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Pátá soutěž Mistrovství ČR, která byla zároveň poslední nominační soutěží, se konala dne 15. června v
Blansku. Ještě před soutěží se dala očekávat velká účast. Nejinak tomu bylo v onen den, ranní
přejímkou nakonec prošlo cca 100 riderů včetně sedmi "bratrů" se Slovenska v čele s mistry světa
Slovákem Peterem Bartákem (Senior) a Čechem Martinem Šimůnkem (MTB). Za velmi pěkného
počasí čekalo na jezdce osm sekcí na dvě kola. Blanenští organizátoři připravili velmi pěknou trať,
která má tradiční start u místní přehrady. Poté se jezdci odebrali do lesa, kde na ně čekala velmi
náročná trať. Organizátoři se letos opravdu činili, oproti předchozím rokům postavili trať na zcela
nových lokalitách.

Hned první sekce velké tratě byla velmi dobře postavená, v podstatě taková klasická
rozjezdovka, teda pokud někde rider ";neodpočíval", jinak měl problémy s časem.
Druhá sekce se jezdí na tradiční "kupce" kamenů již několik let, i když každý rok jinak. Letos
se začínalo výjezdem na břeh a následným seskokem z něj. Poté následovala "pasáž" v
kamenech a místním potoce. I ta byla celkem jednoduchá, pokud se jezdec nenamočil v
potoce, jinak mu kameny solidně klouzaly. Na závěr, kde už všem docházely síly a čas, čekala
na jezdce závěrečná "sprška" v podobě vyskákání břehu z kořeny, kde by některým pomohlo
zábradlí. Ti lepší to dali, ti horší si šlápli.
Na třetí sekci přestala být sranda, neboť se začalo přitvrzovat. Podle mého názoru byla sekce
zbytečně dlouhá a kategorie senior si v podstatě zajela na všech kamenech, co byly v sekci.
Na začátku se přeskákal potok, potom se vyskakovalo na mechem porostlý kámen. Po této
pasáži následovala "lahůdka" v podobě výskoku, který se nedal ani pořádně šlápnout. No a na
závěr opět, kde už jezdci celkem nestíhali, byl velmi dobrý přeskok ze zadního kola na skalku
a pak už následoval seskok do cíle. Čtverka byla sice postavená na kamenech, kde už se
jezdilo, ale úplně v nové podobě. Na začátku byla kláda, která se přejela, a po ní následoval
sjezdík. Ovšem kdo to podcenil, mohl očekávat perné chvilky v tomto sjezdu, který měl
hodně krátký dojezd. Hned potom následoval seskok k potoku a pak "vracečka" nahoru na
kopec. Až doposud se jednalo o celkem jednoduchou sekci, ovšem na závěr byla opět
perlička. Jezdec si mohl vybrat: buď seskočil asi metr a půl dolů a dal se do vyskákání břehu,
který se nedal ani vyjít po vlastních natož vyskákat na kole. A nebo dal výskok bokem, který
byl z kategorie "hustých". Pátá sekce byla zcela nová, jela se v údolí, kde protéká potok
obložený velkými kameny. Sekce byla jednak dlouhá a jednak na ní bylo potřeba celkem
čtyřikrát vyskočit na nějaký kámen. Zlomový byl přeskok na velký placatý šutr, který kdo
skočil na pedál, mohl očekávat osvěžení v potoce. I pro slabší jezdce byla sekce průjezdná,
ovšem pokud se nikde nezdrželi.
Sekce číslo šest byla taktéž nová, hned na začátku se muselo vyskočit z potoka na docela
velký kámen a hned po něm následovala další "bokovka". Na závěr skákání do kopečka v
kamení po něm sjezd opět do potoka a pak výskok na kámen, ze kterého se "skokosjelo" do
cíle. Sekce nebyla až tak náročná, ale poměrně dlouhá. Sedmička se jela opět na místech, kde
se nikdy moc nejezdilo. Hned na začátku byla supr "bokovka" na skalku, kterou si dovolil dát
jen mistr světa Peter Barták. Po seskoku z této skalky následoval výskok na kámen, který
pokud někdo na poprvé nedal, měl co dělat, aby zbytek stihl na čas. Po něm byla pasáž mezi
kameny a pak závěrečný výskok na kámen, z kterého se skákalo do cíle. Osmička byla
"oddychovka" start byl na kopci, na který bylo nejtěžší se dostat. Nahoře byla celkem
jednoduchá část dvou seskoků, poté se sjížděl "průťas", který když se podcenil, tak si v něm
buď někdo "ustlal" , a nebo šlápl. Na závěr pasáž v kamení s následnou "bokovkou" a
výjezdem do cíle.
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Závěrem bych k trati dodal, že se organizátorům podařilo postavit trať odpovídající
nominačním závodům, letos patřila k nejtěžším i nejhezčím, to se podle mne letos povedlo
všem dosavadním organizátorům. Jediný nedostatek na velké trati byl, že horská kola jela celý
závod na sekcích společně s kategorií Senior a Junior, což se promítlo hlavně u Seniorů, kde
byly sekce dlouhé na úkor horských kol. Spíš byla trať vyhovující horkým kolům, ale jsou
závody, kde je tomu naopak. A tak to má být.
Něco málo k výsledkům:
V kategorii Senior "úřadoval" mistr světa slovenský rider Peter Barták, který poslal české
špičce vizitku v podobě 1 tr. bodu za celý závod. Druhý skončil vítěz nominace na MS
Roman Chvojka s 15 tr. body. A třetí skončil druhý v nominaci Jan Svoboda taktéž s 15 tr.
body, u těchto jezdců rozhodl o umístění celkový čas. V kat. MTB bral další vítězství letošní
"suterén" této kategorie, který samozřejmě nepatří do "suterénu" ba naopak, Pepa Dressler se
4 tr. body. Druhý skončil Miloš Pospíšil s 12 tr. body a třetí skončil Martin Šimůnek s 13 tr.
body. V Juniorech se letos konečně radoval domácí Jirka Hollmann se 7 tr. body, druhý
skončil letošní suverén této kategorie Pavel Čep se 17 tr. body a třetí byl Ondřej Kunčar s 41
tr. body.
Na malé trati to dopadlo takto:
V Minimech vyhrál domácí "benjamin" Vašek Kolář, druhý skončil Kuba Vencl a třetí Honza
Bartoš. V Benjaminech bral výhru letos nepražený Pepa Táborský , druhý byl Kuba Pfeifer a
třetí Tomáš Ilčík. V Poussinech se nechal inspirovat Peterem Bartákem vítěz Dominik Puffer,
který si v druhém kole taktéž ani jednou nešlápl, druhý skončil domácí Martin Kakáč a třetí
byl Ondra Malotín.
Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům z ÚAMK Blansko za dobře připravený závod,
který byl vydařený jak organizačně tak i počasím až na závěrečnou bouřku, která nevadila,
spíš ochladila. Po tomto závodě vznikla i nominační listina na MS, jistě už znáte jednotlivá
jména nominovaná na MS, ale bylo by dobré všem nominovaným popřát mnoho úspěchů a
pevné nervy se španělskými rozhodčími.
Poslední závod před MS se jede tento víkend ve Strážnici.
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