
 
 

Zajímá Vás, co znamená Gigathlon? 
Jak dlouho už tento závod existuje 
v Česku a kde má své kořeny? 
Přečtěte si první část rozhovoru s 
Honzou Plachým, jeho hlavním 
tuzemským organizátorem. 

Když se řekne Gigathlon, co to pro Tebe znamená? 

Gigathlon je unikátní mezinárodní sportovní událost, která spojuje 5 disciplín (plavání, 
brusle, horské kolo, silniční kolo a běh) a v této kombinaci v Česku jinde neexistuje. 
Gigathlon je sportovní výzva pro jednotlivce, dvojice nebo týmy, má originální víkendové 
pojetí a pro účastníky zůstává absolvování Gigathlonu ještě dlouho velkým zážitkem.  

Kde a kdy tento koncept vznikl a pro koho? 

Vznikl v roce 1998 ve Švýcarsku. Vášnivý sportovec žijící v Curychu, Peter Wirz, v době, kdy 
byl ve Švýcarsku velký boom multisportovních akcí, zorganizoval jeho první ročník. Od 
začátku byl Gigathlon postaven jako fyzicky náročný závod zejména pro jednotlivce. 
Postupně se vyvinul a dnes je určen hlavně pro týmy a party kamarádů, které spojuje 
touha společně prožít víkend plný sportu v přírodě, bez ohledu na dosažený výsledek. 

Jak se dostal Gigathlon ze Švýcarska do Česka? 

Já jsem žil 10 let ve Švýcarsku a v roce 2011 jsem se rozhodl vrátit domů do Česka. Založil 
jsem agenturu eventime, pořádání sportovních akcí mne vždy fascinovalo a tím, že jsem se 
vracel ze Švýcarska, chtěl jsem najít spojení a díky Gigathlonu jsem ho také našel.  

Můžeme se s ním potkat ještě v nějakých dalších zemích krom Švýcarska a Česka? 

V současné době ne a jsme na to hrdí, že jsme jako jediní dostali Gigathlon za hranice 
Švýcarska. Věřím tomu, že se Gigathlon v příštích letech rozvine hlavně po Evropě. Je 
v jednání rozvoj u našich sousedů v Německu a Rakousku, minulý rok proběhlo dokonce 
testování i v Mexiku. Uvidíme, kdo se přidá a jak se rodina rozšíří dále. 

V Česku máme za sebou první tři ročníky. Jak dopadly a jak bys je ve zkratce hodnotil? 

Budeme organizovat již čtvrtý ročník, tak už je na co navázat. Hned v prvním roce přijelo 
na Lipno na 300 závodníků, což předčilo i mé největší očekávání. Hned na začátku se 
podařilo udělat akci, která se zapsala a ukázala nám cestu, kudy jít. Nemyslím si však, že 
Gigathlon bude v Česku jednou masový závod. Chceme dělat akci, které se svou kvalitou 
bude řadit mezi vyhledávané akce a lidé se na ní budou každý rok vracet.  

Na základě této zkušenosti, bude eventime v organizaci Gigathlonu pokračovat i letos? 

Dva roky jsme byli v jižních Čechách a dva roky teď zůstaváme v Ústeckém kraji, nově 
přidáváme i Středočeský kraj. Další ročník bude 30. srpna – 1. září 2019. Je to náš tradiční 
termín, který držíme od začátku tak, aby lidé věděli, že se to v něm vždycky koná. 

Děkuji za rozhovor ☺ 

Rozhovor vedla Petra E. Votočková z organizačního týmu Gigathlon Czech Republic.


