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Rodná hlína Blansko  

Je to již deset let co se v Blansku jel naposledy podnik vrcholné mezinárodní úrovně. V 
devadesátém šestém to bylo mistrovství světa. Nyní se jel v Blansku opět podnik na vrcholné 
mezinárodní úrovni a to mistrovství Evropy. 

Pořadatel se nenechal zahanbit a představil trať, 
společně se zázemím na světové úrovni. Zkušení 
pořadatelé připravily kvalitní tratě velké 
náročnosti. Na ještě vyšší náročnosti se pak 
podepsalo do značné míry počasí. Vydatný déšť 
v průběhu soboty i neděle potvrdil, že člověk 
počasí neporučí. Jezdci museli předvést co v nich 
je, a mnozí šli na samé dno svých sil. Nepočítaje 
i to, že v poslední umělém úseku musely jak 
malé tak velké kategorie na všechny překážky 
umístěné v sekci. Na velkých tratích pak byla 
umístěna řada bokovek, které značně zvedli 
obtížnost, nejen za mokra. 

V sobotu se na trati předvedli jak jezdci tak i 
rozhodčí. Náročné úseky byly na povel ulehčeny 
hned na třetím useku v prvním kole. Do druhého 
kola byla vyhlášena neutralizace a jezdci museli 
čekat. Přes to vše se na své rodné hlíně nejvíce 
předvedl v kat. Minime Martin Kakáč z Blanska 
a z přehledem vyhrál. Druhý dojel se ztrátou 
patnácti bodů Filip Mrukala z Polska a třetí byl Fin Oskar Selenius. Další z našich dojel na 
čtvrtém místě David Herka, na sedmém místě pak Jan Musil. 

Benjaminy vyhrál Laco Jánoška ze Slovenska a třetí místo v této kat vybojoval náš Václav 
Gryc. V poussinech vyhrál slovenský jezdec Miroslav Kolárik, který si odvezl z Blanska i 
čtyřkolku BLATA kterou vyhrál v tombole. Hned za ním skončili naši Ondřej Šenk a třetí 
Marek Hlávka. Úspěšný den se zakončil slavnostním zahájením, které provázely drobné 
zmatky.  

Již na nástupu bylo vidět, že účast na ME 
není pro řadu zemí prioritní, neboť již 
standardně byla nejpočetnější reprezentace 
česká a slovenská. Přes to všechno se 
pořadatel mohl opírat o zvučná jména nejen 
našich, ale i zahraničních reprezentantů. 
Jedním z lákadel byl jistě Dany Comas 
který se bohužel omluvil pro zranění 
ramene. Chyběla i francouzská část 
reprezentace, neboť někteří jezdci dali 
přednost domácímu mistrovství.. Přesto se 
do Blanska sjelo na 130 jezdců z 13 států 
Evropy, což je velmi slušná účast 
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Po zahájení se čekalo na nedělní závod a po deštivé noci bylo jasné, že je na co se těšit. 
Náročné úseky byly ještě náročnější a jezdci nebyly asi dvakrát nadšení. Ale hold se nadá nic 
dělat a jezdit se musí. 
Na nedělní start se postavilo přes osmdesát startujících kde nejpočetnější kategorie byla 
Senior a Junior s třicítkou startujících. V seniorech jsme kompletně obsadli stupně vítězů a 
první tři místa zůstaly na Moravě. Zvítězil zcela suverénně Petr Sadílek z náskokem 13 bodu, 
druhý skončil Pavel Procházka a třetí Adam Procházka. Bratři měli dokonce shodný počet 
bodů a tak o pořadí mezi nimi rozhodla jediná nula. 

V juniorech zajel na domácí hlíně Vašek Kolář a podruhé se stal mistrem Evropy, tentokrát v 
nově se tvořící evropské kategorii 15-17 letých jezdců. Za zmínku stojí, že Vašek se k 
biketrialu dostal právě před deseti lety, kdy přihlížel jako pětiletý kluk mistrovství světa. 
Druhý dojel skvěle jedoucí Kuba Vencl z Prahy. Tečkou za náročnou nedělí udělal svým 
vítězstvím Roman Chvojka z Prahy v kat. Master kde vyhrál a vybojoval další titul Mistra 
Evropy. 

 

Při vyhlášení se přece jenom i když nesměle objevilo sluníčko, aby alespoň krátce vyjádřilo 
pořadatelům a jezdcům svoji skromnou přízeň. Oba dva dny se diváci měli na co dívat i když 
tentokrát viděli asi více pádů a nezdarů než souvislou kvalitní jízdu. 

20ti minutová velmi 
zdařilá televizní reportáž 
z ME, mimo jiné 
komentovaná i ředitelem 
soutěže Radimem 
Kakáčem, připomněla 
všem jaké to bylo v 
Blansku na Palavě. 
Spolu se čtyřmi zlatými, 
čtyřmi stříbrnými a 
čtyřmi bronzovými 
medailemi jsme již po 
třetí za sebou zvítězili v 
"národech" což je jistě 
důstojná tečka za 
uplynulým víkendem. 
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