
Mistrovství České republiky v letním Biatlonu patřilo závodníkům na Superiorech 
 
Veronika Vítková, Gabriela Soukalová – Koukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec, mistři světa ze smíšených 
štafet ve finském Kontiolahti 2015, byli nejlepší i při sobotním českém šampionátu v biatlonu na horských kolech, 
který se odehrál v Jablonci nad Nisou v areálu Mšeno-Břízky. V kategorii žen vyhrála šestikilometrový závod Gabriela 
Koukalová před Veronikou Vítkovou. Na devítikilometrové trati mužů, kteří startovali hromadně, byl nejlepší 
bezchybně střílející Ondřej Moravec před Michalem Šlesingrem. 
 
Vítězka Světového poháru 2015-2016 Gabriela Koukalová se přiznala, že jejími největšími soupeři byly trať a ona 
sama. „Jsem v tréninku teprve dva týdny a tady se jednalo o závodní rychlost, na kterou nejsem zatím vůbec 
adaptovaná. Vítězství pro mě bylo těžce vybojované, protože jsem soupeřila s každým metrem trati.“ Z výsledku měla 
ovšem radost. „Věřím, že mi pomůže k lepšímu návratu do procesu přípravy.“ Potěšily ji i diváci na stadionu a kolem 
trati. „Možná jich nebylo tolik jako v zimě, ale našemu klání určitě dodali kouzlo.“ 
 
Kategorii mužů zpestřil hromadný start a bylo se na co dívat. První položku zvládli bezchybně Ondřej Moravec i 
Michal Šlesingr, na druhou přijeli oba zkušení reprezentanti společně. V neprospěch Michala Šlesingra rozhodl jeho 
poslední výstřel, který skončil mimo terč. 
 
Jablonec nad Nisou, MČR v biatlonu na horských kolech, ženy 6 km: 1. Koukalová 18:28 (1 trestné kolo), 2. Vítková -
1:04 (2), 3. Johanidesová -2:24 (2). Muži 9 km: 1. Moravec 25:38 (0), 2. Šlesingr -33 (1), 3. Kristejn -45 (3), 4. Soukup -
1:35 (4), 5. Krčmář -2:06 (2), 6. Václavík (všichni SKP Kornspitz Jablonec) -2:35 (6). 
 

Adel vybojoval stříbro na Malevil Cupu 
 
Filip Adel, závodník Superior MTB Teamu, vybojoval 2. místo v mezinárodním maratonském závodě Malevil Cup, 
který byl zařazen do UCI World Marathon série, což přilákalo mnoho zahraničních kvalitních závodníků. V Lužických 
horách se Filip při závodě o délce rovných 100 km přetahoval do 70 km o vítězství s německým závodníkem 
Hermannem, který měl v závěru více sil. 
 
„Závod byl dnes hodně těžký, trať byla po týdenním dešti nasáklá vodou, uklouzaná a rozbahněná. Mě se dařilo držet 
se na špici, získával jsem ve sjezdech, ale ke konci byl dnes silnější Hermann, který mě poodjel zhruba ve ¾ závodu. 
Bylo vidět, že je v kopcích silnější, takže jsem si v závěru hlídal stříbrnou pozici.“  
 
Týmový kolega Adela Jan Jobánek ze závodu po pádu na blátivé trati odstoupil.  
 
Výsledky muži 100 km: 
1. Peter Hermann (GER, Team Firebike-Drössiger) 4:01:49 hod. 
2. Filip Adel (Superior MTB) +2:47 min. 
3. Jiří Hudeček (Giant Trans Brdy) +10:19 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


