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Baja Divide Trail

2700 km
český prvopřejezd

Mexiko



  

Trasa: 2700 km (1700 mil)
poloostrovem Baja California 
od severu k jihu

Období: 1.–27. únor 2018

Baja Divide Trail (Mexiko)



  
Poloostrov má pouštní a hornatý ráz, nejvyšší bod poloostrova 
je 3100 m.



  

Hustota obyvatel včetně měst hlavně v jižní části 
poloostrova je 8 lidí / km2. 



  

Trasa vede převážně pustou krajinou.
Zdroje vody a možnosti získání jídla jsou 
velmi omezené. Je potřeba mít 10–12litrové 
zásoby tekutin a jídlo na několik dnů.



  

Doplňování je možné pouze zřídka na místních rančích... 



  

... nebo v rybářských vesničkách.



  

Cesty jsou náročné a mají písčitý nebo kamenitý 
charakter, ...



  

...občas se objeví i singlovka.



  

Z toho důvodu byl pro přejezd postaven speciál na ráfkách 
šíře 4 cm a pneu 27,5 × 3,0“.



  

Počasí je suché, přesto prudké úderné bouřky nejsou 
výjimkou. Déšť může některé jinak bezproblémové části trasy 
změnit na jílovité pasti, odkud se nelze dostat.



  

Jedním z dalších výrazných problémů trasy jsou
kaktusové pasáže poseté tisíci jehličkami.



  

Trasu bych chtěl zdolat 
„nalehko“ s minimem bagáže. 

Otázkou zůstává způsob 
dokumentace a foto přístroje 
či kamera.

Doporučená doba na trasu je měsíc až 42 dnů.
Já mám pro přejezd vyhraženo 25 dnů.
Doporučená doba na trasu je měsíc až 42 dnů.
Já mám pro přejezd vyhraženo 25 dnů.



  

O Janu Kopkovi

Jan Kopka ( * 2. 9. 1963)

Extrémní biker z Jablonce nad Nisou, pro kterého se stalo překonávání svých limitů výzvou. Tradiční účastník 
bikemaratonů a veteránský silničář, který před lety jako první Čech v historii absolvoval australskou Crocodile 
Trophy, etapový bikový podnik prašnou, vyprahlou buší za až šedesátistupňových veder. 

Byl jeden z prvních evropských průkopníků těchto extrémních závodů „o přežití“ a ochutnal mnoho těch 
nejnáročnějších závodů po celém světě, např. non-stop závod na horských kolech bez zabezpečení Great 
Divide Race z Kanady do Mexika divočinou Skalistých hor, jehož délka činila 4 000 km s převýšením 70 km. 
Jeho silnou vůli a odhodlání prověřil také nejdrsnější zimní bikový závod planety Iditarod Trail Invitational přes 
mrazivou a pustou Aljašku absolutně bez zajištění, kde je závodník po několik týdnů odkázán pouze sám na 
sebe v teplotách až -40 °C.

Je také otec a zakladatel nejstaršího a nejtěžšího závodu tohoto typu na starém kontinentu 1000 miles 
ADVENTURE, pořadatel snow-bikových campů a expedic za polárním kruhem.

Více na www.jankopka.cz



  

Některé z extrémů Jana Kopky

 Crocodile Trophy 2000 – 14etapový MTB  závod napříč australským kontinentem, 2120 kilometrů (4. místo)

 Dolomitenmann 2001 – štafetový závod družstev čtyř disciplín (celkově na 11. místě, mezi amatéry 
2. místo)

 Great Divide Race 2004 – non-stop závod bez podpory  4000 km z Kanady do Mexika divočinou Skalistých 
hor s převýšením 70 km (3. místo)

 Iditarod Trail Invitational 2007 – nejdrsnější zimní bikový non-stop závod 1800 km napříč zmrzlou Aljaškou 
bez podpory (1. místo)

 Trans Rockies 2008 – 7etapový závod divočinou kanadských Skalistých hor (2. místo v kategorii)

 La Ruta 2008 – 4etapový závod napříč Kostarikou přes Andy od Pacifiku k Atlantiku (6. místo v kategorii)

 Titan Desert 2009 – 5etapový závod pouštěmi Maroka. Délka 470 km. (7. místo v kategorii, 21. celkově)

 Mongolia Bike Challenge 2010 – 10etapový mtb závod drsným mongolským vnitrozemím. Délka 1400 km, 
převýšení 14 000 m. (4. celkově, 1. v kategorii 40+)

 Rovaniemi  2013, 2016 – zimní arktický maraton na sněžných kolech na polárním kruhu ve Finsku (1. místo 
celkově v obou ročnících)



  

Jan Kopka

jankopka@jankopka.cz

www.jankopka.cz
www.1000miles.cz


