to jsou
vždycky momenty, které jsou úžasnou příležitostí k přijetí výzvy.
Blížil se konec roku a moje tělo na danou situaci reagovalo po
svém. Na Silvestra jsem ležela sama doma se zápalem plic a několik
dní mi bylo opravdu bídně. Přišla sebereﬂexe. Došlo mi, že mohu rodičům pomáhat, ale nemůžu žít jejich život za ně, bojovat jejich boj.
Rozhodla jsem se, že si dám odstup, odosobním se od jejich problémů
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Pr vní stroj
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a začnu se soustředit víc na sebe. Tlumočnictví je rozhodně zajímavá práce, ale to množství energie, které jsem věnovala shánění obchodů, bylo neúměrné. A byla to pořád jenom práce, ne vášeň. Bylo
třeba udělat něco jinak.
Když se člověk rozhodne a něco si přeje, věnuje svému snu veškeré úsilí, nemrhá pak svým časem a energií, i kdyby se nedostal až ke
kýženému konci. V každý moment té cesty na tom bude líp, než kdyby se do ní vůbec nepustil. Ta cesta ho spoustu věcí naučí, ukáže mu,
kudy se vydat, přivede mu nové lidi. Myslím si, že nikdo na smrtelné
posteli neřekl: „Kéž bych strávil víc času v kanceláři hleděním do
tabulek.“ Naopak, lituje výzev, které nepřijal. Není nic horšího, než
žít bez smyslu života. Je hodně důležité mít v životě něco, kvůli čemu
člověk vstává ráno z postele. A je úplně jedno, jestli je na konci toho
úsilí domek s muškáty v oknech, šťastná rodina nebo Dakar.
Za to, že se z Dakaru jako vzdáleného dobrodružství stal Dakar
jako životní sen, může moje osobní, i když nepatrná, zkušenost. Ale
postupně. Sen o Dakaru ve mně ležel už dlouho a není to tak, že
kdyby se na přelomu roku jela Formule 1, hrnula bych se do ní. Už
od dětství mě bavily adrenalinové aktivity, pamatuju si, že jsem to
vždycky musela být já, kdo vylezl na strom nejvýš, kdo skákal z jezu
a vymýšlel další ptákoviny. Popravdě se divím, že maminka ze mě
není šedivá už teď, a tatínek není alkoholik, protože jsem jim to fakt
neusnadňovala. Bylo období, kdy měli tendence mi ty věci zakazovat,
což vedlo akorát k tomu, že jsem jim to neříkala dopředu, ale až poté.
„Mimochodem, mami, včera jsem skákala padákem.“ Vždycky mě
táhly sporty, které nebyly úplně holčičí. A Dakar? Ten si pamatuju
už od dětství, bylo to pro mě neuvěřitelné dobrodružství. Viděla jsem
to tak, že nemůže být nic víc, než jet sám spoustu dní pouští, muset
si umět poradit v extrémních situacích. Ale bylo to hodně vzdálené,
věc, se kterou se člověk setká přes televizi, a vůbec ho nenapadne, že
by někdy mohl být blíž. Vlastně něco jako pohádka.
Motorky mě vždycky lákaly a byly i součástí naší domácnosti. Táta
jednu měl, když se poznal s mamkou, ale prodal ji, když zakládali rodinu. Pak dlouho nic a až když jsem byla na gymplu, pořídil si další.
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Postupně jezdil i brácha a motorku dostala i mamka — taťka si přál,
aby jezdili spolu, ale ta tomu nikdy nepropadla a dnes už ani ona, ani
brácha motorku nemají. Já sice neměla mezi přáteli nikoho, kdo by
jezdil, ale přesto jsem motorku chtěla a pomalu si na ni šetřila. Hodně mi pak upřímně přidali naši k narozeninám, takže když mi bylo
21, udělala jsem si řidičák a koupila si svůj první stroj. Byla to Ducati
Monster 696 a já byla přesvědčená, že mi zůstane napořád, do konce
života. Byla krásná, červená a moc příjemná. Neměla jsem žádné větší ambice, jen se mi ježdění líbilo, užívala jsem si to a jezdila od kafíčka ke kafíčku. Bylo to celkem smysluplné trávení volného času, ale to
mi nestačilo. Když se něčemu věnuju, potřebuju, aby to mělo nějaký
význam. Takže jsem se začala učit jezdit lépe a ponořila se do toho
hlouběji. A začalo mě hodně lákat svézt se na motorce v terénu. Ale
kolem mě nebyl vůbec nikdo, kdo by tak jezdil a mohl mi s tím pomoct.
V té době jsem se dala dohromady s Radkem, což byl ten pozdější bolestivý rozchod. Radek dřív motorku měl a tak to bylo časté
společné téma. Dostali jsme se k tomu, že i on by si někdy rád jízdu
mimo asfalt vyzkoušel. Jednoho dne pak přišel s tím, že našel na
prodej terénní KTM LC4 asi za dvanáct tisíc. Motorka, která se běžně prodávala několikrát dráž, takže bylo jasné, že to bude totální
vrak, nám měla posloužit třeba jen na měsíc na vyzkoušení jízdy
v terénu. Když bude přesluhovat, bude to bonus. Šílená motorka, na
které nic pořádně nefungovalo, se najednou ukázala po všech směrech zajímavější než moje milovaná Ducati, a já už se nikdy na silnici nevrátila. Enduro mě totálně chytlo.
Do měsíce byl Monster prodaný a koupené BMW G 650 X Challenge, což nám oběma přišlo jako dobrá motorka na začátek a na sžívání s endurem. Začali jsme jezdit mnohem víc, já se do toho často
courala na motorce i sama. Přišly první cesty do destinací, které jsou
pro enduro vhodnější a které nás měly co naučit — Rumunsko, Maroko a další místa, kam se běžně jezdí. Neměli jsme naprosto žádné
zkušenosti ani techniku, prodělali jsme jednu rychlou enduroškolu,
kde se učí opravdu jen minimální základy. Ale jezdili jsme. Pak bohužel Radek usoudil, že X Challenge, který mi hodně vyhovoval, pro
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mě není vhodná motorka, protože z ní moc dobře nedosáhnu na zem.
Dnes už vím, že to není potřeba, ale jemu to tenkrát přišlo zásadní,
a tak šel X Challenge z domu a nahradilo ho další BMW, model F
650 GS Dakar. Tu motorku jsem nesnášela. Jednak mi nevyhovovala její geometrie a pak jsem to brala jako krok zpátky a velké příkoří. Nikdo by neměl za druhého rozhodovat, na čem bude jezdit. To je
velmi osobní volba. Přineslo nám to spoustu hádek a nepříjemností.
Samozřejmě jsme se taky mnohem víc seznamovali s lidmi, kteří
se enduru věnují, a díky tomu nám jednou přišla pozvánka na nějakou XL rally. To byly závody, které si pro sebe organizovala partička kamarádů. Naprosto neoﬁciální. A vzhledem k tomu, že nám
před startem říkali, že když nás někdo chytí v lese, máme tvrdit, že

Pr vní velké
enduro
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Pr vní terénní pokusy

hledáme zaběhlého psa Punťu, tak asi i nelegální. Jediná premisa
byla, že nás nesmí chytit hajnej. Na to jsme ale tenkrát vůbec nemysleli, dost nás závod zajímal. Konﬁgurace strašná motorka, ještě
horší, v podstatě silniční pneumatiky, s čímkoliv terénním to vlastně mělo společný jen nápis na boku. A do toho před závodem silně
pršelo, takže všude bylo hodně bláta. Neuvěřitelně jsem se trápila.
Výsledek byl takový, že jsem se s notnou dávkou akrobacie doslova
dobelhala do cíle, navíc na nějakém předposledním místě. Ovšem
euforie v cíli byla obrovská, přesně si pamatuju, jak jsem si myslela, že to bylo naprosto super. Našla jsem si svoji vášeň. Poprvé jsem
si vyzkoušela kombinaci jízdy a navigování podle roadbooku (viz
str. 32) a propadla jsem tomu. Jízda najednou dostala úplně jiný rozměr, všechno to dostalo drive a já věděla, že se tomu chci věnovat
mnohem víc. Už v ten moment mě napadlo, že jednou pojedu Dakar.

20

Gabriela Novotná. Cesta na Dakar

