Jakub Škoda
Milovník hor! Od mala se pohybuje v přírodě a v horách díky vedení taťky. Na
základce se začal s bráchou nějak houpat na laně a ukázal se mu další prostor, kde
se chce posouvat a možnost jak spojit hory s tím, co má rád.
Věk: 21
Zájmy: hory, příroda, cestování, filmy, sem tam i knihy, poznávání nových věcí.
Hláška: hlavně se nezastavuj
Dostal se k Horské službě v Jeseníkách, a jak říká: „dovede být užitečný tam, kde to
má rád a kde tráví většinu svého času.“

Kdy jsi s tím, co děláš začal? Jak dlouho se tomu věnuješ?
No, od mala jsem dělal dráhovou atletiku, běhal jsem 1500m. Ale trénovat ve městě
na oválu a sledovat nedaleké Jeseníky nešlo dlouho. A tak jsem začal hledat různé
přespolní běhy a podobně. Tehdy trať která měla kolem 10km mě připadla jako
neskutečná dálka.
Našel jsem reklamu na zimní ultra maraton v Jeseníkách, nevěděl jsem, co to je.
Věděl jsem že to musím jít. Měl jsem problém, že mě nechtěli pustit na start kvůli
věku. Bylo mi 14. Nakonec jsem odstartoval. Dopadl jsem hrozně a musel odstoupit.
Ale byl to právě ten impuls, kdy jsem věděl, že to je věc, v které budu pokračovat.
Postupně jsem k tomu zapojil lezení a skialpinismus. Začal jsem tomu říkat svatá
trojce.

V létě běhal a lozil a přes zimu lozil v horách a jezdil na lyžích. Čím dál víc jsem utíkal
ze závodů jenom do hor. Mám spoustu projektů v hlavě, které doufám, že se
uskuteční, ale na to je ještě dost času. Bydlel jsem v Chamonix ve Francii, a tam ta
láska k vysokým horám narostlá do neskutečných rozměrů a to je asi ten hlavní směr
co mě bude čekat v budoucnu.

Který byl tvůj první závod? Nebo impulz, kdy sis řekl: to mě baví, to chci
dělat.
Můj první závod byl běh Terryho Foxe, ale to jsem byl ve školce. První závod ultra byl
v Jeseníkách a tam jsem vyhořel. Nevěděl jsem co si obléct a co vzít s sebou. Měl
jsem jenom věci na dráhu a batoh do školy. Ale nějak jsem to poskládal a vyběhli
jsme. Nahoře byla kupa sněhu a -10 stupňů. Já jsem neměl rukavice ani bundu,
jenom lehkou vestu. Po 38km jsem si nedokázal ani boty rozvázat a zlomil si
tkaničky. Tehdy jsem odstoupil. Vůbec jsem nečekal jaké peklo přijde až doma
ztuhnu a rozmrznu. Totálně jsem vyhořel. Ale už tehdy jsem věděl, že to je věc, v
které chci být dobrý a nějakým způsobem posouvat hranice.

Běžný den.

Asi moc běžných dní nemám. Můj běžný den v Chamonix. Vstával jsem trochu dřív
dokud ještě nebyly sluneční paprsky silné. Hned ráno jsem běh směřoval do výšek a
běžel jsem se podívat na ledovec Mer de Glace. Tam jsem si trochu poběhal po
ledovci, podíval se na různé přístupové cesty k vrcholkům a už v hlavě plánoval, kam
se další den podívám a kudy poběžím a co objevím. Následovala pořádná porce
výškových metrů dolů, kde jsem si užíval běh jak jen to šlo. Už při cestě dolů jsem
přemýšlel co si udělám na oběd, a kam vyběhnu k večeru. K večeru jsem šel běhat
na dráhu do rychlosti. Nebo jsem si vyběhl trať závodu na Vertikál kilometr. Když se
mi zadařilo a měl jsem morálku, dohnal jsem se i ke cvičení ale to nebylo tak časté.

Kolikrát týdně trénuješ?
Snažím se aspoň 6x, ale není to jen běh, někdy to je lezení, někdy kolo. Musím
zapojit i nějaké cvičení a posilování.

Letošní cíl?
Asi nemám úplně pevný cíl na letošek. Chci se dobře připravit na další roky. Je
možné, že potkám nějakou výzvu a kompletně překopu plán. Jinak v hlavě mám
hodně cílů ale dokud nejsou jisté, tak o tom nerad mluvím.

Co ti to dává a co ti to bere?
Dává mi to strašně moc. Dělám to, protože chci, dělá mi to radost a najdu tam určité
uspokojení. Jsou dny, kdy to bolí, kdy se člověku nechce a musí se přemlouvat. Ale
vždy to bude to k čemu se s chutí vrátím. Troufám si říct že mi to nebere nic. Nebo
mi to aspoň zatím nemá co vzít.

Motto?
Já asi nemám motta. Stačí že běhám s hudbou v uších. To si člověk vždycky
vyslechne kupu moudra z těch textů :D Samozřejmě sem tam něco uslyším a
připomenu si to, ale většinu se to nedá ani říct na veřejnosti.

Bez čeho nemůžeš začít den?
No já většinou nesnídám, tak vlastně ani moc nevím, co by mě ráno nějak omezovalo
nebo co bych tak moc vyžadoval. Ale mám rád po ránu vůní čerstvé přírody nebo
deště.

Tvůj vzor
Mám spoustu lidí, které sleduji a fandím jim ať už je to Conrad Anker , Jimmy Chin,
Killian Jornet, David Lama, Mathéo Jacquemoud a mnoho dalších. Ale nemohu říct,
že někdo z nich by byl přímo můj vzor. Každý z nich má nějaký příběh a cestu. A
každý člověk je super zajímavý. Já bych měl rád taky svoji cestu a nerad bych tak
někoho kopíroval.

