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Jako bludičky se proplétala světla 
závodních kol ztichlým nočním par-
kem. To odhodlaní závodníci bo-
jovali s časem, terénem, usínáním, 
soupeři, i sami se sebou, v už osmém 
ročníku cyklistické čtyřiadvacetiho-
dinovky Jihlavská 24 MTB. 

Do závodu nastoupilo bezmála 260 
závodníků v různých skupinách a kate-
goriích, 76 z nich bojovalo sólově. Až 
na vandalskou hrst připínáčků v trase, a 
noční opilecký pokus o přestavění vyty-
čené trasy, se závod odehrál bez větších 
potíží. Nic nepokazil ani krátký déšť v 
sobotu navečer; v neděli účastníci do-
jížděli v pěkném, slunečném počasí. 

Největší favorit a dlouho vedoucí jez-
dec Tomáš Kozák musel nad ránem 
odstoupit ze zdravotních důvodů. 
První místo mezi jednotlivci obsa-
dil Martin Hovanec, který za 24 ho-
din „natočil“ 51 závodních okruhů a 
tedy 428,4 km! Jedničkou mezi žena-
mi byla slovenská závodnice Katarí-
na Krajňáková (43 kol, 361,2 km). 
Nejstarším účastníkem byl jihlavský 
závodník Zdeněk Kříž, jehož věk vy-
jadřovalo i jeho startovní číslo - 71. 

Asi osmikilometrová trasa se stomet-
rovým převýšením vedla z areálu letní-
ho kina do Heulosu, pod Brněnským 
mostem ke Staré plovárně, a zpět do 
historického centra města a do „am-
fíku“. Závod organizuje spolek Sliby 
chyby, ve spolupráci s městem Jihla-
vou. -tz-

Velké výkony v tichém závodu

ZÁVOD Jihlavská 24 MTB, který se jel jako mezinárodní mistrovství České republiky, opět proběhl ve skvělé atmosféře a za 
bezvadného pořadatelského zajištění. Foto: Jakub Koumar

Poprvé v historii působi-
li společně v nejvyšší soutě-
ži, a společně také – bohužel 
– spadli. Hokejisté jihlavské 
Dukly a fotbalisté FC Vysoči-
na se nedokázali udržet mezi 
českou elitou. K záchraně jim 
chyběl jediný bod…

Návrat Dukly do nejvyš-
ší soutěže měl „jepičí“ život. 
Nováček, na rozdíl od loňské-
ho ročníku, nezvládl nástrahy 
ošemetné baráže, a po roce se 
vrátil do WSM Ligy. „Bohu-
žel, blbých čtrnáct dní herního 
výpadku, a jeden bod, nás sto-
jí extraligovou příslušnost. To 
jsou fakta… I když mě sestup 
bolí a mrzí, nedokážu být nega-
tivní. Nedokážu se nijak opírat 
do hráčů, protože si to neza-
slouží…,“ řekl jednatel klubu 
Bedřich Ščerban.

Po prvních třech kolech ba-
ráže to vypadalo, že Jihlavané 
prolínací soutěž bez problé-
mů zvládnou. Později ale při-
šel výpadek, čtyři porážky v 
řadě, a bylo zle… V 10. kole 
pak Dukla ztratila téměř vy-
hrané utkání v Litvínově, a 
její osud byl zpečetěn. A za-
čala logická obměna kádru.

„Naším cílem je postavit nový 
a kvalitní tým, a opět bojovat 
o extraligu. Když se to povede, 
paráda. Když ne, uvidíme, co 
bude dál…,“ dodal Ščerban.

Hokejisty o měsíc později 
napodobili fotbalisté. V závě-
rečném kole HET ligy měli 
všechno ve svých rukách. V 
domácím utkání s Karvinou 

stačila remíza. Jenomže ví-
tězný jackpot brali hosté. FC 
Vysočina sestoupil po šesti 
letech.

„Pochopitelně jsme velice 
zklamaní. Nějakou dobu to 
budeme rozdýchávat, a pak si 
musíme říci, jak postupovat 
dál. Je jasné, že dojde k odcho-
du několika hráčů a snížení 
rozpočtu,“ uvedl ředitel klubu 
Jan Staněk.

Je paradoxní, že fotbalisté 
padají po vydařené jarní čás-
ti. Zatímco na podzim uhrá-
li mizerných deset bodů, na 
jaře jich vybojovali jednou 
tolik. „Bohužel jsme chytli roč-
ník, kdy oněch pověstných tři-
cet bodů na záchranu nestačí. 
Tedy alespoň nám ne, jelikož 
máme horší vzájemnou bilan-
ci,“ konstatoval před utkáním 
roku kouč Martin Svědík.

Po něm seděl zdrcený na 
lavičce. „Tento výsledek beru 
jako svoji velikou porážku…,“ 
uvedl.  -cio-

Konečná tabulka HET ligy
1. Plzeň 30 20   6 4  55:23 66
2. Slavia 30 17   8 5 50:19 59
3. Jablonec 30 16   8 6 49:27 56
4. Olomouc 30 15 10 5 41:22 55
5. Sparta 30 14 11 5 43:25 53
6. Liberec 30 13   7 10 37:35 46
7. Bohemians 30   9 11 10 30:29 38
8. Teplice 30   8 10 12 32:40 34
9. Ml. Boleslav 30   9   7 14 31:43 34
10. Zlín 30   8   9 13 31:48 33
11. Dukla 30   9   5 16 32:55 32
12. Ostrava 30   7 10 13 36:43 31
13. Slovácko 30   6 13 11 23:32 31
14. Karviná 30   7   9 14 32:40 30
15. Jihlava 30   8   6 16 30:48 30
16. Brno 30   6   6 18 20:43 24

„Padák“ pro hokej i fotbal


