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Horská kola se chystají do Jihlavy

Jihlavský běžec Vladimír Srb při-
vezl zlatou medaili z jihokorejského 
Daegu, kde absolvoval halové mis-
trovství světa veteránů (35-39 let).

První místo obsadil na osmikilo-
metrovém krosu, z půlmaratónu má 
stříbro. Největším překvapením pro 
samotného jihlavského vytrvalce 
ovšem bylo čtvrté místo z tříkilome-
trového závodu, na takto krátké trati 
obvykle nenastupuje. „Říkal jsem si, 
že když už tam jsem, tak bych to mohl 
zkusit, i když to není zrovna pro vytr-
valce. A docela se to povedlo,“ vypráví 
s úsměvem Vladimír Srb.

Na halové mistrovství světa do tří-
milionového Daegu dorazilo 4.300 
účastníků ze 75 zemí. „Bylo to nejlépe 
uspořádané mistrovství, které jsem kdy 
zažil. Všechno tam fungovalo dokona-
le,“ hodnotí závodník, který se účast-
ní světových podniků bez sponzorů 
či jiné podpory. „Peníze by se měly 
dávat na podporu mladých talentů. 
Když chce někdo v mém věku blbnout, 
měl by si to platit sám,“ říká dobře na-
laděný osmatřicetiletý sběratel me-

dailí z celého světa a s úsměvem do-
dává: „Sponzory sám o sobě nehledám, 
ale kdyby někdo chtěl povozit logo na 
tričku, tak bych se nebránil.“

Jihlavský závodník tak má pro le-
tošní sezónu z poloviny splněno. 
„Chtěl jsem v Koreji uspět, to se mi 
prvním a druhým místem povedlo, 
bramborová medaile ze tří kilometrů 
je příjemný bonus. A je to motivace do 
dalšího tréninku a závodění,“ říká bě-
žec, který se chystá na podzimní ex-
trémní štafetu Dolomitenmann.

Vyběhne 27 sjezdovek
Šacberk

Extrémní štafeta se skládá z běhu 
do vrchu, paraglidingu, jízdy na hor-
ském kole a divoké vody. Vladimír 
Srb bude štafetu předávat po dva-
náctikilometrovém běhu s převýše-
ním 1.850 metrů! První tři kilome-
try poběží po rovině, dalších devět 
do pořádného trháku. 

„U nás ani není kopec, kde bych to 
mohl trénovat. Bude to asi jako bych 

Vladimír Srb je mistrem světa

VLADIMÍR Srb má zlato z mistrovství světa v Jižní Koreji. Foto: archiv MMJ

vyběhl sjezdovku na Šacberku. Se-
dmadvacetkrát,“ odhaduje předem 
odhodlaný závodník. „Dvanáct ki-
lometrů normálně uběhnu zhruba za 
40 minut, při tomto převýšení to bude 
kolem hodiny a půl.“ K účasti na ex-
trémním závodu mu pomohl právě 
úspěch v minulých mistrovstvích.

Zlato z Austrálie
Vladimír Srb je v dobré kondici. 

Loni přivezl zlatou medaili z mis-
trovství světa veteránů v australském 
Perthu. V listopadu tam nastoupil do 
třech disciplín, zlatou získal v půl-
maratónu, bronz má ze závodu na 10 
kilometrů, čtvrté místo z krosu na 8 
kilometrů. 

Vladimír Srb je úspěšným účastní-
kem mnoha závodů, je např. šampi-
on jihlavského půlmaratónu či mno-
honásobný vítěz Běžce Vysočiny.

 -tz-

Tradiční vytrvalostní závod na hor-
ských kolech Jihlavská 24 MTB se 
uskuteční o víkendu 19. - 21. květ-
na 2017. Je největším závodem na 
horských kolech na 24 hodin v ČR. 
Závodu se účastní vždy přes 300 zá-
vodníků.

Trať bude z velké části shodná 
s tratí 2016. Délka osm km, převýše-
ní 200 m. Trať povede z Amfi teátru 
lesoparkem Heulos, Starou plovár-
nou, přes Masarykovo náměstí zpět 
do Amfi teátru.  Kemp pro všechny 
závodníky bude v areálu Amfi teátru 
na Heulose. Velká louka pro všech-
ny. Areál poskytuje dokonalé zázemí 
a přímo na místě bude připraveno 
pro návštěvníky i závodníky bohaté 

občerstvením v pivovarských sta-
nech již od pátečního večera. 

Závod je součástí Československé-
ho seriálu 24 hodin MTB. Další za-
vody se uskuteční v Malackách, Žili-
ně a Náchodě.

Je připravený osvědčený dopro-
vodný hudební festival, na kterém se 
představí jihlavští Joyners, Hodiny 
se svým hitem Stmívání a legenda 
českého pop - rocku TURBO!

V sobotu 20. května od 14 hodin 
bude v Amfi teátru Březinovy sady 
pro děti od 2 do 10 let připraven zá-
vod na odrážedlech, koloběžkách a 
kolech.

Organizátory akce jsou spolek Sli-
by – Chyby a město Jihlava, hlavním 

partnerem závodu je společnost Ne-
koklima. Závod podporuje Kraj Vy-
sočina.

PROGRA M:
pátek 19. května
- 15.00 – 22.00 prezence zá-

vodníků - kancelář závodu
koncert:
- 18.30 Joyners
- 20.00 Hodiny
- 21.30 Turbo

sobota 20. května
- 8.00 – 9.30 prezence závodní-

ků  kancelář závodu
- 11.15 instrukce ke startu – 

malé podium, následně hromad-
ný odjezd závodníků

- 12.00 start – Masarykovo ná-
městí

- 13.00 prezence na dětský zá-
vod na odrážedlech, koloběžkách 
a kolech  (2-10 let)

- 14.00 – 16:00 dětský závod
- 20.00 živá hudba - pivovarský 

stan
- 24.00 cíl 12 hodinovky 

neděle 21. května
- 9.00   vyhlášení vítězů závodu 

na 12 hodin
- 12.00 cíl 24 hodinovky!!!
- 13.00 vyhlášení vítězů. -tz-


