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5. závod TRIGLAV M - ČR Blansko  

Po reprezentační přestávce pokračoval devítidílný seriál M-ČR v biketrialu pátou soutěží v 
Blansku. Trať vedla tradičně v hlubokém údolí poblíž přehrady Palava. Pořadatelé z ÚAMK 
Blansko pro soutěžící připravili kontrolní úseky v náročném kamenitém terénu, které si nic 
nezadaly s tratěmi MS, a pokud k tomu přičteme, že po nočním dešti byla trať ještě vlhká, pak 
všechny účastníky čekal velmi náročný závod. 

Osm úseků se jelo převážně v místním potoce 
a to ještě zvedlo obtížnost. Temný les propustí jen minimum slunečního svitu a tak o 
vyschnutí nemohla být řeč. Poslední dva úseky se jeli na suchu a jezdci do nich vkládali 
šance.  
O náročnost úseků hovoří i několik zranění a vysoké počty bodů na prvních místech. Mnoho 
jezdců v kat. Senior jelo závod za plný počet trestných bodů. I tak pořadatel postavil kvalitní 
úseky, které prověřili připravenost po všech stránkách.  

V Elite vyhrál Roman Chvojka na horském kole a to i přes poruchu na třetí sekci.. Třetí místo 
obsadil nováček kategorie Jakub Vencl. Kadety vyhrál Michal Piňos z Olomouce.  
Kategorie kde soutěží věkem žáci základních škol obsadili stupně vítězů domácí jezdci jež se 
také pyšní výsledky z MS, kde získali tři bronzové medaile. Všechny úspěchy z mistrovství 
světa dovezli právě jezdci z Blanska. 
V kategorii Minime od startu až do cíle vedl mistr Evropy a třetí z MS domácí Martin Kakáč, 
který v prvním kole nasbíral jen tři trestné body. Druhý skončil David Herka 21TB a třetí Jan 
Musil se 35 TB. Kategorii Benjamin vyhrál třetí z MS Václav Gryc 20 TB, který porazil 
druhého z MS Slováka Miroslava Kolárika.s 39 TB za nimi pak je velká mezera neboť třetí 
Jakub Valenta již měl nasbíráno 56 TB. 
V kategorii Poussin byly tratě nad síly většiny jezdců. První jezdec Matěj Popelka s domácí 
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líhně si připsal na své konto 48 TB, druhý Marek Hlávka jich měl 49 a třetí Filip Klouček již 
68.  

V seniorském přeboru České republiky zvítězil Jiří Svoboda s 25 TB před Stanislavem 
Černým a Karlem Bramborou.  

Další soutěž M-ČR se koná za tři týdny ve Velké Bystřici. Zbývající dějství se odehraje v 
Březové u Sokolova a Jílovém u Děčína. Celý seriál uzavře dvojdenní Finále Triglav M-ČR v 
Brně na výstavišti při sportovní výstavě Sport Life 11.-12.listopadu 2006. 

 

V závěru je nutné podotknout, že vyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci partnerů seriálu. 
Ceny těm nejlepší předal pan Žák z firmy TRIGLAV Pojišťovna jenž je generálním 
partnerem seriálu mistrovství ČR. Za Českou motocyklovou federaci jezdcům gratuloval pan 
Kobes. 
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