Talentovaný olomoucký cyklista Jakub Otruba vyhrál
závod Regionem Orlicka
Prestižní juniorský cyklistický etapový závod Regionem Orlicka, jehož se jel letos 30. ročník a v
minulosti jej vyhráli třeba Peter Sagan nebo Leopold König, ovládl olomoucký junior Jakub
Otruba z týmu Mapei Merida Kaňkovský.

Jakub Otruba vyhrál obě sobotní etapy a celkově závod Regionem Orlicka 2016.

Od pátku do neděle ve čtyřech etapách si Orlicko podmanili cyklisté olomouckého
juniorského týmu Mapei Merida Kaňkovský. V první etapě ještě zůstali svěřenci
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Jiřího Kaňkovské skryti v pelotonu, ale v sobotu to rozbalili naplno. "V první etapě jsme si hlídali, aby
Jakub nechytil nějakou ztrátu, snažili jsme se eliminovat pády, což se podařilo. Věděli jsme, že Jakub
bude v sobotu silný, což se potvrdilo," řekl trenér Mapei Merida Kaňkovský Jiří Kaňkovský.
Jakub Otruba se nejprve dostal do žlutého v časovce, ve které zvítězil o dvě vteřiny, aby v sobotní
královské etapě vyhrál s výrazným náskokem 52 sekund. "Časovku jsme zvládli těsně, ale odpolední
královskou etapu jsme měli najetou z minulých let a také jsme tady týden před startem trénovali. Přesně
jsme věděli, kde Kuba nastoupí, kluci ho dovezli na druhou vrchařskou prémii v takovém tempu, aby z
něj před tím nikdo nemohl nastoupit, a pak do toho Kuba šel. Nahoře měl půl minuty, ve sjezdu to ještě
zvedl na necelou minutu," řekl k sobotním etapám Kaňkovský.
"Časovka se mi jela trošku hůř, byl jsem trošku tuhej, ale pak ta druhá část kopce, ta se mi jela líp a tam
jsem letěl. Nakonec to vyšlo asi o pár sekund. My jsme chtěli po té druhé prémii jet tempo, aby nám
tam někdo neujel, a pak bylo v plánu, že já na poslední prémii dole pod kopcem ujedu a zkusím to

udržet až do cíle, což se povedlo,“ uvedl úřadující juniorský šampion České republiky Jakub Otruba po
sobotní etapě serveru www.CykloNovinky.cz
Vypadalo to na jednoduché vítězství, ale bylo zaděláno na drama, protože zbytek týmu nestihl v sobotu
kvůli chybě v komunikaci časový limit a Jakub Otruba tak musel hlídat žlutý dres sám. "Byly to nervy,
ale pomohli nám Slováci, kterým jsme slíbili pomoci dostat Štočka na pódium, což se taky povedlo, byl
druhý a Otruba dres udržel," dodal Kaňkovský. Za prvním Otrubou a druhým Slovákem Štočkem
skončil třetí loňský vítěz Němec Tobias Nolde.

Mapei Merida Kaňkovský na závodu Regionem Orlicka.
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Olomoucký trenér si pochvaloval kvalitu závodu Regionem Orlicka. "Před startem /www.facebook.com/mapeic
yklokankovsky.
jsem říkal, že sem pojedeme jen pro vítězství, ale když jsem viděl startovní listinu,
tak jsem trochu zaváhal. 177 lidí ze 7 zemí, ten závod jde pořád nahoru. Proto si vítězství, které ještě
bylo pro Jakuba Otrubu ztíženo v závěrečné etapě tím, že jel sám, beru jako vynikající úspěch. Navíc
chci opravdu pochválit pořadatele závodu, protože to si nezadalo s nějakým mužským etapákem,
opravdu skvěle zajištěný závod po všech stránkách," chválil pořadatele závodu Jiří Kaňkovský.
Jakub Otruba se nyní vydává na stáž do švýcarského střediska Aigle, ve kterém světová cyklistická
federace UCI soustřeďuje nejlepší světové juniory. "Bohužel bylo kvůli teroristickým útoků zrušeno ME
ve francouzském Nice, kde trať Jakubovi hodně seděla, ale nedá se samozřejmě nic dělat. Uvidíme,
kam a zda bude ME přeloženo," doplňuje Jiří Kaňkovský.

