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Krátký popis projektu 
 
Mad-East-Challenge 500 je třídenní víceetapový závod 
horských kol, který je organizován formou jednoho závodu 
na krátkou trať a dvou marathonů. Jedná se o jediný závod, 
kde v průběhu průjezdu trasy závodníci přejíždějí hranice 
České a Německé republiky. 
 
Trasa závodu je vedena podél hranic obou zemí v oblasti 
Východního Krušnohoří a sjezd dolů Krušnými horami až 
jejich úpatí je jedinečný.Mad-East-Challenge je prvním 
německo - českým závodem MTB a současně nejstarším 
víceetapovým závodem v Evropě s možností účasti 
jednotlivců - závodníků.Jinde, jako např. při závodech v 
Alpách je vyžadována účast týmu závodníků.  
 
Od roku 2009 je k závodu připojena a současně paralelně 
probíhá Cyklospartakiáda oblasti Saska, které se zúčastňují 
děti ve věku 5-14 let, rozděleny do 5 věkových skupin, jezdí 
po bezpečných lesních cestách, a tím se sami začínají o 
tento druh sportovního vyžití zajímat. Pro ty úplně nejmenší 
je organizován samostatný běžecký závod. Vysoké nároky na 
pozornot vůči přírodnímu okolí a ochraně přírodních zdrojů 
vody, bezpečnost při průjezdu a zajištění dopravního 
značení a označení trasy klade vysoké nároky na 
organizátory a jejich spolupracovníky na obou stranách 
hranic.  
 
Velkou podporu této akci a pomoc při propagaci poskytují 
starostové obcí, na jejichž území se závod koná, současně 
vstřícní jsou pracovníci lesních správ ,dobrovolní hasiči, 
zdravotní záchranná služba. Velkou aktivitu a spolupráci 
poskytují na české straně pracovníci České policie a Městské 

policie v Českém 
Jiřetíně, Krupce a Dubí. 
Původně plánovaná 
účast pro rok 2010 byla 
400 účastníků. Díky 
nádhernému počasí a 
idealním podmínkám se ke 
startu dostavilo dokonce 
517 účastníků. 
Překvapivé byly i 
přihlášky dětských 
závodníků. V prvním 
roce 2009 se zúčastnilo 
20 dětí, v roce 2010 
dokonce 100 dětí. 
Všechny děti byly 
pečlivě na závod oblečeny 
a dodržovaly bezpečnostní předpisy/ ústroj, stav kola atd. 
 
V hlavním závodě se na startovním poli objevili mnozí 
světově uznávání aktivní i bývalí sportovci jako např. 
olympijský vítěz v biathlonu Michael Rosch, z České 
republiky Jan Novotný, špičkový jezdec na horských 
kolech.Vysoce náročné výškové rozdíly byly při průjezdu 
bežecké a bobové dráhy v Altenbergu, stejně tak tzv. 
"zelené peklo" při sjezdu z Fojtovic dolů do Krupky a zpět 
nahoru.  
 
Zvláště při hodnocení se starosty bylo konstatováno, že 
tento závod se stal takovou zajímavou záležitostí pro 
upevnění a společnou činnost sportovců všech věkových 

kategií v tomto regionu a je 
jednoznačné, že oblast 
Východního Krušnohoří je oblastí 
, kterou lze nazvat  oblastí velmi 
vhodnou pro rozvoj cykloturismu  
všech výkonnostních a věkových 
kategorií.  
 
Ve vazbě na závody se slučuje 
zájem o sport i turistiku nejen 
účastníků závodů, ale i jejich 
doprovodu, což velmi pomáhá 
propagaci celé oblasti, která se 
tímto dostává do povědomí 
návštěvníků - turistů. Společnost 
Altenberger Tourismus und 
Veranstaltungs GmbH, 
organizátoři MAD-EAST-CHLLENGE 
e.V.,starostové přilehlých měst a 
obcí děkují za přípravu 
prostředků z Evropských fondů s 
cílem zajistit další rozvoj tohoto 
regionu prostřednictvím 
projektového sekretariátu v 
Euroregionu Elbe - Labe. 


