
 
 

Gigathlon je pro hobíky i profíky! 

Druhá část rozhovoru s Honzou Plachým, hlavním 
organizátorem Gigathlonu v Česku napoví, v čem 
je tato akce unikátní, jak bude vypadat letošní 4. 
ročník a hlavně – proč do toho vůbec jít! 

V Česku se Gigathlon konal již třikrát a pokaždé na jiném 
místě. Jak tomu bude letos, chystají se nějaké novinky? 

Jsme v přípravách na 4. ročník a už se těším na tu atmosféru, která nás organizátory i 
závodníky opět pohltí. Další ročník bude 30. srpna – 1. září 2019. Je to náš tradiční termín, 
chceme Gigathlon pořádat každoročně vždy poslední prázdninový víkend. Využijeme opět 
kvalitního zázemí v Labe aréně v Račicích, kde se odehraje hlavně nedělní část závodu. 
Zavítáme ale také poprvé do Středočeského kraje na Mělnicko, kde se osobně moc těším na 
krásné cyklotrasy na Kokořínsku.  

Na posledním ročníku ovládly přední pozice české sportovní týmy BikeRanch a TTT. Je 
Gigathlon jen pro profíky a/nebo i pro hobíky?  

Neřekl bych, že ti, co vloni vyhráli, jsou úplní profíci. Jsou to spíše lidé, kteří dávají 
tréninku víc a mají takové možnosti. Obě dvě skupiny se potřebují. Hobíci vzhlížejí k těm 
borcům, co to jezdí rychleji a lépe a mají tak motivaci se zlepšovat. Gigathlon bude vždy 
náročný závod, nikdy však nechceme dostat nálepku “extrémní”. Mým cílem je přilákat na 
akci účastníky, pro které je sport součást životního stylu, dvakrát až třikrát týdně sportují 
a naše akce pro ně je nejenom o výkonu, ale i o tom zažít víkend s partou kamarádů. 

S vytrvalostními závody se v posledních letech roztrhl pytel. V čem se Gigathlon 
odlišuje od jiných akcí a proč by si měli lidé rezervovat místo v kalendáři právě na něj? 

Máme unikátní koncept kombinace pěti sportů, které každý z nás více či méně už někdy 
vyzkoušel. Ale nejsme jako triatlon, kde se musíš držet pořád stejných pravidel, my 
každoročně měníme pořadí disciplín, vzdálenosti, převýšení a připravujeme tak lidem nové 
výzvy. Žádný Gigathlon není stejný jako ten předchozí. Aktuálně jsou kromě běhů a 
triatlonů v trendu hlavně adrenalinové sporty typu Spartan Race. Já tyto akce vnímám více 
jako módní záležitost a věřím, že si brzy jejich účastníci vyzkouší i Gigathlon, protože v 
jednom máme podobné zaměření, a to je zprostředkovat lidem silný osobní zážitek.  

Nějaký vzkaz na závěr pro všechny, co váhají, zda se letos postavit na start Gigathlonu?  

U nás se každému závodníkovi dostane osobního přístupu, jsme jedna velká rodina, která 
společně prožívá každý úspěch a fandí si navzájem. Vše začíná v pátek přípitkem na 
slavnostním zahájení a končí v neděli protnutím cílové pásky posledním účastníkem. U nás 
je ve startovném zahrnuto třeba kvalitní stravování formou plné penze, masáže zdarma 
nebo i možnost bez poplatku přespat v originál stanovém městečku. Máme skvělou partu 
organizátorů a každoročně nám pomáhá kolem stovky dobrovolníků. Všichni věříme, že se i 
ten letošní ročník povede na jedničku. Těšíme se na všechny staré i nové Gigathlety! 

Děkuji za rozhovor ☺ 

Rozhovor s Honzou Plachým vedla Petra E. Votočková z přípravného týmu Gigathlon Czech 
Republic.


