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Mistrovství Evropy v biketrialu 2007  

V uplynulém víkendu 2.-3.6.2007 se v Těrchové na Slovensku uskutečnilo IV. 
Mistrovství Evropy v biketrialu. Český reprezentační tým na horké půdě Slovenska dovedl 
zvítězit v Poháru národů právě před Slováky a Polskou reprezentací. Na ME zúčastnilo 12 
národů z Evropy. Česká reprezentace celkem posbírala 12 medailí.  

Mistry Evropy se stali po suverénních výkonech tři naši reprezentanti a to Adam Procházka v 
kategorii Expert, dále Václav Kolář kategorii Junior 20“ a náš nejmladší účastník v kategorii 
Poussin Matěj Popelka. Adama Procházku doprovodil na stupně vítězů třetí Vlastislav 
Čiháček. Na druhém místě skončil v kategorii Expert Němec Andreas Lehman. V kategorii 
Junior 20“ obsadili pódium vítězů jen čeští reprezentanti, když Václava Koláře doplnil na 
druhém místě Josef Táborský a třetí David Herka. Výrazný úspěch dosáhl v prestižní 
kategorii Master Roman Chvojka, když skončil na druhém místě, za vítězným několika 
násobným Mistrem světa Césarem Caňasem ze Španělska. Třetí skončil Slovák Ján Šidlík. 
Jakub Vencl obsadil v kategorii Junior 26“ druhé místo za Švédem Peterem Bäckgrenem se 
kterým svedl tuhý boj, když Jakub po prvním kole vedl s náskokem dvou bodů. Třetí skončil 
Scott Wilson z Anglie. V kategorii Senior vyhrál Polák Karol Serwin z Polska před Švédem 
Björnem Levinem. Na pěkném třetím místě skončil mladší z bratrů Procházkových Pavel. 
Elitní kategorii, kde Česká republika nemá zastoupení zvítězil Slovák Peter Barták před 
Rafalem Kumorowskim a dalším Slovákem Peterem Muzikou. V sobotním závodě nadějí v 
kategorii Poussin do 10 let našeho Matěje Popelky doplnil na třetím místě ještě Marek 
Hlávka. V kategorii Benjamin do 12 let byl 
třetí náš Tadeáš Kříž a třetí místo vybojoval 
Dominik Puffer v kategorii Minime do 14 let 
čímž uzavřel výčet 12 medailí pro Českou 
republiku. Naše nejlepší dívka Andrea 
Kabická ve sloučené kategorii Ladies, 
skončila na 5. místě. 

Slovenští pořadatelé, v nelehkých podmínkách 
připravili velmi náročnou trať často deštěm 
skrápěnou, která náležitě prověřila všechny 
jezdce, ale i pořadatele. Pořadatel 
zorganizoval mistrovský závod nejen na 
výborné sportovní, ale i společenské úrovní. K 
předávání titulů pozval mimo jiné i světové 
legendy tohoto sportu Španěla Ota Pi, Josefa 
Dresslera z Čech a Slováka Štefana Pčolu, 
kteří předali ceny nejlepším jezdcům 
šampionátu.  

 

Česká reprezentace o víkendu potvrdila 
výsledky z let minulých a naznačila, že příznivci tohoto sportu se mají na co těšit, neboť boje 
o světové tituly se přesunou do Blanska, kde v prvním srpnovém víkendu proběhne první 
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soutěž seriálu Mistrovství světa 
v biketrialu 2007. Teď jen 
udržet sportovní formu 
reprezentantů až do světového 
šampionátu. 

Premiéra dvaceti minutové 
reportáže z ME, kterou 
natáčela sportovní redakce 
ČTV z Brna, na pozvání 
komise biketrialu ČR, bude 
odvysílán na ČT4 Sport v 
pátek 8. 6. 2007 v 20:30 a pak 
v jiných časech při její 
repríze.  

Postřehy: 
Něž započala samotná soutěž ME, tak se na JURY upřesňoval výklad pravidel, a to okolo 
průjezdu KÚ, který je značen šipkami. Bylo potvrzeno, že pokud jsou proti sobě směřující 
šipky stejné barvy (tzv.“branka“) musí brankou projet jen kategorie náležící barevnému 
značení a to oběma osami předního a zadního kola jinak 5 TB. Pokud však je průjezd značen 
jen jednotlivou šipkou určité barvy, musí ve směru šipky jet kategorie náležící barevnému 
značení (jinak 5B), ale a to je důležité...mohou tam projíždět i ostatní kategorie jiného 
barevného značení (0TB). V našich národních pravidlech se s touto variantou nesetkáváme, 
neboť při soutěžích jsou užívány jen dvě protilehlé šipky (branky). Možná je to na škodu, 
neboť jednotlivými šipkami vyznačená trať, umožňuje jezdci více variant průjezdu, přičemž 
může jet i trať vyšší náročnosti, ..... když mu připadá lehčí. Na JURY bylo také schváleno pro 
tuto soutěž sloučení kategorie Femine s Ladies, neboť do kategorie se přihlásily jen dvě 
účastnice. Neprošel návrh dodatečného přeřazení Jakuba Vencla do kategorie Master, který 
jsem předložil na návrh jezdce. Náročný KÚ č.7 z nedělní soutěže měl být obsazen více 
rozhodčími, neboť těsně před výjezdem z KÚ se jezdci skryli za statný smrk, přičemž je zde 
očekával podle mého nejnáročnější prvek. Rozhodčí byl na vysoké skále, kde neměl ani tuchy 
o tom co se děje za smrkem od opírání celým tělem, ležením na kluzkém kameni, dokonce i 
pomoci vytáhnout se na kámen za pomocí ruky.  

Jan Havelka 
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