
OSOBNOST     JAN KOPKA

Kdo je extrémní biker a jak se ten slovní 
termín posunul za dvacet let, kdy sis 
s tímhle oborem začal?
Je to teď moderní slovo, extrémní, že jo? 
Samozřejmě se to hodně posouvá a taky 
ho každý vidí jinak. Někoho láká rychlost, 
to mě ne, z kopce brzdím možná víc, než 
bych měl, přináší mi víc strachu než adre-
nalinu. Já se snažím na kole jezdit v pod-
mínkách, které nejsou úplně přátelské, 
nebo spíš přímo nepřátelské. Tam, kde 
by člověka nenapadlo ani jezdit. Ať příro-
dou, nebo klimatem. Baví mě hledat limi-
ty, kde se dá na kole ještě fungovat, nebo 
aspoň s ním. A pak ještě, to už nezahrnu-
je extrém, hledám limity svoje. 

Nebál bych se u toho slova zůstat…
Objevuju, co organismus vydrží a jak silné 
jsou mechanismy sebezáchovy. Jak jsme 
na dně, dva dny nemáme co jíst a stejně 
přežijeme. Jak tělo dokáže zmobilizovat 
síly a nepovolí, abys upadl do nemoci, ne-
bo se z ní sebere. Když spálí energii z tu-
ků, začne požírat samo sebe, jde do pro-
teinů ze svalů. Je nádherné sledovat ho, 
jak se nevzdává. 

Už to velmi dobře znáš, ale stále tě to 
láká, že si nemůžeš odepřít další dávku?
Pořád mě to baví a znovu jsem si ověřil 
teď v Kyrgyzstánu, že i v mém věku jsem 
tam patřil fyzicky mezi nejsilnější. I když 
jsem nevyhrál, taky jsem nemusel do-
jet vůbec. A to, jak na tom opravdu seš, 
zjistíš jedině na takovém závodě. Kde se 
ti projeví síla fyzičky, ale i řídící jednotky, 
která se nezlomí a dokáže fungovat. 

Pořád objevuješ, alespoň, co se dosud 
nedotčených destinací týká?
Společně to tvoří ten nejsilnější zážitek. 
Když nevíš, do čeho jdeš. Máš nějakou 
představu, ale pak stejně nastanou situa-
ce, které tě překvapí, nebo jsou ještě hor-
ší, než sis dokázal představit. Ze začátku 
byl pro mě extrém Crocodile Trophy přes 
poušť, dnes je to normální etapák, i když 

oni sami ho udělali trochu snažší. Na ten 
závod si dřív moc lidí netrouflo, dnes pat-
ří k vyhledávaným, vznikly i další podob-
né. Což je i důsledek doby.

Ne snad, že by se měnil význam slova 
extrém, ale touží po něm víc a víc lidí. 
Proč myslíš?
Všichni jsou ve stresu, každý den ho na 
sebe nachytávají a potřebují ventil, jak ho 
vypustit. A tenhle závod je tím nejlepším. 
Zapojíš i hlavu a čím je tvrdší závod, tím 
dřív se odpoutáš od svého běžného živo-
ta. Skočíš do módu přežití. Řešíš skuteč-
né problémy, které tě lámou, odpojíš se 
od malicherností. Extrémně rychlá a tvr-

dá doba tě nutí hledat čas na vyčištění. 
Limity se posouvají a já pořád hledám ty, 
kam už ostatní většinou jít nechtějí. Ale 
baví mě i normální závody na horském 
kole nebo na silnici. Ale pravou duševní 
očistu mi dá pořádně těžký závod na ně-
kolik dní, nebo raději týdnů.

To se chci zeptat jen pro srovnání – co 
pro tebe tvořilo extrém ve tvé lyžařské 
éře v sedmdesátých letech?
Nikdy jsem se neopájel rychlostí a nebez-
pečím tohoto druhu, takže mi stačil sjezd. 
Na Klínovci nebo v Rokytnici i ve Špindlu. 
Jezdilo se i v Tatrách, ale tam já už jsem se 
nedostal, nebyl jsem bůhvíjaký sjezdař. 

yyy. 
yyy.
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POŘÁD HLEDÁM 
LIMITY

Unlimited man, to je Jan Kopka. Muž bez limitů, nebo 
aspoň ten, který je (neustále) překonává. Přejel ledové 
pláně Aljašky i Laponska, pouště Austrálie i Maroka, 
hory Ameriky nebo Kyrgyzstánu. Ani v pětapadesáti 
nemá dost. 

  Text: Tomáš Nohejl
Foto:  Petr Zbranek, archiv Jana Kopky

JAN KOPKA
 f extrémní cyklista, 55 let
 f má za sebou velké závody: 

Crocodile Trophy Austrálie 
(2000), Iditarod Aljaška (2003, 
2004 – vítěz, 2007), Great Divide 
USA (2004 – 3.), Trans Rockies 
USA (2008), La Ruta (2008), Titan 
desert Maroko (2009), Mongolia 
(2010), Rovaniemi Finsko (2013 
a 2016), expediční Baja Divide 
Mexiko (2008) a Silk Race 
Kyrgyzstán (2018)

 f původem lyžař sjezdař, pak 
silniční cyklista a biker

 f pořádá závod 1000 miles 
ze Slovenska do Česka

 f napsal dvě knihy Cesty peklem 
a sněhem a Ve spárech Aljašky

 f cestuje po Česku s diashow 
a besedami, pořádá zájezdy do 
Laponska a cyklokempy, závodí 
proti psím spřežením

 f žije v Jablonci nad Nisou s přítel-
kyní Ivou, má dceru Annu (28) 
z období manželství

„Objevuju, co organismus vydrží a jak silné jsou 
mechanismy sebezáchovy. Když tělo spálí energii 
z tuků, začne požírat samo sebe, jde do proteinů 
ze svalů. Je nádherné sledovat ho, jak se nevzdává.“



srubu u ohně a nemohl se zahřát. Pat se 
mi jen smál. Ale byl tam kvůli mně a dával 
mi důležité rady: Když se bude dělit cesta, 
jdi po té, kde jsou psí hovna. Poprvé jsem 
bivakoval ve sněhu až tam během závodu. 
Zaprvé nebyl čas, zadruhé se mi nechtě-
lo zkoušet předem. Až to přijde, já to dám, 
věřil jsem. Během pár dnů jsem přivykl. 

Vážně?
Takhle to mám. I dřív jsem trpěl v trénin-
ku, ale při závodě mě to přepnulo a byl 
jsem jinde. Teď v Kyrgyzstánu jsem si 
znovu uvědomil, že při takovém závo-
dě považuju extrémní situace za normál-
ní. Asi proto se s nimi dokážu vyrovnat 
a normálně je vyřeším. Nijak se neotužu-
ju, tady doma mi je větší zima než jiným. 
A tam funguju v minus čtyřiceti. 

To platí i pro přípravu na teplo nebo 
zimu, nešlapeš v sauně nebo mrazáku, 
jako Petr Vabroušek?
Nenenene, vůbec. Než jsem jel do Austrá
lie, vedra našich poměrů mě úplně niči-
la a vysávala. Tam bylo na slunci pětaše-
desát, to si ani neumíš představit. Na těle 
mi naskákaly puchýře jako pralinky a kle-
pal jsem se zimou , neměl jsem ze sebe už 
co sundat, neměl jsem stín ani vodu a mu-
sel jsem to dojet na plný výkon, abych se 
odtamtud dostal. Zvládl jsem to, jako by si 
toho tělo nevšímalo. Fungoval jsem líp než 
ostatní. Poprvé jsem zjistil, jak si to moje 
hlava dokáže nastavit.

Stejně tak na chlad?
Při odjezdu na Aljašku jsem přemýšlel, 
zda se nechat zavřít do lednice. Ale nako-
nec jsem nechtěl zkoušet prudké skoky, 
uvědomil jsem si, že ty nárazy jsou pro tě-
lo horší než plynulá změna. Jediná přípra-
va byla jezdit v naší zimě venku na kole. Což 

Pak jsi jezdil na kole na silnici…
… a za extrémnější závod jsme považo-
vali trasu Praha – Karlovy Vary – Praha, 
260 kiláků. Nebo open etapáky s profí-
ky někde v Norsku. Čím těžší, tím jsem 

se cítil líp. Pak v devadesátých letech při-
šel Dolomitennman. Z dnešního pohledu 
už to není žádný extrém, ale tehdy vy-
bočil z normálu, jet do kopce, pak z dost 
drsné ho svahu zase dolů. I pro cyklisty v 
té štafetě se spojily dvě věci, velká fyzic-
ká námaha a extrémní zážitek sjezdu.

Tedy přirozený vývoj, běžné závody ti 
přestávaly stačit?
Jezdil jsem deset let silnici, pak jsem se 
pustil při práci do horských kol. Bral jsem 
je jako hobby, ale držel jsem se ve špičce. 
To bylo fajn, nikdo po mně nic nechtěl, mo-
hl jsem si dát večer pivo a nikdo mi nedal 
pohlavek. Ale přestávalo mě to bavit, bylo 
to pořád stejné. Odstartuješ, a buď ujedeš 
ty jim, nebo oni tobě. Začal jsem hledat zá-
vody, které by mi přinesly něco víc.

Našel ses v Austrálii?
I dřív jsem rád cestoval a poznával ji-
né kraje, bylo mi líto, že jsem si odzávo-

dil a musel hned domů. Někde jsem si ji 
vyšťoural a řekl si: To by mohlo být ono. 
Měl jsem sen a Austrálie ho mnohoná-
sobně překonala. Už nechci dělat nic jiné-
ho! Po závodě jsem tam zůstal a doužil si 

přírody a místních lidí. Tak to dělám. Jsem 
fyzicky vybitý, nemám potřebu trénovat, 
to je úplně jiný zážitek.

Potkal jsi tu důležitou postavu pro tvůj 
další život – Američana Pata Norwila.
Našli jsme k sobě cestu už během závo-
du, často jsme si večer dali pivo, pokeca-

li. Zůstal tam ještě týden se mnou, cesto-
vali jsme, opékali maso, klábosili a on mi 
začal vyprávět o Aljašce. Pro mě tehdy 
neuvěři telné věci. Pak se mě zeptal: Při-
jedeš tam? Já na to: Ty seš blázen, pova-
žuju se pořád za cyklistu, závoďáka. Tam 
u vás to je o štěstí, kdo přežije, kdo ne
umrzne. Jeho návrh ve mně vyvolal až 
negaci, i když se mi to strašně líbilo. Po-
díval se na mě a dodal: Jak jsem tě poznal, 
jednou přijedeš. 

Jak tě přesvědčil?
Za rok přijel on za mnou a u piva mi na-
mazaný povídá: jestli přijedeš, poje-
du tam s tebou. Neboj, to nehrozí, bránil 
jsem se. Jenže zůstalo mi to v hlavě a za 
dva a půl roku jsem zjistil, že tam chci jet. 
Volám mu to, on okamžitě úplně ztvrd-
nul, bylo mi jasný, že jak mi slíbil tam jet 
se mnou, že se mu nechce. Ani bych ho 
nepřemlouval. Chvíli mlčel, ale pak řekl: 
Dobrý, uvidíme se na Aljašce.

Jak jsi po přechodu z normální cyklistiky 
k extremistům měnil trénink?
Skoro vůbec. Na silnici jsem míval dvacet 
až pětadvacet tisíc kiláků za rok, za život 
mám možná půl milionu, to je dobrý zá-
klad. Teď nemám tolik času, pracuju a dě-
lám si manažera. Ale na závody se sna-
žím natrénovat maximální objem, to jsem 
bral vždycky zodpovědně, i když často 
po nocích a bál jsem se, že mě srazí auto. 

Na Aljašku jsi ale přijel týden předem 
kvůli aklimatizaci. 
Byli jsme hodinu nebo dvě na kole, kosa 
jako blázen, vrátili jsme se k autu a já ne-
mohl odemknout dveře, jak se mi klepa-
ly ruce. Jak tady mám fungovat, to nemů-
žu přežít, myslel jsem si. Pak jsem seděl ve 

„Na silnici jsem míval dvacet až pětadvacet 
tisíc kiláků za rok, za život mám možná půl 
milionu, to je dobrý základ. Teď nemám 
tolik času, pracuju a dělám si manažera.“

Po hedvábné stezce Kyrgyzstánu

U PREMIÉRY NONSTOP ZÁVODU V ASIJSKÝCH HORÁCH I KOLEM JEZERA 
ISSYK-KUL NEMOHL V SRPNU CHYBĚT. ČEKALO HO 1700 KM Z BIŠKEKU 
DO CHONG KEMINU. 

„Napoprvé nikdo neví, do čeho jde. 
Ani pořadatelé. Nenechte se mýlit slovem 
road v názvu, se silnicí nemá tenhle podnik 
nic společného a kolo je vám často na 
obtíž,“ napsal pak.

Projeli jsme pěti- i sedmihodinové 
strmé výjezdy do čtyř tisíc metrů, téměř 
polovina trasy vedla ve třech tisících. 
V  údolích bylo čtyřicet stupňů, nahoře 
mráz a  sněhové vánice. „Byl to zimní 
závod, akorát jsme tam fungovali v letních 
věcech. Měl jsem jednu slabou péřovku,“ 
přiznal. 

„Ráno se vzbudíš, je minus sedm a nic 
jiného ti nezbývá. Brodíš ledové řeky celý 
den a nemáš se do čeho přezout. Zjistíš, že 
jsi nakřáplej, pět hodin v kuse v noci kaš-
leš, ve čtyřech tisících, dva dny do nejbliž-
ší vesnice. Všude kolem naměklé bláto, jak 
taje sníh, a země už není promrzlá, nemů-
žeš na tom kole ani jet. Ale ono tě to nepo-
loží, to tělo se samo od sebe sebere, druhý 
den jsi zdravý,“ vybavuje si.

Takhle popsal druhou noc ve výšce 
3800 metrů: „Bojím se deště, místo toho 
přichází sněhová vánice. Klepu se zimou, 
nemůžu si ani obléct péřovku a zapnout 
její zip. Na nohách jen letní kraťasy 
a  návleky pod kolena. Mám sice suché 
ponožky v igelitových sáčcích, ale i ty jsou 

za chvíli durch, jak mi taje sníh na nohách 
a stéká do bot. Převleky na boty vezu, ale 
zkřehlé prsty by je nedokázaly natáhnout. 
Dlouhé návleky si šetřím suché na noc.“

V pokračování napětí neklesá: „Musím 
rychle do nejbližšího přístřešku, asi deset 
kilometrů, dochází mi světlo. Nemůžu ho 
najít a další je někde dalších sedmdesát ki-
láků. Vytahuju bivakovací pytel, do něj kari-
matku a dva spacáky, lezu do něj v péřovce. 
Všechno musím usušit na sobě uvnitř. Ne-
chávám si jen otvor na vydechování, abych 
nepromočil i spacáky. V noci přichází ještě 
dvakrát vánice, ale spím tvrdě…“

Do cíle dojel za 10 dní, 8 hodin a 52 minut 
jako čtvrtý z jedenadvaceti (a dvou párů).

yyy.  
yyy 
yyy.

yyy.  
yyy 
yyy.
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Kolik jsi letos najel v běžném týdnu, 
v průměru?
Teď dávám šest až deset tisíc kiláků za rok. 
S jedním extrémním závodem přes deset. 
A letos jsem měl čtyři těžké závody, tak-

že mnohem víc. Přes dvacet. V tréninku  
jezdím denně dvě až pět hodin, sednu 
a jedu. Dva dny voraz. Cítím tělo a nohy, 
podle toho volím tempo. Když si chci od-
počinout od tréninku, sednu na kolo a je-
du na pivo, kochám se krajinou. 

Snowbike ti je teď ze všech kol nejbližší?
Na první závody jsem si musel všechno 
shánět sám, objednávat po světě. Kola 
jsme začali stavět. Díky snowbiku jsem 
poznal další srdcaře, nadšence, kteří mi 
chtěli pomoct. První Aljašku jsem jel na 
slepených ráfkách, Amíci koukali a pta-
li se: Co tam budeš dělat? Rozřezali jsme 
rámy, dávali tam vzpěry a pak to znovu 
svařovali, aby se tam vešla širší kola. Dá-
vali jsme tam sjezdové gumy 2,6 nebo 
2,7, jiné tu nebyly. Jak udělat širší vidle, 
těch odlišností bylo tolik… Dneska seže-
neš všechno.

Lidi od Jizerských hor si nelze představit 
bez běžek, jenže ty ses stal apoštolem 
snowbiku. Nechybí ti lyže?
Máš pravdu, já na něm jezdím šestnáct 
let, u nás je tak tři čtyři roky. Baví mě to 

v zimě i na kole, najdeš si opuštěné silnič-
ky… Jak jsem jezdil hodně závodů, vypa-
dávaly mi celé zimy, až se mi to celé obrá-

tenkrát ještě nebylo úplně běžné, nikoho 
by to v minus deseti nenapadlo. Vydržel 
jsem hodinu, dvě, až pak i osm. Řekl jsem 
si, přijedu tam a zkusím to. To mi potvrdil 
i Pat, který jel Iditarod sedmkrát: Víc ne-
můžeš udělat, děláme to tak všichni. Když 
jsem při závodě poprvé potkal člověka, 
který mi řekl, že je minus čtyřicet, a já měl 
za sebou pár bivaků, nemohl jsem mu uvě-
řit. Tělo se posunulo, nebyly tam ty skoky 
do tepla, mám schopnost aklimatizace. Měl 
jsem omrzlé tváře a šest prstů, ale nastyd-
nul jsem až v létě v Jablonci.

Nedá se ale vždycky plynule navykat?
Zajímalo mě, jak to bude vypadat při sko-
ku ze zimy do tepla nebo naopak. Podaři-
lo se mi to dvakrát. Jednou mi někdo vo-
lá do Laponska: v Maroku se jede závod, 
chceme tě, za pár dní. Rozdíl teplot dělal 
osmdesát stupňů. Bylo mi hodně teplo 
a první dny se mi motala hlava, cítil jsem 
to. Za dva dny jsem si zvykl. Z tepla do zi-
my letos, z Kalifornie to Laponska, to by-
lo snazší. Byla mi zima, ale za chvíli jsem 
spadl do normálu. 

Jak to máš se spaním při závodě, kdy ti 
běží čas, ale potřebuješ si odpočinout. 
Taky netrénuješ?

Jde o poznání sebe sama. Vždycky jsem 
byl pocitář, ani neznám svoji maximální 
tepovku. Když cítím, že můžu a mám čas, 
trénuju hodně, když ne, vyhovím tělu. 
Pomalejší přizpůsobivost mám při sko-
ku do závodního režimu. Nejhůř se cí-
tím první tři dny, kdy je paradoxně člo-
věk odpočinutý. Mladí jedou, ani nespí. 
Mně to nejede a večer si musím jít leh-
nout a dát mu ten spánek. 

To ale ztratíš…
Když se režim překlopí a tělo zjistí, že je-
de dlouho, málo jí a málo spí, začne mu 
to jít mnohem líp. Já tvrdím, a hodně li-
dí na to ještě nepřišlo, že efektivní čas je 
při závodě, když jedeš nebo spíš. Jednou 
jsem na Aljašce zaspal osm hodin namís-
to plánovaných čtyř, na které mi to fun-
guje. To byl hrozný komfort! Ale můj vý-
kon najednou stoupl o padesát procent. 
Mnoho lidí když ujedou málo, zkrátí spá-
nek třeba na hodinu, ale to jim nepomů-
že. Já spím šest hodin, a za ten jeden den 
ale ještě dalších šest na ně najedu, proto-
že jsem v lepší síle. V Kyrgyzstánu jsem si 
první den pod horami dal pivo, odpočinul 
si a nahoru dojel až prvního Američana 
Petervaryho, největší hvězdu. V jedenáct 
jsem šel spát, on jel další tři hodiny. Když 
jsme si pak prohlíželi v cíli trackery, uká-
zalo se, že jsem sice hodně spal, ale měl 
taky skoro nejvyšší jízdní průměry. 

Co extrémní zátěž dělá s tvým tělem. 
Jsi odolnější, myslím i proti nemocem, 
nebo za ta léta přece jen poněkud 
opotřebovanější?

Půjč mi tužku (bere si papír), jsem klasic-
ký chlap. Má rýmu – přečti mi to odza-
du! Umýrám… (směje se). Jsem asi míň 
nemocný než průměr, ale tělo mi do-
ma spadne do běžného módu civilizace 
a nehledá ty mechanismy přežití. V  Kyr-
gyzstánu se i vyčerpané a podchlaze-
né vyléčilo samo. Při závodech přes-
ně vycítím tu chvíli, kdy na mě něco  
leze a pak většinou brzy na to tu dal-
ší, kdy to ze mě odešlo, kdy to tělo vy-
bojovalo. Na Aljašce jsem onemocněl 
při noclehu v teplé škole, asi z průva-
nu, v krku a v nose knedlík, jedu dál, dva 
dny spím ve sněhu a najednou je to pryč. 
To se mi doma nestane. Rýma odchází 
týden, všechny systémy se povolí.

A co mechanické záležitosti?
Zatím to jde, když beru jako měřítko ten 
závod, i svaly mají paměť, je to v nich, mám 
tam hodně kvalitních kilometrů. Ale příro-
da sama o sobě je líná. Doma mě bolí no-
hy, mladí kluci jsou rychlí a líp regenerují, už 
jim nestačím. Nemám postavený pravidel-
ný trénink, neladím. Teď jsem třeba měsíc 
neseděl na kole, umírám pod hromadami 
papírů za celý rok, což mě ničí i psychicky. 

Bylo ti někdy vážně ouvej?
Z Aljašky 2007 jsem letěl domů přes Havaj 
a na sopce Haleakale na Maui jsem málem 
umrznul. Vyjely jsme nahoru do terénu do 
tří tisíc, tam šílená zima, my jen šusťačky 
a narazili jsme na chlapa, co na tom byl ješ-
tě hůř. To by byly titulky, říkal jsem si: Vy-
hrál Aljašku a umrznul na Havaji…

tilo. V zimě jsem měl formu a tady ji ne-
mohl nikomu ukázat, s nikým jsem se ne-
svezl. A v létě jsem potřeboval odpoči-
nek, pak pořádal 1000 mil, sedm let po 
sobě, takže jsem na kole zase nestíhal já. 
Rád jsem běhal, hlavně na podzim. Jen-
že v Americe jsem si při fotbale s čer-
nochy natrhnul lýtkový sval, špatně to  
doléčil a od té doby mi vápenatí, nemů-
žu víc běhat, znovu se trhá. Běžky mám 
hodně rád, radši bruslím, protože ne umím 
mazat, ale mám rád i klasiku nebo na sjez-
dovkách. Jezdil jsem i na prkně. Po mno-
ha letech si teď chci užít lyže, příští rok ne-
pojedu žádný závod. Letos jsem jel čtyři, 
mám vybité energetické zdroje. Mám ta-
kový pocit. Jsem pocitář, není to věc plánu. 

To platilo i pro tvůj závod Tisíc mil – tou-
ha rozdělit se o zážitek (sebe)objevování 
na kole a nabídnout ho nadšencům v tu-
zemských podmínkách?
Když jsem přijel z druhé a vítězné Aljaš-
ky, byl jsem tak nadšený a napěchovaný 
zážitky. Jak to můžu sdělit a dostat ven? 
Sedl jsem si a napsal knížku. Díky její-
mu úspěchu se mi podařilo nastartovat 
druhou část života, obrátilo mě to na-
ruby. Nejdřív jsem chtěl zůstat rovnou 
v Americe, ale pak jsem se vrátil. Už po  
Great Divide Race v Americe 2004 jsem 
byl užaslý z té neomezené svobody, kte-
rou ti takový závod dává. To je tak nád-
herné, to by měl zažít každý, říkal jsem 
si. To by chtělo i u nás… Jenže jsem neměl 
čas, nevěděl, jak na to. Nakonec jsem se 
k tomu odhodlal. Ne samotný závod, ale 
podmínky neskutečné byrokracie byly 
pro mě nejtěžší.

yyy.  
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yyy.  
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„Když jsem při závodě na Aljašce poprvé potkal 
člověka, který mi řekl, že je minus čtyřicet, 
a já měl za sebou pár bivaků, nemohl jsem 
mu uvěřit. Měl jsem omrzlé tváře a šest prstů, 
ale nastydnul jsem až v létě v Jablonci.“



Přece jen nedotčenou pustinu zde 
najdeš taky obtížněji než v Americe.
Něco jsem věděl, zbytek jsem dohle-
dal, zavolal kámošům, aby mi našli ces-
ty. V mých Mílích se odráží všechno to, 
co jsem poznal ve světě a co mě tam ně-
jak oslovilo, co se mi líbilo. V prvním roč-
níku jsem naplnil startovní pole sto lid-
mi, deset jich nakonec nepřijelo, ale to byl 
úspěch, to jsem ani nečekal. 

Ten rok bylo hodně špatné počasí…
Hodně vody, osm stupňů, pořád lilo, já jez-
dil podél autem. Proč by se mi tam ti lidé 

měli sr..  v tom bahně s koly, když můžou 
zavolat kámošům, aby pro ně dojeli, po-
chopí to? Já jezdím v opuštěných koutech 
světa, kde se prostě vrátit musím. A už jen 
tím, že tam odletíš, přepneš do jiného re-
žimu. Ale oni i tady bojovali a nevzdali to, 
třicet jich dojelo až do cíle, to bylo skvě-
lé. Jeden účastník pak napsal: Když odjedu 
na dovolenou, týden mi trvá zapomenout 

na práci. Tady jsem už druhý den nevěděl, 
kde pracuju. Unikli jsme spolu těm chapa-
dlům civilizace a byrokracie, které nás nutí 
dělat víc práce, než je nutné. I tady to jde, 
to mi udělalo obrovskou radost.

Ty sám se touto celou „extrémní“ čin-
ností od vydání knihy Cesty peklem 
a sněhem uživíš. 
Ano. Naposledy jsem měl zaměstnání ně-
kdy v zimě 2006. Po návratu z Aljašky jsem 
psal knihu, nevěděl jsem vůbec, jak to do-
padne. Jen jsem cítil, že to tak chci. Stihl 
jsem podzimní trh, první vydání, pět tisíc 

knih, bylo rychle pryč. Zaplatil jsem dluhy 
a mohl se věnovat stavbě kol a materiálu, 
organizoval kempy a začal brát lidi do fin-
ského Laponska, kde je bezpečno a skvě-
lé terény. A před osmi lety jsem začal dělat 
Tisíc mil. K tomu motivační přednášky, dia-
show. Jedna věc by mě neuživila, ale všech-
no se mi to nádherně doplňuje. Sponzo-
ři mi pokryjí jen největší náklady na akcích. 

Jen ten závod, to je hodně pevný úvazek 
aspoň na tři měsíce, sám sebe jsem přivá-
zal. Ale ta knížka se pořád prodává…

Vraťme se hlouběji do tvé hlavy. Při 
tréninku i závodech strávíš obrovskou 
porci času sám se sebou, jinak to nejde. 
Máš to rád, nebo ses naučil s tím žít 
v daném čase?
Myslím si, že jsem docela společenský 
člověk. Mám rád lidi, ke kterým mám 
blízko. Doma vyjedu na kole radši s ně-
kým. Což se mi ale moc nedaří, protože 
musím přizpůsobovat čas tréninku práci. 
Při závodě se těším na to, že budu sám. 
Jednou jsem jel velkou část Aljašky s ně-
kým a zjistil jsem, že to vnímání okolí máš 
pak nižší, nebo skoro žádný. 

V čem se to projevuje?
Když jsi s někým, nepadáš do tak hlubo-
kých depresí, což sice zní dobře, ale tyhle 
věci tě čistí a posouvají. Amplituda pro-
žívání je zubatější, prožitky silnější. Když 
jedeš s někým, koukáš mu na zadní ko-
lo nebo jsi sice vepředu, ale vnímáš ho za 
sebou. Což omezuje tvoje vlastní proží-
vání. Pokud jedeš sám, máš čas na svoje 
myšlenky. Ne že bys myslel jen na sebe, 
ale ta hlava si to sama nastaví. Doma na 
to při tolika rušivých vlivech okolo nemáš 
nikdy čas. Utřídit si vlastní život. 

Dokážeš to?
Málokomu vysvětlím, že tohle je pro mě 
ta pravá svoboda. Můžu si dělat, co chci, 
a mám sám na sebe čas čtyřiadvacet ho-
din. Poznám, co je pro mě důležité. Vní-
mám očima, ušima, dechem, všemi smys-
ly. A pak přijedeš sem, s nějakým nastave-
ným stavem, jak bys chtěl žít, a sejme tě 
to zpátky… To je kulturní šok. Dostávám 
ho při cestě nazpátek. A ještě jedna věc.

Prosím, pokračuj.
Jak tě vnímají místní lidi. Když jsi sám, berou 
tě otevřeněji, sami nabízejí kontakt. Kdež-
to ve dvou nebo více lidech tvoříš uzavře-
nou skupinu, navzájem se silně ovlivňu-
jete při vnímání okolí. Moc ho k sobě ani  
nepustíte, jste ve své bublině. Já se chci do-
stat do spojení s místními. Rád to vyhledá-
vám. Když nejedu žádný závod, klidně se 
vydám sám na kole na čundr. Vezmu si spa-
cák a jedu, potřebuju mít čas sám pro sebe.

Dovol mi tu intimní otázku, která se nabízí: 
Jak jde tohle dohromady s  rodinným 
životem?

Manželku jsem dlouho neviděl… Vychází-
me spolu dobře, máme velkou dceru. Kaž-
dý jsme měli jiný životní směr, hodnoty, 
nešlo o moje závodění. Teď mám sedm-
náct let partnerku a funguje nám to super. 
Máme rádi stejné věci, byla nadšená, když 
jsem ji vzal poprvé bivakovat do sněhu. 

To zní romanticky.
Jezdí výborně na lyžích, na kole, ale už 
není tak soutěživá, na závody nemusí. 
Přiletěla za mnou do Kyrgyzstánu a ces-
tovali jsme tam ještě spolu. Možná mi ze 
začátku trošku záviděla, ale někdo musí 
držet to zázemí a ona má ještě syna. Kdy-
by to bylo obráceně, nevím, jestli bych ji 
někam pustil. Měl bych hrozný strach. Já 
zavolám jednou za tři dny, pak za týden 
kvůli Facebooku, aby dali zprávu. Ona se 
rozbrečí: Ty žiješ? Nebo ji občas zapome-
nu říct, že za pár dní odjíždím… Její role ve 
vztahu je daleko těžší.

Tvoje činnosti jsou tak časově neuchopi-
telné a vytěžující (podobně i jako svým 
způsobem novinářské), že je mnoh-
dy pro partnera obtížné to pochopit 
a dlouhodobě ustát.
My jsme se našli, když jsme se nehleda-
li. Já jsem si liboval, že jsem sám. Tu svo-
ji osobní svobodu jsem si dokonce bránil. 
Ucítil jsem ale, jak mi voní a jak mi je nala-
děná na stejnou vlnu. Jo, to je ono, a po-
tvrzuje se to. 

Co chystáš dál?
Nevím, neplánuju, vidím jen kousek před 
sebe. Těch závodů, co by mě zajímaly, už 
není tolik. V Evropě jen Tisíc mil, nejstar-
ší a nejtvrdší. Možná zase něco vypad-

ne v jiné části světa, to mě baví víc. Ja-
ko Baja Divide v Mexiku letos. Nako-
nec se ukázalo, že to je expedice, jenže 
já měl na tak brzy zabuknutou letenku, 
že jsem to po šesti dnech se třemi klu-
ky, kdy jsme točili a nabírali ztráty, jel ja-
ko závod. Ale teď do půlky dubna mám 
akce, cesty do Laponska, kempy. Poje-
du jen Tisíc mil jako loni, ale chci to dát 
opačnou stranou. Jen mě mrzí, že nemů-
žu pořádně trénovat… Ale vlastně si ne-
mám na co stěžovat. Nic mě nebolí, z to-
ho jsem nadšený nejvíc. 
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„Jeden účastník mých Tisíce mil napsal: 
Když odjedu na dovolenou, týden mi trvá 
zapomenout na práci. Tady jsem už druhý den 
nevěděl, kde pracuju. Unikli jsme spolu i tady 
těm chapadlům civilizace a byrokracie.“

Cukrárenská cesta 
duší, co nevede 
peklem a sněhem

S prstem na mapě a (víc či míň) 
otevřenou pusou sleduju jeho vý-
pravy už dlouhé roky. Ale dosud 
jsem neměl to štěstí ho potkat. Až 
teď. Kde jinde přivítat zimu než na 
sněhu s Janem Kopkou?

Přihasil si to starou dodávkou 
vyzdobenou samolepkami ze závo-
dů jako Komanč nejcennějšími skal-
py. A hned jsme si na hrázi sluncem 
nasvícené a zasněžené jablonec-
ké přehrady zanadávali, proč ne-
děláme rozhovor na běžkách, když 
zrovna nahoře na Béďově poprvé 
protahují stopy.

Dali jsme oběd ve školní jídelně, 
pak si sedli v cukrárně na kafíčko 
s dortíkem a já lačně hltal překot-
né vyprávění o životě (extrémního) 
sportovce. Spíš o jeho filozofii, zá-
žitky a příběhy už popsal ve svých 
knihách a na poctivě vedeném we-
bu. Na Facebook – naštěstí – ne-
má čas, protože taky potřebuje jez-
dit na kole. Snad vám náš rozhovor 
ukáže líp cestu jeho duší. Nevede 
peklem a sněhem.


