
 

Tisková zpráva 
Ve Vesci zůstává Těžká pohoda  

 
 

Ačkoliv pořadatelé ještě před startem letošního ročníku prestižního 24hodinového závodu 

horských kol, ale i po jeho skončení jasně prohlašovali, že se s veseckým areálem po sedmi letech 

nadobro rozloučí, nakonec své plány přehodnotili. Oblíbená sportovní akce s podtitulem Těžká 

pohoda zavítá do Liberce i v příštím roce. A bude se opět na co těšit. Pořadatelé už prozradili, že 

19. ročník se pojede zároveň jako mistrovství České republiky, což pod Ještěd jistě přiláká českou 

vytrvaleckou špičku. Do závodu na nově vytyčené trati odstartují i handicapovaní.  

 „Celý rok jsme hledali nové neokoukané útočiště pro náš bikový mejdan. Hledisek, jak najít nový 

domov pro více jak 1000 závodníků, členů týmů a návštěvníků je mnoho, ale hlavní pro nás bylo 

neslevit z kvality, ani tratě, ani ze zabezpečení zázemí. Každé zkoumané místo mělo nějaké plusy i 

mínusy. Musíme přiznat, že v součtu možností zvítězil opět Rekreační a sportovní areál Vesec,“ řekl šéf 

závodu Jan Hataš. 

Letošní ročník hodnotí jako velice úspěšný. Přesto na příště chystá novinky. „Víme, že vesecký okruh 

se některým, i přes jeho kvality, zdál už poněkud okoukaný. Proto se příští rok sejdeme sice znovu ve 

Vesci, ale na zcela nově vytyčené trati,“ prozradil Jan Hataš. Doplnil, že stejně jako v minulých letech 

se závodníci i návštěvníci mohou začít těšit na super atmosféru Těžké pohody, která se rýsuje na 8. až 

9. června 2013. 

 „Těší mne zájem pořadatelů pokračovat v tradici závodu právě ve veseckém areálu. Svým zázemím, 

které areál nabízí, je k pořádání takovýchto akcí velmi vhodným místem,“ uvedl náměstek primátorky 

pro územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský. 

Cyklistický maraton ve Vesci je jedním z největších 24hodinových závodů MTB ve střední Evropě. Do 

povědomí bikerů se zapsal v průběhu posledních let, kdy se stal nedílnou součástí maratónských 

závodů v Čechách, jako extrémně náročná vytrvalostní soutěž, která dokáže dokonale prověřit 

fyzickou i psychickou kondici každého účastníka. Pro názornost, letošní vítěz jednotlivců Tomáš Kozák 

najezdil v závodu celkem 421 kilometrů, zdolal přitom převýšení 9 990 metrů. 
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