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Doubravčice (koryto potoka Šembera)

Novinku letošního roku - dvoudenní soutěž v
černých a hlubokých lesích poblíž Českého Brodu a Kostelce
nad Černými lesy připravil Trial Říčany Klub v AČR, jako
součást oslav 40 narozenin Říčanských šlapaček. Byl jsem
zvědav jak si pořadatel poradí se stavbou tratí, neboť celý
dvoudenní program byl postaven jako příprava na MS.

Poradil si skvěle. Nutno podotknout, že přírodní scenérie a
terén včetně potoka a velikých kamenů silně připomíná první i
druhou soutěž letošního mistrovství světa a to tratě v Blansku
a Japonském Itadorii. K tomu první den ke konci soutěže
přišla silná průtrž mračen, kdy se setmělo a hřmělo a burácelo,
jak když „sa nad Tatrú blýská“. A skutečně slovenská trialová
špička na čele s Peterem Bartákem zde nechyběla a zařadila
po loňské „mokré“ premiéře tento terén do své přípravy na
MS 2007. Bouře přišla tak náhle, že nikdo nebyl schopen na
situaci reagovat. Blesky dopadaly nedaleko závodiště a mohlo
jít i o život. Nebylo kam se bezpečně schovat a tak zastavení
soutěže jak navrhoval Adam Procházka nebylo řešením.
Naštěstí jak bouře rychle přišla tak také rychle odešla a to k radosti pořadatele tak i jezdců a
jejich doprovodů. Příroda si dělá zkrátka co chce a s tím nic nenaděláme. Na závody se přišla
podívat řada znalých diváků. Mezi nimi byl i Jirka Šmídl náš dříve úspěšný reprezentant,
který přišel představit i svého potomka. Říkal, že celý peloton se již značně obměnil a že zde
skoro nikoho již nepoznává, jen staré známé. Také podotkl, že při pohledu na závody mu zase
„svrbí ruce“ uvidíme ....
Pořadatel připravil pro mistrovský závod 10 sekcí a 8 sekcí pro mládežnické kategorie.
Obtížnost tedy byla nastavena přesně jak při soutěžích MS. Bohužel, nedostavil se plný počet
rozhodčích a tak byly v sobotu zrušeny dvě sekce pro mládežnické kategorie. Tatáž situace
nastala i v neděli a tak pořadatel snížil opět počet velkých sekcí na „tradičních“ 8 a naopak
přidal jednu sekci mládeži tak že jich jeli sedm. Je to skutečně škoda. Problém s rozhodčími
to není ojedinělý a pořadatelům to značně komplikuje program. Je to nejen opět zamyšlení pro
komisi, ale také pro doprovody a příznivce trialu a to i z řad začínajících členů, vždyť řády
nejsou nic složitého a rozhodovat může po krátkém školení i osoba starší 15 let. Komise není
všemocná a bez vašeho zapojení tento problém nevyřeší. Co vy na to?
Ale pojďme k samému průběhu závodu. V sobotu odstartovala 115 jezdců do náročných sekcí
většinou v korytě říčky Šembera. Jak bylo již řečeno, celá soutěž byla přípravou na srpnové
MS a tak byla i postavena.
Nutno říci, že nad síly řady jezdců. Čelo závodu od samého začátku obsadili slovenští jezdci
Peter Barták a Peter Muziga, což nebylo překvapení, neboť jde jezdce světové Elity kde
nemáme zastoupení. Dobře jim však sekundovali naší benjamínci Vašek Kolář a Kuba Vencl
(26“). V tomto pořadí také nakonec skončili. Na pátém místě skončil Roman Chvojka (26“).
Trochu se vytratil domácí Michal Budský a Pavel Procházka, který však již v neděli
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nestartoval neboť odjel na
státnice jež jej čekali v pondělí..
Tři jezdci dokonce ze soutěže pro
zranění nebo poruchu odstoupili.
Pro národní seniorskou kategorii,
to byla skutečně zkouška nad
jejich síly, vždyť polovina
startovního pole neprojela ani
jednu sekci. První Pavel Klouček
a druhý Lukáš Kuběnka
dokončili za celkových 74
trestných bodů, kdy shodně
„upsali“ body jen na sedmi
sekcích z dvaceti! Mezi Juniory
se oddělili od ostatních jen David
Herka (60 TB) a Tomáš Ilčík (66 TB), kteří by s přehledem porazili naše seniory.
V ostatních kategoriích za pozornost stojí výkon a první místo Dominika Puffra v Minime (15
TB) a Marka Hlávky (14 TB) v kategorii Poussin.

V neděli se vyčasilo a tak tratě byly přece jenom na úrovni výkonnosti většiny jezdců. Na
tratě nastoupilo 103 jezdců, kteří byli ubytování v okolí a také ve stanech na místní promoklé
louce. V kategorii Elite suverénně zvítězil Peter Barták, který projel celou trať za „zero“.
Druhý byl Peter Muziga (14 TB) a třetí Roman Chvojka (23 TB) čtvrtý byl Vašek Kolář (28)
a hned za ním Kuba Vencl (23). V juniorech si místa ze soboty prohodili Tomáš Ilčík (16) s
Davidem Herkou ( 19). Třetí skončil „minime“ Honza Musil (20), který druhé kolo dokázal
projet za 4 body. Doprovod Pepy Dresslera mu zjevně svědčí a také zranění kolena je již asi
zažehnáno. V seniorech si kluci opět zajezdili a první Daniel Bouda a druhý Pavel Klouček
dovedli projet trať shodně za dobrých jedenáct bodů. Dominik Puffer v kategorii minime opět
zvítězil, když si připsal na své konto jen celkové 4 body. Je to dobrý příslib pro MS. Druhý
skončil Vašek Gryc s 12 body a třetí Slovák Kalus s 14 body. Také Marek Hlávka v kategorii
Poussin exceloval když projel trať za 1 TB.
Závěrem nutno říci, že
pořadatel připravil velmi
kvalitní a náročnou soutěž,
která by neměla chybět i v
dalších ročnících. Terén i
pořadatel je na kvalitní úrovni
a při dořešení nástinu
problémů s místní honitbou,
se sem bikeři budou jistě rádi
vracet. Je zde trať na světové
úrovni a bylo by škoda o ni
přijít.
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