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Český prvosjezd 
z Nošaku
Exkluzivní rozhovor 
o expedici Vyražte 

s námi 
na skialpy 

Norsko, Írán, 
Rusko, Kanada 

Novinky v lavinové 
výbavě, freeride

Běžková 
idyla v Česku
Valašsko, Jizerky, Vysočina 
Nejhezčí běžkařské závody, 
příprava na lauf



Jan Kopka patří k průkopníkům ježdění 

na fat-biku u nás, své první kolo na sníh si 

vyráběl svépomocí před víc než deseti lety. 

Z původně silničního závodníka se stal vyzna-

vačem drsných bikeultramaratonů. Zazávodil 

si už v extrémních podmínkách na většině 

kontinentů – třeba na Iditarod Trail v mrazech 

Aljašky, při Mongolia Bike Challenge ve spa-

lujícím horku pouště Gobi nebo na nejdelším 

bikovém závodě na světě Great Divide Race 

v USA.

Jsi důkazem toho, že věk nehraje 

v takhle extrémních závodech roli. 

I po padesátce dokážeš ujet o polovinu 

mladším soupeřům. Jsou za tím roky 

zkušeností?

Já s nimi startuju rád, cítím se pak stejně 

mladý jako oni. A když pak zjistím, že jsem 

schopný jim i ujet, tak je to parádní pocit. Cyk-

listika patří k vytrvalostním sportům, kterým 

je potřeba věnovat hodně času – na podobné 

závody se trénuje od tří do deseti hodin 

na jeden trénink. Já mám za ta léta naježděné 

velké objemy, což je dobrý základ. 

Z fi nského Roveniami 300 sis letos 

přivezl vítězství, závod přitom kvůli 

nebývale velké sněhové nadílce mnozí 

vzdali. Jak se jelo tobě?

Ostřílený extrémní biker Honza Kopka letos z role pořadatele 

přesedlal zpátky do závodních pedálů. V březnu vyhrál ve fi nském 

Rovaniemi závod na 325 kilometrů, který závodníkům okořenilo 

velké množství čerstvého sněhu. Honzovi v boji o vítězství 

pomohly předchozí bohaté zkušenosti z víc než desítky těch 

nejextrémnějších klání světa. 

   Na aljašském Iditarod Trailu musí být závodníci naprosto soběstační a vézt vše 
potřebné s sebou. Teplota v okamžiku bivaku dosahovala minus 40 stupňů.
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Čím drsnější, tím lepší
Jan Kopka o extrémních závodech



sen. Mě příroda nabíjí, když ale při závodech cítím její sílu, připadám si hrozně malinký 
a naše civilizace mi přijde vůči její síle nicotná. Ani bych se nedivil, kdyby tam někomu 
přeskočilo. 

Na Aljašce se jede bez podpory, není možné se spojit s pořadateli ani si 

přivolat pomoc. Není to hazard?

Signál tam není dodnes, ale závodníci teď vozí trackery, které umožňují vyslat SOS přes dru-
žici. V době, kdy jsem to jel poprvé nebo podruhé, nebyly ani mapové podklady, ani GPS 
přístroje, takže jsme stav cest zjišťovali od místních. Byly to časy pionýrů ježdění na sněhu, 
závodníci si kola sami upravovali, co kus, to originál, byli to srdcaři. Měl jsem pocit 
zlatokopa, který objevuje nový svět – na tom byl postavený duch toho závodu. Hodně se 
od té doby změnilo, začíná víc záležet na výkonu a už to není můj typ závodu. Ve vesnicích 
funguje i internet, závodníci používají facebook v telefonu, takže spojení s civilizací je oproti 

dřívějšku daleko snadnější.

Podruhé ses na Iditarod Trail 

vrátil v roce 2007 a vyhrál. Trasu 

1800 km, kde teploty klesaly 

až k minus 40 stupňům, jsi ujel 

za 23 dní. Jak se tělo vyrovnávalo 

s dlouhodobou extrémní zátěží?

Člověk tam zjistí, jak neuvěřitelné má 
tělo limity. I když jsem spal jen čtyři 
hodiny denně a skoro nejedl, tělo 
dokázalo najít sílu a pokračovat dál. Jel 
jsem tam celkem natrénovaný a hubený 
a za první týden jsem zhubnul o dalších 
10 kilo, a to mi do cíle zbývalo ještě 
17 dní. Tělo má úžasné mechanismy 
sebezáchovy, a to nejen fyzické. Nevím, 
kam až takhle může dojít. Když jsem 
dojel do cíle a zvítězil, najednou mi to 
nepřipadalo až tak důležité, jako celá ta 
cesta, která k tomu vedla.  

Vzhledem k tomu, že posledních pár let 
na trénink přes léto kvůli pořádání závodu 
1000 Miles Adventure nemám čas, jel jsem 
si do Finska hlavně vyčistit hlavu. Trať byla 
kvůli množství nového sněhu náročná a jelo 
se pomalu. Já jsem nespěchal, byl jsem 
na dovolené, takže jsem se v klidu první dvě 
noci vyspal, což mi dodalo síly a poslední den 
jsem byl schopný dohnat ztrátu přes 10 hodin 
na vedoucího Itala a předjet ho. On jel totiž 
na dřeň a na konci už mu došly síly.

První zkušenosti z polárních závodů jsi 

sbíral v roce 2003 na Aljašce. Nebyl to 

trochu risk vypravit se rovnou na ten 

nejdrsnější závod světa?

Určitě byl, člověk tam může snadno zůstat. 
Bylo v tom obrovské nadšení, moc jsem chtěl 
poznat Aljašku, místní přírodu a lidi. Závod je 
skoro druhořadá věc, největším zážitkem je 
sebepoznání, které tam člověk získá. Byla to 
nepředstavitelná zátěž nejen na fyzičku, ale 
i na psychiku. Člověk nikdy dopředu neví, co 
to s ním udělá. Říká se, že Aljaška každého 
změní.

Co v takových momentech dělá 

psychika?

Je to jak na houpačce. V jednu chvíli člověk 
zažívá obrovské dávky endorfinů, vlastně je 
celou dobu pod vysokou hladinou adrena-
linu. Na druhou stranu zažívá velkou nejistotu, 
na 1800 km je jen šest vesnic a nebezpečí 
je obrovské. Během závodu se odpoutám 
od běžného života, civilizace mi připadá jako 

  Do světa bikových ultramaratonů vstoupil Honza Kopka v roce 2000 stratem 
v australském závodě Crocodile Trophy, při němž přejel celý kontinent.

  Bez podpory dokázal ujet i nejdelší závod světa, přes 4000 km dlouhý Great Divide Race.
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Jaké vybavení s sebou při takových závodech vezeš?
Je potřeba mít všechno, aby člověk dokázal pokrýt veškeré klimatické podmínky, které 

můžou nastat. Na druhou stranu je vhodné vézt toho co nejmíň, aby byl člověk co nejlehčí 

a nikde s e nepropadal. Ten, kdo veze málo, je daleko rychlejší a sníží tím riziko, které číhá 

v divočině mezi vesnicemi.

Na Aljašce tě nadchl život místních eskymáků a indiánů. V čem tě tak oslovil?
Ti lidi nemají v podstatě nic, žijí velmi izolovaně a svým způsobem dost primitivně. Pocit 

nadřazenosti naší civilizace mě ale rychle opustil. Kdykoli jsem zastavil v některé z vesnic, 

bylo pro místní naprosto samozřejmé mě pohostit i ubytovat – tak velí zákon divočiny. 

Nadchla mě jejich naprostá svoboda, neřeší kvanta zbytečností jako my.

Jak tě poslouchám, jsi velký odpůrce civilizace a jejích vymožeností. Vyhledáváš 
právě proto závody v koutech planety, kam lidská ruka zasáhla jen minimálně?
Dá se říct, že tam utíkám. Tyhle závody pro mě představují velké dobrodružství, ale 

taky poznání. Dnešní doba je moc uspěchaná a zdá se mi, že tenhle rychlý vývoj není 

„Fini říkají: Stres končí na polárním kruhu.“

v pořádku. Lidi podle mě zapomínají, z čeho 

jsme vzešli, příliš se spoléhají na techniku. 

Na závodech člověk řeší jen to nejnutnější, 

funguje efektivně, tady řešíme z 80 procent 

zbytečnosti. Já v tom postrádám smysl.

Na druhé straně jsi absolvoval i řadu 
závodů v podmínkách pouští nebo 
deštných pralesů. Čím tě lákaly? 
Lákají mě všechny nepoznané klimatické 

podmínky, proto jsem si vybíral tak různorodé 

závody. Začalo to pouštěmi Austrálie nebo 

Maroka, pralesy Kostariky, kde číhalo hodně 

jedovatých živočichů. Kromě Aljašky a Great 

Divide Race to ale byly etapové závody, kde 

bylo alespoň základní zázemí.

Absolvoval jsi i nejdelší cyklozávod 
světa – Great DivideRace na 4000 km. 
Jak na něj vzpomínáš?
Za 21 dní jsem přejel Skalistými horami 

a odlehlými pouštními oblastmi USA ze 

severu na jih. Dost jsem bloudil, protože ani 

tady nebyla nijak vyznačená trasa. Jelo se 

vyprahlými pouštěmi ve vyšší nadmořské výšce 

kolem 2000 m po rozvodí Tichého a Atlant-

ského oceánu. Největší nebezpečí tam před-

stavovaly bouřky. Není se tam kam se schovat 

a po dešti se půda mění v jílovité bahno, které 

se nabalí na vzorek a nejde jet ani jít.

Při závodě poznáš jen jednu stránku 
země, co klasické cestování, to tě neláká? 
Závody jsou zajímavé v tom, že vás pošlou 

do míst, kam by vás ani nenapadlo jet. Při 

závodě se vybiju a po něm si vždycky nechá-

vám čas i na poznávání země jako takové. 

  Při závodě Mongolia Bike Challenge v roce 2010 ujel 1400 km skrz Mongolsko a ve své kategorii zvítězil, celkově byl čtvrtý.

   Honza Kopka při závodě v pralesích Kostariky v roce 2008.
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Své nadšení pro jízdu v extrémních podmínkách se snažíš zprostředkovat 

i českým bikerům. Pořádáš zimní snow-bikeové kempy v Jizerkách nebo 

v Laponsku. Jaké jsou reakce účastníků?

Většinou se vrací nadšení. Laponsko je bezpečné, na většině míst je i signál. Lidi tam učím, 
jak se v polárních oblastech pohybovat, jak tam fungovat. Krajina, lidi, jednoduchý způsob 
fungování, kdy všechno potřebné vezeme s sebou… Tohle jim chci ukázat.

Od roku 2011 organizuješ v našich podmínkách ojedinělý závod 1000 Miles 

Adventure – trans Czechoslovakia. Jak se ujal?

Inspiroval jsem se všemi závody, které jsem jel. Každý ten závod mě něčím zasáhnul 
a to jsem se snažil přenést do našich podmínek. Mě ty závody v životě posunuly 
a chtěl jsem tohle zprostředkovat i ostatním. Pořádal jsem sice diashow, napsal dvě 
knihy, ale žádný zážitek se nedá předat tak dobře jako vlastní zkušeností. To mi potvr-
dili i samotní závodníci, že číst o tom a prožít to je jiná dimenze. Jede se po vyznačené 
trase ze západu Česka na východ Slovenska, zakázané jsou podpůrné týmy, závodníci 
musí být soběstační. I když jsme nedělali žádnou velkou kampaň, už od prvního roč-
níku se počet startovních míst rychle zaplnil a letos byl limit 150 míst zaplněný během 
pár minut. 

Jaké máš plány do budoucna?

Jsem soutěživý typ, takže své plány rád propojuju se závodem. Do budoucna mě láká 
Sibiř, kde se ale bohužel žádný podobný závod nekoná, takže by se jednalo spíš o expedici. 
Podobně jako na Aljašce mě tam láká jistý objevitelský duch, drsnost a opuštěnost kraji ny.

Díky moc za rozhovor!

Český biker vstoupil do světa 
extrémních závodů v roce 2000, 
kdy se jako první Čech zúčastnil 
náročného etapového závodu 
napříč australským kontinentem 
Crocodile Trophy, v němž zvítězil 
ve své kategorii, celkově byl čtvrtý. 
Tři roky nato si taky poprvé vyzkou-
šel start v nejdrsnějším závodě 
světa – Iditarod Trail Invitational 
na Aljašce, na který se v roce 2007 
vrátil a po 23 dnech mrazivé jízdy 
zvítězil. Své síly poměřil v roce 2004 
i v nejdelším cyklistickém závodě 
světa – Great Divide Race, během 
kterého dojel 4000 km z Kanady 
až do Mexika na třetím místě. V dal-
ších letech vyzkoušel také závody 
v kanadských Skalistých horách, 
v pralese Kostariky a pouštích 
Maroka nebo ve stepích Mongolska. 
Posledním triumfem je letošní první 
místo v 325 km dlouhém zimním 
závodě na polárním kruhu ve fi n-
ském Rovaniemi.

JAN KOPKA
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