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oš Troy, čo máte nového
v Kolorádskej Fruite od
našej jedinej a poslednej
návštevy v septembri 2010?
Asi najvzrušujúcejšou novinkou
posledných storočí je, že dinosaury
nevymreli tak, ako sme si to doteraz mysleli. Niekoľko pozorovaní
Velociraptorov zmenilo pohľad na
vec. Pardón, to nie je pravda, len
som chcel začať z niečím bombastickým! Čo je ale pravda, že
v okolí Fruity a Gran Junction sme
znovu otvorili nové traily a voláme
po vybudovaní ďalších v už aj tak
obsiahlom systéme stoviek kilometrov singltrailov. To by malo poistiť
našu reputáciu svetovej triedy do
najbližších rokov.

Ešte by si sa nám mohol zľahka prestaviť, to vieš Kolorádo
neni za rohom a na Slovensku ťa asi nikto nepozná:
Ahojte, ja som Troy Rarrick a mojou vášňou je niekoľko vecí:
Zdieľať úžasný život zo zaujímavými ľuďmi, jazdiť singeltracky
po celom svete a cestovať na miesta, kde som ešte nebol.
V roku 1995 sa môj život odklonil z Moabu, ktorý už vtedy bol
známy a odišiel som neďaleko malého mesta kde som vyrastal.
Otvoril som bikeshop vo Fruite a začal budovať singeltraily
v otvorenom okolí tohto úžasného miesta. Veľa ľudí sa mi
smialo ,že som otvoril obchod na mieste kde predtým neboli
bikerský zákazníci, ale toto smelé počínanie upútalo pozornosť
zarytých horských cyklistov a do roka sme boli „mladý frajeri“
na Kolorádskej bajkovej scéne. Do troch rokov sme boli známy
skrz USA a Kanadu a v roku 2001 sme sa dostali na zoznam
IMBA medzi tri najlepšie MTB destinácie na svete. Ako rástlo
naše meno, tak rástol aj obchod a vedeli sme ,že najrozumnejšie bude vybudovať viac trailov, ešte lepších a hlavne ich
zlegalizovať.
Jés, vymakali sme sa fakt dobre a Fruita sa stala slávnou, náš

obchod
Over The Edge Sports
dosiahol status ikony a svet
k nám začal jazdiť pre jediný dôvod:
„Fruita Singletrack Rules“!
Počúvaj a čo si vlastne robil pred založením Over
The Edge Sports, ako si začal s bajkovaním?
Môj príbeh nie je ľahké vyrozprávať, ale v skratke by
to mohlo byť takto – po škole som prešiel krížom
USA, prihlásil som sa do kresťanskej školy a pracoval
v kostoloch. Mal som cestný bicykel a jazdil do
Mexika. Začal som na cesťáku pretekať, oženil
som sa, mal dieťa a potreboval som prácu.
Ako manažér som prevzal skrachovaný bajkový obchod v Denvery
a sledoval som ako sa
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horská cyklistika stáva novou
vzrušujúcou záležitosťou, tak
som zameral svoj obchod na
MTB. Potom ma regrutovali
na manažéra v Moabskom
Poison Spider shope (to sme
vám tiež zreportovali, viď
článok z Utahu) a predtým
ako som naštartoval svoj
biznis mi rozumne povedal
zakladateľ Poison Spideru
Kevin: „Mal by si začať robiť
svoje vlastné veci, nebudeš
šťastný dokiaľ sa budeš
musieť riadiť len mojimi
nariadeniami“. Vykašlal som
sa na prácu v Moabe, kúpil
budovu vo Fruite a začal
kopať do hliny single...
No a teraz nám povedz
o Over The Edge Sports
a Fat Tire Festivale...
Traily, ktoré sme postavili
boli fakt dobré! Fruita bude
vždy vo výstavnej sieni
trailov horskej cyklistiky. Oni
stále tvoria obrovskú časť
tak ako to myslí IMBA. Inšpirovali sme veľkých staviteľov
ako Dafydd Davids z Coed
y´Brenin vo Walese a vôbec:
prečo by si nemohli malé
zapadákovy po celom svete
povedať: „a čo nemôžeme
mať špičkové traily aj my?“.
Fruita bol zlomový bod
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Koľko bajkerov ročne
okoštuje Fruitu a aké národnosti sú zastúpené?
Fruitu vidí ročne okolo 100
000 jazdcov. To je dôvod

Koľko singlov si postavil? Sú všetky vo Fruite?
Moje singltrailové dedičstvo je zakotvené vo Fruite, kde som
vybudoval množstvo trailov v Bookcliffs a Kokopelli a tak
ďalej. Počítam možno dvadsať, alebo tak nejako. Hlboko som
zainteresovaný v Austrálskom Melsrose a nedávno v Atherton

Queenslande ako konzultant / poradca. Akurát som sa zaplietol s Black Canyon
Trailom tu v Arizone a vrelo ho odporúčam ako jednu z povinných návštev na
zoznam lokalít, ktoré treba v živote zažiť. Predstav si viac ako sedemdesiat míľ
chorých singlov krížom cez Arizonskú púšť skrz typické kaktusy a míle epického
flowu... Veru mal by si to pojazdiť so mnou, Milujem traily a v týchto dňoch viac
učím stavať ako budujem, ale vždy mám trailové náradie po ruke a viem o tajných trailoch, ktoré by som ti mohol ukázať.

„Naozaj verím, že technické výzvy a rytmus pri
jazde je priama metafora k našemu duchovnu.
Niečo akoby v nás hovorilo: „konečne vieš, kto
naozaj si“. Potom odložíme naše bicykle a vrátime
sa do práce pokiaľ sa ten vnútorný hlas neozve
znovu a nehovorí „poď znovu jazdiť!“.“
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valia pod záberom v teréne
a tak niektorý ľudia potrebujú
spomínať fóbiu z hmotnosti
a zdvihov. Kupujete si autá
s tým akú majú hmotnosť,
alebo vieš, aký má Ferrari
zdvih? V súčasnosti tieto
bajky šľapú tak dobre, že to
netreba riešiť a jazdíte komfortne. Pretekári sa môžu
naďalej trápiť s hmotnosťou
a my poďme jazdiť a oslavovať život! Neexistuje nič lepšie ako bajkovanie, obzvlášť
pokiaľ je to vo vzduchu...

revolúcie horskej cyklistiky a odvtedy sa stavajú siete trailov
na najnepravdepodobnejších flekoch tejto planéty. Bok po
boku rástli z Northshore revolúciou a je fak, že s väčšinou tých
chalanov sme aj spolu jazdili. Tak sa Over The Edge Sports
(volajme to len OTE ) stal viac ako len bikeshop. Fruita a OTE
boli považované za základné kamene novej éry bikingu a Fat
Tire festival bol hlavnou zložkou tohto pohybu. My sme preteky držali niekoľko rokov až sme si povedali, že MTB je príliš
o pretekaní a smeruje bohvie kam tak rýchlo. Podľa nás je to
o slobode, vášni a zdieľaní týchto pocitov s ostatnými priateľmi
vo vašom svete až do hĺbky vašej duše. MTB je vášnivý šport
a my sme si na to zvykli. Lou Mezzante (z Bikemagazine a teraz
z Bicycling) nás nazvala duševným centrom horskej cyklistiky
a ja už som nemohol nebyť hrdý na čokoľvek v mojom živote.
Momentálne sa OTE snaží pomáhať novoobjaveným lokalitám
naštartovať a viesť ich ako napríklad Sedona v Arizone, Hurricane v Utahu a Melrose v južnej Austrálii a ďalšie prídu – to som
si istý. Neviem presne povedať, kde ešte, ale možno vy viete!

Ideálny čas k návšteve a jazdeniu?
Fruita je nádherná na jar od marca do júna, zelená jarná púšť a kvitnúce kaktusy v máji dofarbujú krajinu. V lete je horko, ale ľudia jazdia stále. Na horách
sa sneh udrží až do júla. Myslím, že tajná sezóna vo Fruite je jeseň, keď je ľudí
pomenej a teplota je ideálna na jazdenie. V zime je tu sneh, ktorý zakryje traily,
tie si odpočinú a zostanú aj naďalej úzke (vždy jazdi po traily a udržuj singeltrail
= SINGLE RIDE).
Čomu dávaš prednosť, 26 -ke ,alebo 29 -ne, celopéru, pevňáku?
Som jednoznačne horský bajker, jazdím MTB. Ak jazdím 29 -nu tak na ceste
v Alpách, ale musím povedať, že ma včera dostala MTB legenda Joe Murray
na jeho Voodoo 29-e... Ja to vidím takto: rozdiel je ako medzi zjazdovou lyžou
a carwingovou. Jedna je rýchlejšia a lepšie prekoná prekážky a druhá je zas
lepšia pri hravejšom jazdení. Ja som chalan, čo bude vždy jazdiť len a len 26 -ky.
Sú to silné slová, ale som s ňou naozaj šťastný. Čo sa týka hardtailov tak tam
som naklonený ku 29-nám, no vlastním prevažne 26-ky a prevažne singelspeedy. Bajk čo dennodenne jazdím má 150 mm zdvihu, to sú bajky, ktoré perfektne
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tú dieru a každého pozývam na pivo, kto v tej diere bude aktívne stáť!
Stavitelia trialov, ktorý stále pokračujete vo výstavbe úžasných, ostrých
singlov na povrchu tejto úžasnej planéty ďakujem! Chcem prísť a pojazdiť
s vami, môže to byť nasledujúce leto? Možno sa inšpirujete nejakými návrhmi, my máme bajky a len málokedy potrebujeme strmé zrázy, aby sme
mali nezabudnuteľné jazdné skúsenosti a viac rýchlosti ako môžeme ukočírovať. Prebudovávať zatvorené trialy je blbé a chodiť na jednania o ich
zlegalizovaní ešte viac. Ten premárnený čas by sme mali stráviť jazdením
alebo vylepšovaním. Pravoverný bikery nikty neskončia s vyhľadávaním
a vytváraním super trialov a za to im patrí moje dík. Len mi dajte vedieť ak
vám môžem pomôcť, tak ako sa to podarilo v Kanade, teraz v Arizone sa
to môže podariť aj u vás, len sa nevzdávajte!
Bratku, ja to tu nevidím tak optimisticky a preto sa ťa radšej opýtam
čo očakávaš od návštevy Slovenska? ( kto je seriózne odhodlaný začať
bitku proti byrokracii a chce počuť zopár rád od legendy medzi budovateľmi trailov, rád ho s Troyom zoznámim )
Očakávam radosť pri objavovaní nových miest s ľuďmi. Nie som typický
turista - chcem jazdiť s domácimi, večerať s kamošmi a piť s krásnymi
ženami. Milujem nové miesta a nemôžem sa dočkať pokiaľ k vám prídem po prvý krát. Jazdil som v Maďarsku s ľuďmi, ktorý sú doteraz moji
priatelia. Nie je to o každodennom jazdení, je to o žití a oslave života pri
každej príležitosti. Keď jazdiť, tak perfektne a keď nie? Úsmev na tváry
a pohoda!

obed a z neho na Ribbon, Gunny,
Holy Cross a využiť prepravu
„shuttlom“ do Gran Junction pred
Margaritas. No ale to by sme
zanedbali Kokopelli systém a tak
radšej zmeňte rozvrh a pojazdite
o deň dlhšie, alebo dva...
dobudovávania trailov
a funguje to, pretože jazdím stále
sám po mnoho dní a vidím minimum ľudí,
netuším kde všetci môžu byť. Počas Fat Tire
festivalu (posledný piatok v apríli) uvidíš preplnené
parkoviská a sem tam zácpy na cestách. Je to zadosťučinenie, že sme odviedli dobrú prácu so smerovaním trailov, je
to fantastický pocit. Vidno okolo 40-dsať štátov z USA, nejakých
Kanaďanov a 15-20 iných krajín. Jazdil som minulý týždeň s novými
kamošmi zo Švajcu a pôjdem aj s vami ak chcete, vážne! Niektorý
si myslia, že je zlé pozývať nových ľudí alebo, že náš šport je príliš
veľký. To nie je pravda. Ja spolupracujem len z bajkermi zapálenými
pre vec, no vždy sa nájde nejaký blbec ktorý potrebuje schladiť...
Ak by som mal jeden deň na návštevu Fruity, čo by si mi
odporučil?
Jeden deň? Si blbý?, prepáč ale kto tu je čurák? Tu je
to tak dobré a rôznorodé, že by si mal začať veľmi
skoro a zajazdiť 30 kilákov v Bookcliffs, možno
Zippety a Prime cut na Kessel run.
Potom by sa išlo na
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Ako to vyzerá s budovaním
nových trialov v USA? Je to
legálne alebo potrebujete
spolupracovať s úradmi a MTB
asociáciami? Aby som ťa dostal
do obrazu: keď prídeš budeme
jazdiť zásadne nelegálne trialy,
tu je takmer nemožné využiť náš
prírodný potenciál na horskú
cyklistiku...
Ak mám povedať pravdu vláda nechápe potreby horskej cyklistiky,
a preto nemôžu viesť náš šport.
Možnože raz dostaneme niekoho
zodpovedného na hospodárenie
s pôdou a ten možno zničí túto
formu. Úradník nemôže pochopiť
jazdu na bajku, to je ako pokúšať
sa naučiť sviňu surfovať, alebo
mroža debatovať... Čokoľvek to je,
oni tomu nedokážu rozumieť. Hovorím obrovské ďakujem všetkým
tým, ktorý sa snažia premostiť

Obľúbená pornoherečka?
Magdalena, počul si niekedy o nej?
Má taký frajer ako ty vysnívaný bajk?
Jasné! Nový Knolly Chilcotin. Jazdím na svojom
Knolly Delirium a Ibis Mojo HD najčastejšie z mojich viac ako dvadsiatich bikov. Zajazdil som si
na Mojo HD v Park City a hneď som ho objednal,
takisto i keď mám od Knollyho bike, doobjednal
som aj nový Chilcotin aj keď som ho nikdy nevyskúšal. Veď od Picassa si kúpite obraz aj bez toho,
že by ste o ňom museli pochybovať...
Ktoré fleky na bikovanie máš najradšej?
Žijem v presvedčení, že najlepší trail je ten ktorý
som ešte nejazdil! Ale ako hovorím: Ak miluješ
bajkovanie musíš vidieť nasledujúce miesta:
Coed y‘Brenin (Wales), Rotarua (Nový Zéland),
Downieville (California), Sedona a Black Canyon
(Arizona)... a čokoľvek, kde je OTE a tiež horské
cesty v Alpách.
A teraz opačne, čo sa ti nepáčilo?
Francúzko. Srandujem! Dobré single môžu byť
kdekoľvek na svete a vôbec nemusíte mať okolo
seba prírodné skvosty. Samozrejme skaly okolo
Fruity alebo rozmery Álp dávajú poriadny potenciál. Ale aj v Kansase sú na malom priestore super traily a motajú sa pomedzi polia s kukuricou
a lajnami. Chce to len kreatívne oko na poriadny
flow a spravíte dobrú robotu aj na miestach, kde
chýba terén. Vážne, veď aj vo Vancouvery by
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nikto nepovedal, že sa dá jazdiť na bajku dole príkrymi lesmi pokiaľ niektorý borci (pravdepodobne po požití nejakej myseľ uvoľňujúcej rastliny)
nedostali nápad jazdiť po padnutých stromoch. North shore bol zrodený
a mountainbiking dostal vynovenú výzvu všade po celom svete. Najprv
sa treba pozrieť, čo okolie ponúka a aké kreatívne zázraky v sebe skrýva.
Netreba sa opakovať po Northshore alebo Fruite.
Obľúbený bikemovie?
Jednoznačne Lifecycles, ten hovorí o miestach, kde sa život stretáva
s tým, čo vieme a milujeme na MTB. Naozaj verím, že technické výzvy
a rytmus pri jazde je priama metafora k našemu duchovnu. Niečo akoby
v nás hovorilo: „konečne vieš, kto naozaj si“. Potom odložíme naše
bicykle a vrátime sa do práce pokiaľ sa ten vnútorný hlas neozve znovu
a nehovorí „poď znovu jazdiť!“.
Pivo alebo Whisky?
Zrovna teraz tequila, ale pivo a whisky keď sú teplejšie dni. Ale najväčšiu
slabosť mám na víno z Fruity.
Kto taký známy navštívil Fruitu a jej traily?
Bolo mi potešením stretnúť mnoho známych ľudí z nášho športu. Mohol
by som vymenúvať po rade množstvo mien a zdal by som sa vám ako
frajer, no nie je to len o tom. Ale keď na tom trváš tak vypustím zopár
mien: Wade, Dre, Scot, Chopper, Simon, Paul, Tony, Mark, Elke, Hans,
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Shonny, Marla... Rád sa stretnem so zaujímavými ľuďmi, trebárs aj s vami čo čítate tento
časopis, možno ma uvidíte na vašich trailoch,
jazdime a užívajme!
Máš v pláne ešte nejaké vylepšenia vo
Fruite?
Chcel by som udržať Fruitu tam kde je, teda
na ostrej hrane horskej cyklistiky, myslím
tým naozajstnú horskú cyklistiku. Freeride
a bajkparky sú zábava, ale to ten najfajnovejší
mountainbiking je odlišné zviera. Zahrňuje
celú skúsenosť z nádherných miest, vyzývavých chodníkov vo všetkých formách:
stratenie sa, stúpania tak dobré ako zjazdy,
spoznávanie prírody. MTB nie je len jediná

disciplína,
je to skôr použitie horského bicykla na jazdenie po úžasných
miestach a zbieranie dokonalých zážitkov
aj keď tie blednú po čase. Vidím bikerov, ktorý sa
úzko špecializujú na to ako byť rýchlejší ako vy, alebo
na dlhé hodiny trvajúce stúpania. Pre mňa je to nudná perspektíva pre tak neuveriteľný šport. Ja mienim stúpať vtedy,
keď to treba, alebo len preto, aby som sa namakal. Stúpanie má
pre mňa zmysel len vtedy, keď za ním nasleduje poriadna cesta
dolu. Nudí ma aj samotné DH, nepotrebujem nikoho presvedčovať, ale keď som stretol downhillerov, tí mi samozrejme nedali ani
prednosť, nepotrebovali sa ani moc vyhýbať prekážkam. Proste
to len napaľovali rovno cez prekážky, pretože ich bajky im to
odpustili. Bolo mi ich trocha ľúto a zdalo sa mi, že prichádzajú o to podstatné. Niekedy zjazdový bajk prináša pri jazde
menej zábavy. Mne stačí sledovať svoju stopu v traile,
chcem ovládať bike a dupať. To je to, čo u nás
vo Fruite vždy nájdete, je to miesto pre
každého v tomto športe. Príďte
sa pozrieť sami... ✖
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