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Závěr sezóny biketrialu  

Poslední tři soutěže se jeli v celkem rychlém sledu za sebou. Dvojici závodů v Čechách 
předcházela soutěž na Moravě a to ve Velké Bystřici nedaleko Olomouce. Tyto tři závody 
mají hodně společného a zároveň se vždy jednalo o rozdílné soutěže a to nejen co se terénu 
týká. 

Velká Bystřice, skála v areálu skalka 

Místní trať se opírá o základní stěnu místního lomu, kde byla postavena převážná část useku. 
Několik úseků je i na uměle vybudovaných překážkách z kamení a kládád, které dobře 
doplňují místní areál. Vzhledem k menšímu prostoru se zde jelo sedm úseku na dvě kola. I tak 
si mohli jezdci dobře zajezdit i když sekce číslo dvě a tři bylo skutečné horolezectví bez lana 
a cepínu. Úseky byly dobře připravené a pro větší bezpečnost i vyhrabané, takže jezdci 
předváděli na stěně opravdu dobré kousky. Přesto v některých částech se zde značně prášilo 
ze sypkých strání, kde se uvolňovala proschlá hlína. Ke konci sezóny se jednalo o náročný 
závod za pěkného počasí na trošku stejné trati jako v předchozích letech. 

 

V elite se o první místa podělili bratři Procházkovi, třetí místo vybojoval Tomáš Zedek. 
Kadety vyhrál Michal Piňos, seniory Lukáš Tůma a v minime úřadoval Martin Kakáč z 
Blanska. 
Závodu byla přítomna nejen místní kabelová televize, ale i Česká televize z Ostravy, která 
následně odvysílala šot ve sportovním zpravodajství v regionálním vysílání na ČT2 a 
současně připravila velmi zdařilou reportáž pro ČT 4 - Sport, kde v šesti minutovém záznamu 
proběhly rozhovory s jezdci doplněnými jejich výkony.  



http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/236 

 

Březová, tradice 

místní soutěže. 

V Březové se trial 
jezdí už od doby 
kamenné a tak není 
divu, že se opět 
jednalo o kvalitní 
soutěž i když trochu 
více jezdivější než z 
jara, tak že nebylo v 
některých 
kategoriích zas tak 
mnoho bodů a to je 
dobře. K tomu pěkné 
podzimní počasí a pěkné tratě v oblasti zvané "Na výsluní". Místní pořadatelé také pravidelně 
propagují svoje závody v novinách a tak i podzimnímu závodu byla věnována tradičně celá 
stránka v krajském deníku Sokolovsko s mnoha fotografiemi a povídáním o seriálu Triglav 
mistrovství ČR. V několika samostatných článcích, kde byl i popis bodování, výsledky z 
letošního MS a harmonogram v soutěži byl zde samostatný článek Kolář: Nahradí Dresslera? 
Ten byl věnován Mistru světa v kadetech Vaškovi Kolářovi. Ten v soutěži mezi elitou ukázal, 
že autor článku docela dobře předvídá jeho další vývoj. Vašek předvedl, že to na kole umí a v 
elitě si dojel pro druhé místo, když se s Adamem Procházkou dělil o stejný počet bodů. Třetí 
skončil Roman Chvojka.  

Kategorii Kadet vyhrál letošní suverén Michal Piňos, když na druhého Pepu Táborského najel 
šest bodů třetí Tomáš Ilčík, který v kategorii setrvá i příští rok měl jiz ztrátu třinácti bodů. V 
seniorech si to rozdávají vyrovnaní borci kdy první Lukáš Tůma měl 13 bodů a za ním Jirka 
Koloc a Pavel Klouček shodně bodů 17. V Minimech pouze ze třemi body zvítězil David 
Herka, který si počínal naprosto suverénně. Velmi pěkně zajel Honza Musil, který skončil 
druhý s pěti body a za nimi již zela velká díra, neboť Dominik Puffer měl již bodů 18 a až 
čtvrtý skončil s 20 body letošní mistr Evropy a třetí z MS v této kategorii Martin Kakáč. 
Tomu se vůbec nepovedlo první kolo, kde ztratil celý závod. V Benjaminech překvapivě 
nezvítězil Vašek Gryc, kterého první kolo zastihlo v nedbálkách a tak na první místo se 
vyšvihl Jakub Valenta, druhý skončil Tadeáš Kříž, kterému se také podařilo Vaška Gryce 
odsunout až na třetí místo. od Březové se také jelo sedm úseků na dvě kola. Kategorii Poussin 
vyhrál účastním letošního MS Marek Hlávka ze Znojma, druhý skončil Popelka a třetí Erik 
Bulva.  

Potěšila účast již pěti dívek, které si vedly v kategorii Beginner B a C velmi dobře mezi 
chlapy, ani jedna z nich neskončila na posledním místě a draly se spíše dopředu než na konec 
závodního pole. V Beginnerech C dokonce Linda Šatoplechová stanula na bronzovém 
stupínku. 
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