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Havířovské závody by HD  

Jak jistě víte, v sobotu 22.9.2007, byly u nás, v Havířově, pořádány biketrialové 
závody PČMF-Hi-Tec cup. Tento podnik, zařazený v celorepublikovém seriálu, byl prvním 
svého druhu v celé ostravské aglomeraci, a proto jsme se snažili přichystat to nejlepší, co jsme 
mohli... 

Ačkoli se v tomto případě jednalo o pořádání "nižší" republikové akce, snažili jsme se celou 
dobu o maximalizaci její atraktivity nejen u všech zúčastněných jezdců, ale i diváků. Z tohoto 
důvodu jsme moc rádi, že se nám podařilo zabrat pro konání závodů snad nejexponovanější 
místo v celém devadesáti-tisícovém Havířově - náměstí Republiky. 
Vzhledem k tomu, že nám všem vyšlo i počasí, nemůžeme si tak vskutu na divácký nezájem 
stěžovat. 

 

Volba této lokality nám však v průběhu realizace přinášela na druhou stranu spousty 
problémů. 
Za prvé již samotný fakt, že všech šest sekcí jsme museli vybudovat "uměle", protože danná 
lokalita je de facto placka (ostatně jako jakékoli jiné náíměstí) byl velmi komplikovaný. Když 
k tomu přičtu podmínku města, že veškeré překážky musíme na náměstí umístit nejdříve dva 
dny před konáním závodů- měli jsme o starost postaráno. 

Překážky pro závod jsme tedy začali stavět už týden předem u Bassa na zahradách jeho dvou 
bydlišť - z čehož ani jedna maminka neměla nic moc extra radost. Výchozím stavebním 
materiálem byly veškeré překážky, které Bass za dobu svého trialového působení ukryl v 
prostorách svého pokojíčku (staré bedny, pneumatiky z vétřiesky, telegrafní stožár a pod.) 
Následovaly na vozíku přivezené z fabriky SHIMANO v nedaleké Karviné atypycké palety 
(cca 50 kusů) a cca deset 200 litrových barelů od ředidla z velmi vzdálené továrny na výrobu 
hliníkových fólií ALINVEST z Břidličné v Bruntálu. Cílem bylo postavit konečně sekce, dle 
našeho HD gusta - tedy zaměřené na výskoky, přeskoky a sem tam do toho umístit nějaké ty 
rovnovážné prvky. Kategorií jsme nakonec krom povinných HI-TEC cupovských čtyř, 
zorganizovali ještě jednu, volnou, vysoce ceněnou naším sponzorem - společností TEAM 
SPORT, která věnovala drtivou většinu cen pro výherce tohoto klání. 

V mezidobí obtelefonovával Bass další potencionální partnery a domlouval s nimi spolupráci 
zejména na téma "dovez materiál - postav banner". Takto se mu podařilo zajisiti podporu od 
dvou nejvýznamnějších dodavatelů překážek - stavební firmy STRABAG a organizace pana 
Ing. Karla KOTULY, který nám poskytl nejen "kládovitý" a "slámovitý" materiál, ale také 
ohromnou pomoc v při jeho úpravě a přepravě. 

 

Ačkoli termín instalace překážek dva dny před zahájením této akce byl vskutku šibeniční, 
podařilo se nám (ikdyž s odřenýma ušima) na místě do sobotního rána nejen nachystat 
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kompletně trať, ale uspořádat za pochodu páteční podpůrný exhibiční program - pro propagaci 
našeho krásného sportu v tomto koutu světa. 

22.92007 vstal Havířov do sobotního chladného, ale slunečného rána a nervozní pořadatelé 
dodělávali poslední úpravy na přichystané, rosou oslizlé trati očekávaje příjezd prvních 
jezdců. Těch se nakonec, kde se vzalo- tu se vzalo, objevilo krásných 65 kusů. Na to, jak je 
Havířov vzdálen od veškerého trialového dění v republice, opravdu nádherné číslo. 

Závod odstartoval (cca v 10 15 HI-TEC a v 11 00 TEAM SPORT CUP) a jezdci se rozutekli 
stěžovat si na těžkou trať (hehe). Navzdory všem připomínkám proběhl dle mého názoru 
nakonec celý závod korektně, nedošlo k žádnému zranění. 
Říká se, že sekce jsou postaveny "tak akorát" když první ve své kategorii obdrží na konci 
závodu kolem 10 trestných bodů. To se nám podařilo vychytat celkem pěkně u kategorií 
BEG-C, BEG-B a v TEAM SPORT CUPu, V těchto kategoriích projeli celou trať Vašek 
Nakládal, Vojta Křiva a David Herka celkem v pohodě, ikdyž vesměs těsně následování 
svými souputníky. Hobbíci pod vedením Jirky Hlávky a Beginneři áčkaři v pronásledování 
Davida Hanáčka už měli své pozice pravděpodobně těžší, nicméně i v těchto kategoriích byl 
prakticy minimální počet jezdců, kteří by obdrželi plný počet trestných bodů. 

Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií, které proběhlo na HD exhibičních překážkách, se 
kolem 16té hodiny začali všichni jezdci pomalu trousit na své daleké cesty domů a my, 
Havířovští drtiči, pořadatelé závodu, jsme se vrhli do několikadenního úklidu této 
vyčerpávající srandy. 

Myslím, že je čas poděkovat všem zúčastněným kolegům, kamarádům a partnerům za pomoc, 
bez které bysme mohli tak akorát udělat soutěž ve spontánním nudismu. Děkuji celému HD 
teamu - Markusovi, Jeffovi, Kaktusovi, Gizdovi, Fikasovi, Jennymu a Petrovi 
Krawczykovým, Bohdaně Závodné, Blance Mandákové a její bandě rozhodčích, společnosti 
STRABAG, a.s., Ing. Karlu Kotulovi, ALINVEST, a.s. za barely, ARGOS, a.s. za cívky, 
SHIMANO, czech republic za palety, celému týmu TEAM SPORT za perfektní ceny - 
zejména pak koloběžky, Jirkovi a Petrovi Kolocovým, Markovi Sloninovi za ten pekelnej 
kombík, co jste mu tam rozbili a všem těm, na které jsem velmi nerad zapoměl..... 

Co říci závěrem? Asi jen to, že přes veškeré problémy, které nám pořádání této prakticky 
dvoudenní akce přineslo, přes veškeré nervy které nás to všechny stálo a přes ty nehorázné 
prachy, které jsme do toho vrazili ( a které se nám asi už nevrátí) zůstávají v našich myslím 
vesměs pozitivní pocity z dobře odvedené práce.... 

Havířovští Drtiči 
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