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Nejstarší ultradlouhý bikepackingový závod 
v Evropě se odehrává v České republice. 
I ve Slovenské republice, abychom byli zcela 
přesní, obě republiky, jež dříve byly jedinou, 
symbolicky opět spojuje. Jmenuje se 1000 
miles adventure, v příštím roce se odehraje 
jeho desátý ročník a stojí za ním cyklistický 
dobrodruh Jan Kopka. Právě jeho jsme před 
blížícím se jubileem nechali promluvit. 
Vyznat se. Pozvat vás. 

Tyhle závody jezdím už 20 let. Dříve se nazývaly selfsupported 
nebo unsupported – s vlastním zabezpečením či bez zabezpečení. 
A bylo jich po světě jen pár. Ty, co ale existovaly, byly hodně drs-
né. Ne každý našel odvahu se do nich pustit. Šlo tam víc o přežití 
než o výsledek. Mě ale ty závody zasáhly, chytly u srdce. Spatřo-
val jsem v nich oproti běžným podnikům ohromnou nadhodnotu, 
poznání, sebepoznání, obrovskou míru dobrodružství a  hlavně 
svobody.

V roce 2004 jsem jel závod Skalistými horami z Kanady do Me-
xika dlouhý 4000 km. Už během této akce jsem přemýšlel, jestli by 
šlo něco takového uspořádat u nás. Všechny ty extrémy měly něco 
společného; jely se v opuštěných koutech světa nebo pustými ob-
lastmi, kde většinou nefungovalo žádné spojení. GPS trackery ješ-
tě neexistovaly, takže lidé nebyli pod žádnou kontrolou a každý 
byl opravdu odkázán pouze sám na sebe. Tu myšlenku jsem nosil 
v hlavě dlouho, až jsem se rozhodl, že to zkusím i u nás. 

První ročník jsem plánoval na rok 2010, ale přípravy se zpoz-
dily a posunulo se to na rok 2011. Vůbec jsem ale netušil, jestli 
lidi pochopí, proč se trmácet cestou necestou špinaví a vyčerpaní, 
jestli se všichni neseberou a neodjedou domů. V tu dobu takovéto 
závody v Evropě vůbec neexistovaly a vlastně téměř nikdo o nich 
ani nevěděl. Limit pro 1000 miles byl tenkrát 100 lidí – a startovní 
pole se naplnilo. Nakonec fyzicky odstartovalo 89 účastníků. Po-
časí bylo tenkrát hrozné, vytrvalý hustý déšť, teplota 8 °C, v bro-
dech hned první noc vody po prsa. Ráno jsem čekal 89 SMS zpráv 
stejného znění: „Balím, kašlu na to, celé to je nesmysl!“ Nepřišla 
ale žádná! Lidé byli zdecimovaní, ale bojovali. Do cíle se tenkrát 
dostala necelá třetina. Ale další rok se postavili na start znova po-
prat se o dosažení mety 1000 mil. A postupně se z toho stal feno-
mén. Vůbec jsem netušil, že se povede něco takového. 

V poslední době vzniká po Evropě i ve světě plno takových pseu-
dozávodů. Nedají se srovnat s  těmi, které stály na počátku této 
éry. Jsou ale více přístupné veřejnosti a  více lidí objevuje kouz-
lo tohoto způsobu trávení volného času. A já jsem hrdý na to, že 
1000 miles adventure je závod tohoto typu s nejdelší tradicí v Ev-
ropě. A pravděpodobně i nejdrsnější.

Nyní připravujeme již 10. ročník, a protože vychází na rok 2020, 
zařazujeme i superultratrasu 2020 mil. Bude to jen pro tento de-
sátý rok a nepočítáme, že by se to opakovalo. Trasy 500 a 1000 
mil severem z  Ašského výběžku do  nejvýchodnější dědiny Slo-
venska zůstávají. A ti, kterým to nebude stačit, se mohou vrátit 
jihem zpět na Chebsko do Skalné, kde bude cíl právě této jubilejní 
varianty 2020 mil. Mnoho lidí z početné „tisícimílové“ komunity 
dokonce nabídlo své znalosti a pomoc s  jižní trasou, za což jim 
děkujeme.

Když jsme tohle jako překvapení vyhlásili na afterparty, označili 
mě někteří za psychicky narušeného člověka – a pak se šli přihlá-
sit právě na trasu 2020 mil. Jen z afterparty je na 2020 mil přihlá-
šeno 30 lidí. Můj odhad ale je, že nakonec celkem víc jak 10 lidí 
zpět nevyrazí. Sám jsem zvědavý, jak hodně se mýlím.

Zůstává pravidlo, že lidé se mohou rozhodnout v každém z cílů 
(bez ohledu na  to, na  co se před startem přihlásili), zda ukončí 
svou pouť tam, nebo budou pokračovat na delší trasu. Pokud ale 
vyrazí dál, již jim nebude uznána kratší varianta. Sice ještě ne-
máme přesně ujasněné checkpointy, ale za tisícovkou pravděpo-
dobně již nebude existovat žádný ani žádný záchranný cíl. Pokud 
bude chtít člověk jubilejní finisherské triko 2020 mil, bude to pak 
už muset zpět dojet celé!

Abychom zvýšili dávku dobrodružství, jižní variantu pro návrat 
dopředu nezveřejníme a  bude nahrána v  cíli tisícovky jen těm, 
kteří budou opravdu pokračovat okolo celého Česko-Slovenska.

Registrace se otevírá opět na  Silvestra o  půlnoci v  00.00 hod 
na  našich webových stránkách www.1000miles.cz. Všem, co se 
chystají na výjimečný desátý ročník, přejeme rychlou ruku při při-
hlašování. A příští rok se na vás všechny opět těšíme!
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