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M - ČR Samotišky 2003  

V sobotu 19. 04. 2003 se uskutečnil první závod M - ČR v biketrialu pod BIU a zároveň 
první nominační závod na MS 2003. Pořádání prvního závodu se zhostili pánové z 
olomouckého klubu ÚAMK-AMK Bike Racing Team Olomouc. Trať byla vybudována v 
Samotiškách. Letošní ročník se jede za podpory ÚAMK ČR, který je generálním partnerem 
celého seriálu. Hlavními partnery jsou Fiat, VEMA, Foboz 97, LIKO-S a DENÍK Sport. 
Partnerem reprezentace je firma HITEC a tak po krásném slunném týdnu následoval víkend, 
který otevřel letošní sezónu. 

Místní trialpark,  který se co do množství překážek 
vyvažoval s jeho rozlohou. Překážek tu bylo opravdu 
hodně a hlavně od všeho něco. Ale zpět od lokality k 
závodům. Sice ráno nezačalo až tak slunně, jak si asi 
někteří přáli, ale po vlhkém dopoledni a několika 
ranních kapkách trať částečně vyschla. Po příjezdu na 
místo určení jsem se přihlásil do závodu společně s 
dalšími 112 účastníky. Pak jsem se proběhl po trati a 
sem tam jsem sklouzl na mokrém kameni z ranního 
deštíku. Po nátlaku u depa se musel start závodu o 
deset minut posunout. A tak něco málo po desáté 
hodině se vydali na trať první dva jezdci. Po dvou 
minutách následovali další jezdci a to systémem - 
jezdec z velké skupiny a jezdec z malé skupiny. 

Trať působila dojmem velké náročnosti, ale naše 
špička v kat. Elite (a to nejen tato kategorie) se 
nenechala zaskočit a bravurně se s tratí poprala. I když 
asi sedm jezdů z celkového počtu závod nedokončilo. 
V kat. Elite předvedl kvalitní výkon slovenský jezdec 
Peter Barták. Ten projel celou trať v obou kolech za 
nula trestných bodů. Druhý skončil Roman Chvojka, 
který loni výborně reprezentoval naši zemi na MS a 
postoupil tak do světové Elity. Za závod nasbíral sedm 
trestných bodů. Třetí skončil Jan Svoboda s devíti tr. 
body, který loni skončil na druhém místě v celkovém 

pořadí M - ČR. 

Na podobné trati jako kat. Elite, ale s drobnými ulehčeními, se utkali jezdci z kat. KADET. 
Taktéž na shodnou trať s kat. Elite se vydali jezdci z kat. Master (horská kola), kde startovali 
jezdci zvučných jmen biketrialu jako Martin Šimůnek či Štefan Pčola (SK). Kat. Master však 
jela veškeré tratě v jiném pořadí, aby se co nejvíce eliminovaly fronty u sekcí. Což se 
pořadatelům velice povedlo. Jak jsem již naznačil v úvodu, trať se skládala jak z umělých 
překážek (typu panely, cívky, pražce a palety), tak i z kamení a klád. Sekce byly ještě navíc 
prostřídány v pořadí tak, že se jela vždy jedna sekce na kameních a druhá na umělých 
překážkách. Aspoň tak tomu bylo u velkých tratí. První sekce se jela na kamenech, kde hned v 
úvodu byl výskok na kámen, pak následovala jedna solidní bokovka, pak opět po kamenech 
do nejvyššího bodu sekce, seskok dolů přes kámen a cíl. Druhá sekce byla kombinace panelů 
palet a cívek. Po velkém výskoku na panely s pomocí opřené palety - následoval seskok na 
špalky, přeskok na cívku a dolů na palety. Pak zpět na panely a přeskok z nich na druhou 
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cívku a z ní už jen do cíle. Třetí sekce nás opět vrátila na kamení, kde se začínalo výskokem 
na cca 120 cm kámen, následovaný výskokem na obrovský kámen se šikmou plochou, z něj 
hned dolů. Pak následoval jeden menší a jeden obrovský přeskok, který se pak ukázal 
nepřekonatelný pro většinu jezdců, kteří na něm pohořeli. Úsek čtyři nebyl nijak náročný, nic 
méně na vlhkém podkladu se hodně jezdců neodhodlalo k přeskoku ze šikmo položeného 
panelu a to asi na něco přes metr a půl vzdálenou úzkou zítku, kam se dalo skočit jen na zadní 
kolo. Odtud musel jezdec udělat ještě jeden skok na další panely, na nich se kousek vrátil a 
seskočil na kámen, pak rovnou do cíle. Sekce pět byla opět na kamení, zde byl náročný 
úvodní výskok na poměrně vysoký kámen. Sekce šest a sedm se jely po kládách a kontrolní 
úsek osm obsahoval výskok na traktorové pneu a panely. 

Menší kat. měly stejnou charakteristiku tratí jako velké. Cívky, klády, ale i hlína a 
kořeny. Popsat trať do detailu nemohu, ale sekce byly postaveny na trošku těžší úrovni než 
obvykle. Jelikož se jednalo o nominaci na MS 2003, tak se nebylo ani čemu divit. Myslím, že 
v podobném duchu budou i následující kola soutěže. 

No a na závěr něco málo z výsledků. V kat. 
Elite jsem první tři již jmenoval. V Kadetech 
vyhrál Ondřej Kunčar s 52 tr. body. Druhý 
skončil Tadeáš Ševčík s 54 tr. body a třetí byl 
Lukáš Roth ze 78 tr. body. Master vyhrál Ján 
Šidlík (SK) s 9 tr. body, druhý byl Martin 
Šimůnek s 13 body a třetí Damjan Siriški ze 17 
body. V těch menších kat. pak vypadaly 
výsledky následovně: v kat. Poussin vyhrál 
Ladislav Jánoška (SK) s 23 body, druhý byl 
Likazs Sobczyk (PL) s 32 tr. body a třetí dojel 
Martin Novotný ze 40 tr. body. V 
Benjaminech bojovalo o prvenství dvanáct 
jezdců, nejlépe se z nich umístil Tomáš Ilčík ze 49 trestnými body, za ním pak Jan Musil s 51 
tr. body a třetí místo vybojoval Martin Kakáč (63 tr. bodů).V kat. Minime bojoval o prvenství 
náš loňský Mistr světa Václav Kolář (12 let), který za závod nasbíral 25 tr. bodů a dělil se o 
druhé a třetí místo s Jakubem Venclem, který měl shodný počet tr. bodů. Kuba měl více úseků 
projetých za nula (9 z 16-ti možných) a obsadil proto tedy druhé místo. První byl Jan Bartoš 
se 14 tr. body.  

V poslední kat. Hobby vyhrál Jiři Svoboda s 1 tr. bodem, druhý byl Lukáš Buriánek s 10 
tr. body a třetí byl Michal Havránek s 12 tr. body. 

To je asi tak vše z prvního závodu M - ČR 2003. Snad jen dodat, že za podpory společnosti 
APETIT - která se postarala o výborné občerstvení, na kterém si jistě pochutnali nejen jezdci, 
ale i diváci, kterých se dostavilo hojné množství i přes počáteční nevydařené počasí. Soutěž 
proběhla bez větších problémů a tak se leze už nyní těšit na další závod konaný za čtrnáct dní 
a to opět nedaleko Olomouce - 03. 05. 2003 ve Velké Bystřici, který je opět nominační na 
MS. Další fota z tohoto kola soutěže naleznete přímo zde ve FOTOGALERII. 
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Zleva: Roman Chvojka, Peter Barták, Jan Svoboda - kat. ELITE 
21. Duben 2003 - 18:04  
 


