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Jihlavská 24 MTB byla letos nejrychlejší

K DIVÁCKY atraktivním úsekům patří sjezd schodů
u penzionu G. Mahlera.

Extrémní cyklistický závod Jihlavská
24 MTB se o víkendu v krajském městě vydařil ve všech směrech. Absolutním vítězem se stal Tomáš Kozák, který ujel 442 km.

města, za pár minut se dostali do místa ostrého
startu k letnímu kinu, a poté již vyrazili na trať.
Pořadatelé tradičně vypsali několik kategorií, sólo
závodníci, dvojice, čtveřice a dokonce i osmičlenné
týmy štafet. Jel se i závod jednotlivců a dvoučlenných týmů na 12 hodin.
„Trať byla letos suchá, tvrdá a stala se tak bezkonkurenčně nejrychlejší v historii jihlavské čtyřiadvacetihodinovky,“ doplnil ředitel závodu.
Závod však byl rekordní i v jiných ohledech. „Po
oba dny byly rekordní teploty, a co je dobře, nesetkaly jsme se s žádným větším zraněním. Transport do nemocice nebyl žádný, pouze drobné oděrky
po pádech, které k tomuto závodu patří,“ vysvětlil
Holoubek.
S přibývajícím časem závodu začalo množství
mužů a žen na trati řídnout, to když o půlnoci
skončil závod na čtyřiadvacet hodin. Ostatní však
neúnavně kroužili po trati až do cíle v neděli v
poledne.
Závodníky na trati povzbuzovaly hloučky diváků,
kteří si vybírali zvláště oblíbená místa. Tím byla
třeba zkratka Honzíkova cesta v ulici Na Stoupách.
Ta vedla prudkým sjezdem lesa a odvážili se do ní
jen ti nejotrlejší a nejzkušenější jezdci. Kupodivu
ji nevyužíval třetí nejrychlejší muž kategorie Open
jihlavský Radek Musil. „Do toho zatím nemám
odvahu jít, ale třeba v dalších závodech ji zkusím,“
řekl jezdec stáje Xanadu.
Zkratka podle slov pořadatelů ušetřila při jednom průjezdu až čtyřicet vteřin času, a to při
přibližně patesáti absolvovaných kolech pro ty
nejlepší, udělá slušný čas. Hodinu po skončení
závodu, kdy se jezdci umyli a občerstvili, následovalo slavnostní vyhlášení těch nejlepších.
V hlavním závodě Open na čtyřiadvacet hodin
zvítězil Tomáš Kozák, který ujel 52 kol a 442 km,
druhý skončil Ondřej Krejčík, 50 kol a 425 km a
třetí místo obsadil Radek Musil, který ujel 49 kol
a 416,5 km. Obdiv však patří všem závodníkům,
kteří se tak náročného závodu zúčastnili.

PO SLAVNOSTNÍM startu projela ulicemi v okolí náměstí spanilá jízda všech závodníků.

Vladimír Šťastný
Jihlava
Letos se sjeli do Jihlavy cyklisté již po šesté, a to
i přesto, že pořadatelé ze sdružení Sliby-Chyby při
prvním ročníku deklarovali, že by rádi závod pořádali pětkrát.
Jenže jihlavský závod je svou atmosférou a
hlavně profilem trati v České republice bezkonkurenční, jezdci se sem rádi vrací, takže pořadatelé
rádi uspořádali i šestý ročník. „Jde o celoroční přípravy, a když se přiblíží termín závodu, vše se jen
zintenzivní. I letos se do pořádání závodu zapojilo
asi sto dvacet dobrovolníků, kteří v červených tričkách s logem závodů zajišťují vše potřebné,“ sdělil
ředitel závodu Jiří Holoubek.
Závodní víkend začal již v pátek odpoledně tradičním koncertem v amfiteátru v lesoparku Heulos. Park se stal po celý víkend zázemím pro závod,
byl zde start a cíl, velín závodu, nezbytné stánky
s občerstvením, servisem pro kola a směrem ke
hřišti se travnaté prostranství změnilo v kemp –
zázemí pro závodníky a jejich doprovod.
„Vše fungovalo již v pátek na koncertě, vystoupily
kapely El´Brkas, The Tap Tap a Keks. Obzvláště The
Tap Tap si získal přízeň diváků,“ doplnil Holoubek.
Hlavní závod začal v pravé poledne v sobotu
21. května slavnostním startem na Masarykově
náměstí. Startérem, který vypustil peloton čítající
zhruba 350 závodníků na trať, byl hokejista Dukly
Jihlava Marek Melenovský.
Jezdci předvedli spanilou jízdu okolními ulicemi

K OBÁVANÝM úsekům trati patří i sjezd na Staré
plovárně.

NĚKOLIK schodů pod kostelem sv. Jakuba museli
závodníci vyjít pěšky.

Vítězové Jihlavské 24 MTB 20160502

PŘI ZÁVODU štafet museli při vbíhání na trať překonat závodníci překážku.
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Závod na 12 hodin jednotlivci a dvojice
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Musím si natrénovat zkratku

Třetí místo v kategorii
Open obsadil při Jihlavské 24 MTB Radek
Musil z Dušejova, jezdící ve stáji Club Xanadu
cycling team. Po závodě
se podělil o své zážitky.

Jaký byl letošní závod?
Trať byla náročná, zvládl jsem
ji bez vážnější krize. Zpočátku
jsem trochu „křečoval, ale to
je normální. Dnes mi to sedlo.
Myslím, že bylo i ideální počasí,
suchá trať, jelo se velmi dobře.
Letos máte za sebou již druhou čtyřiadvacetihodinovku.
Dají se závody na Slovensku a
v Jihlavě porovnat?

jsem v posledních dvou ročnících dojel v Jihlavě třetí v hlavním závodě.

Radek
Musil
Absolutně nedají. Jihlavská
trať je mnohem náročnější. V
Malackách nejsou žádné technické pasáže, jezdí se převážně po zpevněných lesních
cestách.
Ten závod je ideální na rozjetí sezony, absolvoval jsem ho
již podruhé a myslím, že pro
mne je velice dobrý na rozjezd sezony. Možná právě proto

JIHLAVSKÉ LISTY – noviny Kraje Vysočina – vydává PAROLA, spol. s r.o.,

Jaká jsou nejhorší místa na
trati?
Je to určitě zkratka Honzíkova
cesta v ulici na Stoupách. Tu
nejezdím, ale vím, že se dá na
ní nahnat spousta vteřin, takže
si ji budu muset natrénovat,
abych tam již příště jezdil.
Letošní trať byla rychlejší
než loňská, projevilo se to i
na ujetých kilometrech?
Určitě ano, loni jsem ujel 395
km a 47 kol, letos to bylo o dvě
kola více a 416 km a na trati
jsem strávil zhruba stejný čas.

NA TRATI byly k vidění i hloučky diváků, kteří závodníky povzbuzovali. Někteří se s malými fanoušky i
pozdravili.
Foto na stránce: Vladimír Šťastný
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