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Březová vs Říčany  

Na začátku června se jela Březová u Sokolova, u 
tradičního pořadatele za netradičně hezkého počasí. O 
čtrnáct dní později se závodilo v Říčanech na a oba 
závody byly rozhodující pro nominací na MS 2006, které 
je letos na půl evropské a napůl exotické.  

 
Oba domácí červnové závody byly v přírodním terénu. 
Březová, na známé trati MS z let minulých. Poprvé v 
nové lokalitě na trialově perfektním terénu, závod poblíž 
Říčan u obce Doubravčice. Počasí však Doubravčicím 
nepřálo, ani v noci před závodem, ani v průběhu 
závodního dne, neboť zde pršelo jen se lilo jak říká klasik 
"....chcalo a chcalo".  

Březovský pořadatel připravil kvalitní podnik včetně 
zázemí a krásného terénu. I když úseky neměly velkou 
náročnost byl to pěkný závod. Bohužel každé lehké 
zaváhání rozhodovalo o pořadí a tak se na první pozice 
dostali jen opravu ti nejlepší. Závody v Březové byly 
dlouhou dobu i symbolem deštivých závodů a když jsem 
vyrážel z domu pršelo. Asi v polovině republiky se však 

počasí otočilo o devadesát stupňů a jasné krásné počasí přivítalo jezdce ze všech koutů 
republiky. V Březové už asi mají jasno, jak počasí objednávat na závody. 

Novinkou pro letošek byla i exhibiční soutěž v podobě závodu - drž a vydrž. Vytyčené 
rozmění dvou pásek na zemi vymezovalo 
prostor pro zadní kolo trialového 
speciálu. Jezdec pak musel vydržet na 
zadním kole co nejdéle. Proběhlo několik 
vyřazovacích kol kdy v jednom z nich se 
zúčastnil i Karel Gott trialu Dr. Dressler. 
Vítěznou odměnu dva tácy bral však 
Vašek Kolář z Blanska. 

Mimo to se zde mluvilo i o prostoru jako 
takovém. Místní areál čeká snad několik 
uprav na středisko sportu a hlavně 
biketrialu. Březová je po několika MS již 
známým místem na mapě ČR. Snad se 
plány podaří dotáhnout do konce a bude 
se moci těšit opět na podnik Mistrovství 
světa. 

Říčany u Prahy jsou pro dnešní trial 
novou lokalitou. Je pravda, že po cestě na 
závodiště jsem měl pocit že jedu na konec 
světa. Ovšem nádherný terén a snad 
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jediné místo v ČR bez signálu všech 
operátorů na mě udělalo dojem.  
Místní potok, nádherný přírodní 
terén, řek bych snad neskutečných 
možností je kvalitní základ pro 
pořádání MS. Pokud by se český 
biketrial sešel a každý kdo by mohl 
pomoci by dojel stavět tratě, zázemí a 
byl by dostatek prostředů, jednalo by 
se asi o best of závod. 

Tratě byly postavené na sucho. Tuto 
myšlenku, ale bohužel spláchlo 
počasí a místní potok. Vydatný noční 
déšť udělal paseku a zamíchal 
kartami nejen pořadatelů ale asi i jezdců. Přesto všechno se především na malých tratích 
jednalo o povedený podnik. Sekce byly pěkně odstupňované podle obtížnosti a jezdci měli 
prostě rozjezdovou jedničku. To je dnes už asi málo vídaná skutečnost.  

Velké tratě byly dosti náročné a tak se hodně diskutovalo, taktizovalo a "očurávalo" tedy jak 
jsem zaslech "...jedu to lišácky". Což mě u našich eliťáků trošku zaráží, ale jezdí se i hlavou. 
Tomu mohl stavitel KÚ zabránit postavením červené branky ve sporných místech. 
Diskutování jsem viděl i v sekci při náskoku na jeden placáček, kde bych nevylezl ani po 
nohách. Bratři Procházkovi si tak střihli exhibici v závodě. Adam dojel do hodně náročného 
úseku kde s minutou do konce začal probírat, v pedálech, problém se svým bratem který ho 
jistil. Po humorné výměně názorů se kluci domluvili, že ušetří síly na další sekci. Adam se 
nenechal přemlouvat, vzal kolo a šel na další sekci. Bylo tak dobře vidět, že se nejedná o 
dobře rozjetý team bratů, kteří se perou o přední pozice nejen u nás ale i na světe. 

V Říčanech byl bonus v podobě nevybíraného startovného, což byl jistě příjemný stav pro 
všechny jezdce. Bohužel jsem neměl možnost vydržet do konce a tak mě ušli stupně vítězů. 

Přesto všechno 
doufám, že pořadatel se 

nenechá odradit 
špatným počasím a 

příští rok si v Říčanech 
zajezdíme ještě jednou. 
Bez deště, pak to bude 
maso a divácky krásný 

závod. 

Teď reprezentanty čeká 
náročné MS a sejdeme 
se na domácí hlíně zase 
v září. Pěkné 
prázdniny. 

21. Červen 2006 - 9:13  
 


