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Letošní ročník Mistrovství České republiky (MČR) a Přeboru České republiky bylo 
odstartováno. Dostaveníčko si dali jezdci na území hlavního města Prahy - v areálu 
Ďáblického háje. Po zimním období klidu si jezdci mohli porovnat síly na úplně novém 
terénu, který se skládal z přírodního kamení. Jelikož se jednalo o lesní park, byl podklad z 
hlíny a kořínků, ale většinou se jelo po kamenech a s krásnými výskoky na kameny. Okruh 
tratě byl příjemně rozložen na šest kontrolních úseku a tak se jela trať na tři kola. Bylo vidět, 
že v tomto areálu by bylo možné postavit i osm sekcí na dvě kola, ale opět by nastal problém 
s počtem rozhodčích. Po příjezdu na parkoviště aut se jezdci museli trošku projít ke startu 
soutěže. Po přihlášení, technické kontrole a dalších formalitkách se jezdi vydali na trať. 
Závod odstartoval v 10:00 hodin. Abych pravdu řek, tak spíše popíšu velkou trať, neboť jsem 
se pro nedostatek času nestihl dostat na malé úseky, ale tomu se může věnovat někdo jiný v 
dalším článku.  

Na první sekci se vyskytla menší frontička. Jezdci nejspíš váhali jak na první výskok v 
sezóně. Ale možná i tím, že se jeli malá a horská kola dohromady. Tato sekce byla, vyloženě 
rozjezdová. Středně těžký výskok, který ovšem dovedl kde kterého jezdce překvapit. Ale řada 
jezdců jej měla za nula či za jedna. Dvojka byla už obohacena o jeden záludnější výskok hned 
v úvodu sekce. Potom následoval pěkný přeskok ze dvou hran, kde se muselo jet na zadní a 
do "háku" přeskočit. Tuto kombinaci jela kategorie Senior, Kadeti částečně objížděli dokola. 

Po výjezdu následoval přeskok přes menší propast. Pak už jen 
"vracečka" a opět přeskok a cíl. Trojka byla znovu o něco 
těžší. Dovedla hodně potrápit, jelikož měla jeden větší výskok 
hned na začátku. Následovala menší kaskáda, sjezd po plotně. 
A pak to přišlo - výskok, který z jízdy dal málo kdo. Jezdci 
se rozjížděli z krátkého rozjezdu na docela veliký kamen. Ten 
se dal ale šlápnout. Takže pokud jezdec nezaváhal na úvodě a 
jel na jistotu, tak dal sekci za dva, protože ke konci byl ještě 
jeden výskok bokem. Ten lepším i středně kvalitním borcům 
nedělal problém. Kadeti opět částečně 
 
objížděli rozhodující výskok. Čtverka byla opět vybavena 
dvěma výskoky. Ale ty se daly opět pohodlně šlápnou a jako 
v ostatních sekcích to nebyl problém pro lepší i středně 
kvalitní borce. Pětka byla libůstka. Řek bych, že to byla jediná 
sekce, která obsahovala "extremní" moment celého závodu. 

Byl tam kámen, který se sjížděl z vrchu dolů a na konci se seskakovalo asi dva metry. 
 
Pak už jen výskok na menší zítku a konec. Šestka byla sekce pohodička. Ale opět v ní byl 
jeden fakt velkej výskok, ale ten se při částečné opatrnosti dal šlápnout a sekce se tak dala 
projet za jeden. Samozřejmě, že sekce nebyly jednoduché pro všechny jezdce. Celkově se dá 
říci, že byla trať jednoduchá, ale to dosti ovlivnilo nerozhodné počasí. Protože kdyby začala 
padat voda tak by to byl asi konec. Nic méně soutěž odpovídala, aspoň já si to myslím, úrovni 
první soutěže a každej kdo staví první soutěž by neměl 
přestřelit. 

A jak to dopadlo? Peter Barták ze Slovenska měl v 
kategorii Senior za celý závod nula bodů. Druhý 
Roman Chvojka měl jeden a třetí Pavel Šrůt měl tři 
body. V o něco lehčí trati měl Pavel Čep v kategorii 
Kadet sedm trestných bodů a vyhrál. Druhý byl Jiří 
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Hollman z Blanska. Třetí Ondřej Kunčar. V kategorii Minime vyhrál s přehledem domácí 
jezdec Jakub Vencl s deseti trestnými body. S rozdílem šestnácti 
 
trestných bodů porazil loňského Přeborníka ČR v této kategorii Jana Bartoše. Druhý byl 
slovák Marian Marman s dvaceti trestnými body. 
 
Je poznat, že jezdcům v menších kategoriích se hodně rychle mění výkonnost. Ale to snad 
ukáží další závody. Kategorii Benjamin vyhrál Josef Táborský s 20 body. Druhý byl Jakub 
Pfeifer a třetí Tomáš Ilčík. Nejmladší kategorii vyhrál Jan Musil z Brněnského klubu. Druhý 
byl talentovaný Dominik Puffer a třetí Martin Kakáč. V MTB vyhrál mistr řidítek Josef 
Dressler s jedním trestným bodem. Druhý byl Jiří Šmídl a třetí byl Jaromír Spěšný s třinácti 
body a potvrdil tak své kvality nejen na poli Exhibičním. 

Poslední kategorií je HOBBY. Jezdí zde jezdci začínající s tím to sportem a nejenom oni. 
Vyhrál zde po dlouhé pauze způsobené zraněním Jiří Prokeš z Jemnice. Překvapující účast 
byla v této kategorii a to s téměř dvaceti jezdci.Což je určitě nemalé znamení zájmu o tento 
sport, jak to podotkl při vyhlášení výsledků ředitel soutěže Petr Vencl. 
 
Kterému je nutno poděkovat za uspořádání pěkné soutěže. Podařilo se přesvědčit Magistrát a 
sponzory, kterými byly AUTHOR, Dirt Biker a www.kolo.cz.  

Závěrem snad už jen dodat, že soutěž měla pár nevychytávek, ale jinak není moc co dodat. 
Škoda jen, že bylo celkem špatný počasí, protože byly dost často fronty a jezdci dost ztuhli. 
Ale to samozřejmě patří k zápolení. Takže pořadatelům díky a hodně štěstí všem dalším 
pořádajícím klubům, které pořádají soutěže BIU. 

Nutno dodat, že kompletní výsledky všech kategorií se objeví na tomto serveru začátkem 
příštího týdne. 
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