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Jihlavská 24 MTB – vytrvalostní 
závod horských kol – v letošním 
roce nabídne už čtvrtý ročník. 
Ten se v rámci DEMA Českoslo-
venského seriálu 24 hodin MTB 
uskuteční v termínu 16. – 18. květ-
na. A jeho účastníci se mohou těšit 
na řadu novinek.

První z nich bude upravená trať. 
Ta letos účastníky 12 a 24hodinové-
ho závodu sice kvůli opravám neza-
vede na oblíbený hradební parkán, 
o tradiční sjezd dřevěných schodů, 
které bývaly u penzionu Gustav 
Mahler, však závodníci nepřijdou. 
„Pochopitelně by nás hodně mrzelo, 
kdyby naprosto zmizely. Uděláme to 
tak, že na Masarykově náměstí na 
výjezdu z ulice U Mincovny postaví-
me návěs od kamionu a z toho se bu-
de sjíždět právě po těchto schodech,“ 
uvedl k jednomu ze symbolů závo-
du Ivo Renza, vedoucí projektu Ji-
hlavská 24 MTB.

Kromě toho se bikeři vydají na zce-
la nový úsek, který pořadatelé z ob-
čanského sdružení SLIBY – CHY-
BY pracovně pojmenovali „průjezd 
džunglí.“ Ten se nachází v houšti-
nách pod Brněnským mostem, po-
blíž dětského dopravního hřiště. „Ke 
změnám tratě dochází z důvodu, že 

město revitalizuje areál Na Stoupách. 
Tomu jsme se museli podřídit. Na dru-
hou stranu, bude to trošičku změna pro 
závodníky. A doufáme, že ji přivítají 
kladně,“ popisuje Renza.

Organizátoři místní houštiny 
upraví tak, aby jimi vznikla přibliž-
ně dva metry široká cesta. „Cestu 
upravíme ve spolupráci s radničním 
oddělením správy zeleně. A co se tý-
ká mostku přes Jihlávku, budeme ho 
stavět vlastními silami a vznikne při-
bližně týden před závodem. Půjde 
o lehkou dřevěnou konstrukci,“ uvedl 
ředitel závodu Jihlavská 24 MTB Ji-
ří Holoubek.

Dětské dopravní hřiště v ulici 
U Rybníčku bude hrát v letošním 
ročníku Jihlavské 24 MTB vůbec 
důležitou roli. Právě na něm totiž 
vznikne i nový kemp pro účastníky 
závodu. Druhý bude tradičně poblíž 
startu závodu, v areálu letního kina 
v lesoparku Heulos. „Zde bude také 
veškeré zázemí závodu, včetně caterin-
gu,“ upřesňuje Holoubek. „Oba kem-
py se přitom budou obsazovat podle 
toho, jak se budou závodníci hlásit,“ 
uvedl s předstihem. „Čím dříve se 
přihlásí, tím větší budou mít pravdě-
podobnost, že budou bydlet tam, kde 
chtějí.“

Novinky letošní Jihlavské 24 MTB: 
nový kemp, ale i průjezd džunglí

Již 18. rokem se v dubnu rozběhne 
Juniorský maraton – unikátní pro-
jekt RunCzech určený pro studenty 
středních škol. 

Během 13 závodů ve 13 krajích si 
desetičlenné týmy středoškoláků vy-
zkouší, jaké to je, uběhnout maraton. 
O 42 km dlouhou trasu se členové 
týmu spravedlivě podělí a každý po-
běží 4,2 km.

Juniorský maraton v Kraji Vysočina 
startuje pod záštitou primátora měs-
ta Jihlavy a hejtmana Kraje Vysoči-
na v pondělí 7. dubna 2014 ve Sme-

tanových sadech. V 11 hodin vyšle 
startovní výstřel na trať týmy středo-
školáků, na každého běžce čeká 10 
kol o délce 525 m, celkem 4,2 km. 

Jihlavské kolo tím zároveň také 
otevírá (startuje) semifi nálovou část 
Juniorského maratonu. Ty nejlep-
ší týmy postoupí do fi nále, které se 
koná 11. května v rámci věhlasného 
Volkswagen Maratonu Praha.

Registrace jsou již otevřené a star-
tovné je zdarma, každý třetí přihlá-
šený tým od pořadatele navíc obdrží 
11 krásných batůžků. -lm-

Přihlášky se od 1. března mohou 
vyřizovat prostřednictím webu závo-
du jihlavska24mtb.cz, který má v le-
tošním roce nový design. Pořadatelé 
doufají, že se podaří překonat loňský 
účastnický rekord 571 startujících. 
„Stejně jako loni kromě kategorií jed-
notlivců a dvojic nabízíme také závo-
dy tří- až osmičlenných týmů,“ říká 
Holoubek.

„Ve štafetách mohou jet i hobíci a vy-
loženě si to užít. Nemusí závodit, jen 
si to vyzkoušet,“ říká dvojnásobná 
celková vítězka DEMA Českoslo-
venského seriálu 24 MTB v katego-

rii žen nad 40 let, jihlavská bikerka 
Eva Svobodová. „Atmosféra závodu 
je skvělá, všem doporučuji ji zažít,“ 
doplňuje letošní tvář z plakátů zá-
vodu.

Letošní ročník československého 
seriálu vytrvalostních závodů však 
bude tvrdší než ty předchozí. Za-
tímco v minulosti se jely tři čtyři 
závody, letos jich bude rovnou šest. 
„Tím rozšířením to bude náročnější. 
Uvidíme, jak to zvládnu,“ říká Svo-
bodová. „Začnu Jihlavskou 24 MTB, 
která je letos první. A pak se uvidí.“
 -lm-

Středoškoláci poběží maraton

VE SMETANOVÝCH sadech odstartuje 7. dubna v 11 hodin Juniorský maraton 
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Vytrvalostní závod horských kol 
Jihlavská 24 MTB, který letos (16. 
– 18. května) nabídne už čtvrtý 
ročník, není zdaleka pouze o cyk-
listice. Diváci se v rámci doprovod-
ného programu mohou tradičně 
těšit také na hudební festival. Ten 
se v pátek 16. května od 18 hodin 
uskuteční v amfiteártu letního kina 
na Heulose. 

„Naší snahou je propojit závodní-
ky, kteří do Jihlavy přijedou z celé 
republiky, a místní, kteří si alespoň 

všimnou, že jsou tu nějací podivíni 
na kole,“ usmívá se ředitel caterin-
gu Jihlavské 24 MTB Milan Štajnc. 
„A nejlépe je propojíte právě bigbí-
tem, který je navíc fakt dobrej. Sna-
žíme se servírovat kvalitní kapely, 
žádné bezejmenné,“ pokračuje. 

Další informace o závodě, včetně 
možnosti podání přihlášek, a také 
info o doprovodném programu na-
leznete na webu jihlavska24mtb.cz, 
který se v letošním roce může poch-
lubit novým designem. -lm-

Jihlavská 24 MTB 
a doprovodný hudební festival 


