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Český Krumlov - nové místo pod sluncem.  

Druhý květnový víkend se jel další závod Triglav Mistrovství ČR v biketrialu. 
Nová lokalita v Českém Krumlově byla atraktivním lákadlem pro jezdce, neboť pět let stejné 
kameny je už nebaví. Naopak tento víkend se jede již tradiční lokalita v Březové u Sokolova. 
Mezi to se ještě vešla nominace na ME a MS ve slovenském Zárečie. 

Český Krumlov si dal za úkol uspořádat kvalitní podnik letošního seriálu. Příjezd na závody 
byl značen na vysoké úrovni a kde který pořadatel si mohl všímat značení. Provizorní 
parkoviště okolo příjezdové cesty do lomu bylo trochu horší ale nakonec jsme se tam všichni 
poskládali.  

V úpatí velkého lomu se pořádal druhý podnik M-ČR a HI-TEC Cupu pro začínající. Pestrý 
kamenitý terén nabízel mnoho kvalitních překážek a jezdci měli více než dostatečný prostor 
na rozježdění. Uprostřed lomu byl žlutý kamion ÚAMK, kde bylo celé zázemí s výsledky a 
okolo něj i několik úseků pro všechny kategorie. 

Jelo se sedm sekcí na dvě kola. Kvalitní úseky, někdy zbytečně dlouhé, na úkor technické 
náročnosti a obtížnosti celého úseku trošku kazili celkový dojem. V pestrém terénu se dal 
postavit náročný závod se spoustou technických pasáží. V elitě vyhrál Vašek Kolář a krom 
jedné pětky jel celý závod za nula. To je jistě výkon hodný mistra světa. Na rozdíl od 
virtuálních jezdců startující z lůžka nemocnice. Rodiče někdy pro jezdce dělají až moc. Ale 
zpět k Vaškovi, ten se předvedl i v soutěži o jednokolku, kde se pánem zadního kola nakonec 
stal Roman Chvojka na horském kole. Hrozné drama předváděl Marek Tryner v druhé jízdě 
tohoto závodu po zadním kole. Touhle soutěží byl obohacen celý závod pro jezdce i 

doprovody, kteří museli čekat na protahující 
se vyhlášení. 
Nakonec byl ještě vyhlášen BEST 
ROZHODČÍ Cup, kde se nejlepším 
rozhodčím stala paní Venclová a to myslím, 
že úplně zaslouženě. 

 

Celý podnik se jel za pěkného počasí a na 
konce byla jen malá přeháňka. Vítězové v 
jednotlivých kategoriích dostali hodnotné 
ceny. Rámy kol APACHE a několik dalších 
cen. Ještě nesmím zapomenout, že mezi 
prvním a druhým kolem dostali jezdci 
injekci v podobě drinku kamikaze. 
Pořadatelé tak vykročili rozhodně dobrým 
směrem. Pokud se podaří do této lokality 
dostat biketrial i příští rok bude, to jistě moc 
fajn. Neboť ranní reklama na rádiu lákala 
nejednoho diváka do lomu Vyšné. 
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