
estli něco vystihuje kari-
éru bikera Jana Kopky, je 
to touha vrhat se s  radostí 

do  neznáma. Vyhledává stavy, 
kdy se duše po mnohahodinové 
jízdě odděluje od  vyčerpaného 
těla a začíná ho sledovat z ptačí 
perspektivy. Vyznává absolutní 
outdoor – ať už jede v  teplotě 
50 stupňů nad nulou nebo pod 
nulou. Mnozí cyklističtí kolego-
vé o něm říkají, že je více dobro-
druh, který zkouší, co vše se dá 
přežít, než sportovec.

On sám to nepopírá a ukazu-
je, že jeho schopnosti bojovat 
s  náročnými podmínkami jsou 
obdivuhodné. „Když trpíte, tak 
to neznamená, že si neužíváte,“ 
usmívá se veterán z  Jablonce 
nad Nisou, jenž poznal cyklistic-
ký extrém na  všech obydlených 
kontinentech.

Zvládl vedro australské buše 
na  Crocodile Trophy, závodil 
na  africké Sahaře v  podniku 
Titan Desert, v  Evropě se stal 
Dolomitenmannem, v  Asii jel 

po stopách Džingischána v rám-
ci Mongolia Bike Chalenge 
a  projel i  nejnáročnější terény 
v  Severní (Great Divide Race) 
i Jižní Americe (La Ruta). Všu-
de dojížděl mezi nejlepšími 
ve své věkové kategorii.

Nejvíce mu však přirostla 
k srdci Aljaška. Už třikrát se vy-
dal na trať zkoušky zvané Idita-
rod, což je téměř 2000 kilometrů 
napříč drsnou přírodou. Navíc 
absolutně bez zabezpečení. 

Poprvé kvůli oblevě nedokon-
čil, druhý start v roce 2007 pro-
měnil v úžasný absolutní triumf 
a  letos dojel na  pátém místě. 
Podmínky totiž nebyly tak kru-
té, jak by si přál. Stabilní počasí 
a  teplotní průměr jen dvacet 
pod nulou, dovoloval mladším 
cyklistům vysoké tempo. Kopku 
dokonce porazil i  další Čech – 
celkově čtvrtý Pavel Richtr.

„Všichni říkají, že Aljaška 
vždycky překvapí. Tentokrát 
překvapila mile. Poprvé a  po-
druhé mě trápila, teď se hezky 

rozloučila. Už se mi po ní stýs-
ká, ale neplánuju, že bych jel 
znovu,“ říká závodník, pro nějž 
se stala ledová pustina životní 
vášní. Především proto, že po-
znal sám sebe. Únik z civilizace 
mu ukázal, že do té doby nežil, 
ale přežíval. „Extrém znamená 
poznání. Někoho to úplně změ-
ní. Znám chlapíky, co se po Al-
jašce rozvedli a začali znovu.“

Kopka nejvíce pohlédl do své-
ho nitra v momentě, kdy musel 
dva dny bez přestávky tlačit 
kolo ve  sněhové vánici. V  ná-
ročném terénu nemohl šlapat 
do pedálů, ale nesměl ani zasta-
vit, protože by umrznul. Podob-
né to bylo, když se mu probořila 
noha do ledu. V třeskutém mra-
zu měl jen minutu na převleče-
ní. Jinak hrozilo, že mu konče-
tina odumře. 

Tyto zážitky ukazují, že nešlo 
jen o závod, ale především o fy-
zický očistec a duševní vyčištění. 
„Až po těchto zkušenostech jsem 
zjistil, že jsem se do té doby vů-
bec neznal. Na kole jezdím třicet 
let a rozhodně mám rád i klasic-
ké silniční i  bikové závody, ale 
po čase mi přišly obyčejné. Hle-
dám větší smysl než závodění,“ 
dodává živel, který o svých zážit-
cích napsal dvě knihy.

Vedle toho pořádá besedy, zá-
jezdy na  speciálních sněžných 
kolech do Laponska a také zalo-
žil náročný ultramaraton Craft 
1000 Miles. Ten vede nejná-
ročnějším terénem přes území 
bývalého Československa. Letos 
odstartuje 29. dubna už čtvrtý 
ročník.

I to je důsledek cesty extrému 
Jana Kopky, v  níž je kolo vstu-
penkou do světa úžasného dob-
rodružství.
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Kmotr cyklošílenství. Jan Kopka absolvoval 
většinu extrémních bikových závodů na světě. 
Jeden dokonce sám založil. Letos se vrátil 
potřetí z Aljašky, kde podstoupil pouť jménem 
Iditarod. V roce 2007 vyhrál, nyní dojel pátý. 
V 50 letech! Víc než o výsledek mu přitom šlo 
o odtržení od reality.

Cesta extrémupříběh 

pátý

J

Jan Kopka
Věk: 50 let (2. září 1963)
Výška/váha: 186 cm/75 kg
Tým: www.jankopka.cz
Profese: extrémní biker
Největší úspěchy: vítěz 
závodu Iditarod na Aljašce 
(2007), vítěz závodu 
Rovaniemi v Laponsku 
(2013), 3. místo v závodu USA 
Great Divide Race (2004).

     Iditarod
Závod přes ledovou Al-
jašku bez zabezpečení. 
Trasa měří 1920 km 
a účastníci se řídí po-
dle mapy a GPS. Soupe-
ří mezi sebou cyklisté, 
běžci a chodci. Rozestu-
py v celkovém pořadí 
se počítají na dny.

Ledová vášeň
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