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V Jihlavě se na začátku května 
konalo okresní kolo soutěže mladých 
cyklistů na dětském dopravním hřiš-
ti. Bezmála stovku malých závodnic 
a závodníků neodradilo ani deštivé 
počasí a týmy poměřily své znalosti 
i zručnost v jízdě na kole.

Soutěžila družstva žáků a žákyň 

5. – 9. ročníků ZŠ. Závodilo se 
v jízdě zručnosti s překonává-
ním překážek, v jízdě s kontrolním 
dodržováním pravidel provozu na 
pozemních komunikacích, žáci psa-
li testy z dodržování pravidel jízdy a 
byli přezkoušeni ze znalostí posky-
tování první pomoci.  -tz-

Do soutěže malých cyklistů se zapojily jihlavské ZŠ Nad Plovárnou, E. Rošické-
ho, Březinova, Havlíčkova, Seifertova, Jungmannova a  Křížová, přijeli i soutěžící 
ze Stonařova, Brtnice, Luk nad Jihlavou a Dušejova. Foto: archiv MMJ

Soutěž malých cyklistů

Extrémní cyklistický závod Jih-
lavská 24 MTB se o víkendu v kraj-
ském městě vydařil ve všech smě-
rech. Absolutním vítězem se stal 
Tomáš Kozák, který ujel 442 km.

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 atmo-
sférou a hlavně profi lem trati v Čes-
ké 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 zapo-
jilo 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 
amfi teátru v lesoparku Heulos. Park 
se stal po celý víkend zázemím pro 
závod, byl zde start a cíl, velín závo-
du, nezbytné stánky s občerstvením, 
servisem pro kola a směrem ke hři-
šti se travnaté prostranství změni-
lo v kemp – zázemí pro závodníky a 
jejich doprovod.

„Vše fungovalo již v pátek na kon-
certě, vystoupily kapely El´Brkas, Th e 
Tap Tap a Keks. Obzvláště Th e Tap 
Tap si získal přízeň diváků,“ doplnil 
Holoubek.

Hlavní závod začal v pravé poled-
ne v sobotu 21. května slavnostním 
startem na Masarykově náměstí za 
účasti primátora Jihlavy Rudolfa 
Chloupka. Startérem, který vypustil 
peloton čítající zhruba 350 závodní-
ků na trať, byl hokejista Dukly Jihla-
va Marek Melenovský.

Jezdci předvedli spanilou jíz-
du okolními ulicemi města, za pár 
minut se dostali do místa ostré-
ho startu k letnímu kinu, a poté již 
vyrazili na trať. Pořadatelé tradičně 

vypsali několik kategorií, sólo závod-
níci, 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 his-
torii 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 nemocnice nebyl žádný, pouze drob-
né oděrky po pádech, které k tomuto 
závodu patří,“ vysvětlil Holoubek.

S přibývajícím časem závodu zača-
lo množství mužů a žen na trati říd-
nout, 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 povzbuzova-
ly hloučky diváků, kteří si vybíra-
li zvláště oblíbená místa. Tím byla 
třeba zkratka Honzíkova cesta v uli-
ci Na Stoupách. Ta vedla prudkým 
sjezdem lesa a odvážili se do ní jen 
ti nejotrlejší a nejzkušenější jezdci. 
Kupodivu ji nevyužíval třetí nejrych-
lejší 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 ušet-
řila při jednom průjezdu až čtyřicet 
vteřin času, a to při přibližně padesá-
ti absolvovaných kolech pro ty nej-
lepší, udělá slušný čas. Hodinu po 
skončení závodu, kdy se jezdci umyli 
a občerstvili, následovalo slavnostní 
vyhlášení těch nejlepších.

V hlavním závodě Open na čtyřia-
dvacet hodin zvítězil Tomáš Kozák, 
který ujel 52 kol a 442 km, dru-
hý 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 závodní-
kům, kteří se tak náročného závodu 
zúčastnili.  -vš-

STUPNĚ vítězů hlavní kategorie muži Open. Zleva druhý Ondřej Krejčík, vítěz 
Tomáš Kozák a třetí v pořadí jihlavský závodník Radek Musil.  
 Foto: Vladimír Šťastný

Cyklistický závod 24 MTB 
ovládl krajskou Jihlavu

Fotbalisté FC Vysočina zůstávají prvoligoví. V předposledním kole nedáv-
no skončeného ročníku Synot ligy Jihlavané porazili doma 3:0 sestupující 
ostravský Baník, a udrželi tak příslušnost k české elitě.

Svěřenci hlavního kouče Michala Hippa obsadili konečné 11. místo tabul-
ky. Před sezonou by klub takové umístění poblíž klidného středu tabulky 
bral. To by ovšem nesměl přijít nepovedený podzim, kvůli kterému Vysočina 
honila záchranu prakticky do poslední chvíle. 

„Sezona byla velice složitá a těžká. Stejně jako většina prvoligových klubů 
jsme se potýkali s nevyrovnanými výkony. Poměrně příznivá jedenáctá příčka není 
ani tak naší zásluhou, jako odrazem faktu, že se v závěru tabulky nacházelo šest 
mužstev, které získaly relativně málo bodů,“ řekl ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Trenér Hipp, jenž převzal tým v lednu, ho dovedl k vytyčenému cíli. 
Radostí však rovněž nejásal. „Nelehký úkol jsme splnili, ale z mého pohle-
du jsme získali méně bodů, než jsem si představoval. Mrzí mě kolísavé výkony 
mužstva,“ prohlásil.

Ředitel Tulis podotkl, že ze strany vedení klubu, realizačního týmu i hráčů 
došlo během uplynulého ročníku k řadě chyb. „Musíme udělat vše pro to, aby-
chom je neopakovali, nebo výrazně eliminovali. Rozhodně nesmíme dopustit, aby-
chom příště měli po devíti odehraných kolech pouhých pět bodů. To byla hrozná 
situace,“ zdůraznil Zdeněk Tulis.  -cio-

PLÁCNUTÍ na znamení záchrany předvedli fotbalisté Jihlavy se svými fanoušky 
po důležitém utkání s Baníkem.  Foto: Michal Boček

Fotbalisté udrželi 1. ligu


