
 

Letošní mistrovství světa BIU ve španělské Odeně 
přineslo nový formát "vše v jednom". Namísto 
náročného několikatýdenního cestování jezdci 
absolvovali tři soutěže během jediného týdne a na 
jednom místě. Z prvních ohlasů se zdá, že se tento 
model osvědčil a příští rok můžeme počítat s jeho 
opakováním. Podle našich informací by se následující 
šampionát mohl konat v italském Sonicu nebo ve 
Francii na farmě u Remyho Morgana v Tour de Scay, 
nicméně zájem o pořádání údajně projevila i Česká 
republika. 

Pro českou reprezentaci bylo mistrovství více než 
úspěšné. Ze šestnácti jezdců čtyři získali medaile za 
celkové umístění, další čtyři zůstali těsně pod stupni 
vítězů na čtvrtých místech. Titul mistra světa v elitě 
obhájil Václav Kolář, pro kterého je to při započtení 
úspěchů v mládežnických kategoriích již sedmý titul. 
Naopak premiérově se stal světovým šampionem 
Tomáš Vepřek v benjaminech. Iva Antlová je 
vicemistryní světa v kategorii femine a Karel 

Brambora získal bronz mezi seniory 20". « 

STŘÍPKY Z ODENY 

Cesta k obhajobě titulu pro Vaška Koláře nebyla 
jednoduchá. V první soutěži obsadil druhé místo 
za španělským jezdcem Abelem Mustielesem 
(aktuální jednička ve světovém UCI Trials 
žebříčku), třetí byl Raul Gutierrez, Vaškův stejně 
dobrý kamarád jako soupeř. Další, z koho měl 
český jezdec obavy, byl Rick Koekoek. Tomu ale 
tratě v Odeně nesedly a šesté místo jej ze hry o 
medaile v podstatě vyřadilo. To, že Abel 
nepojede poslední soutěž a boj o titul vypouští, 
nebylo žádné tajemství - ostatně i on sám 
přiznal, že hlavním důvodem účasti na WBC BIU 
pro něj byla propagace vlastní značky Clean a 
přednost dal UCI mistrovství Evropy, které na 

odenský šampionát těsně navazovalo (a kde, 
mimochodem, skončil druhý). Ve druhé soutěži 
se karta obrátila. První místo sice opět získal 
Mustieles, druhý ale skončil Gutierrez a Vašek 
Kolář až třetí.  

O tomto pořadí se rozhodlo na poslední sekci 
druhého kola. Jednoduchá sekce z klád 
postavená na náměstí nedělala jezdcům žádný 
problém. Vašek k ní dojížděl jako jeden z 
posledních jezdců kategorie elite, když obloha 
zčernala a bylo jasné, že se žene bouřka. Na 
rozhodování, zda zkusit projet sekci ještě za 
sucha nezbyl čas, během pár okamžiků přišla 
průtrž mračen a jezdci hledali úkryt v 

obchůdcích na náměstí. "To přejde", hlásil 
optimisticky španělský majitel krámu s očima 
upřenýma na displej mobilu na meteoradar. Měl 
pravdu, během deseti minut bylo po dešti, ale 
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ÚVODNÍK 

Toto číslo Revue je věnováno zahraničním 

závodům, kterých bylo, jako každý rok, o 

prázdninách více než dost. Nechyběli na nich ani 

čeští závodníci a je potěšující, že se mezi 

světovou konkurencí neztratili a neztratily. 

Medaili na trati si sice musí vybojovat každý sám, 

ale fungující prostředí domácího biketrialu a 

cyklotrialu je k tomu dobrou základnou. Účast na 

mezinárodních závodech je však přínosná i pro 

nás, nejezdce. Obtížnost sekcí, způsob značení, 

překážky, rozhodčí, diváci – tím vším se můžeme 

nechat inspirovat, ať už v dobrém, nebo ve zlém. 

RJ 

 

Raul Gutierrez, Vašek Kolář 

Tomáš Vepřek, MS Odena (foto 2x F. Llado) 



všude kaluže vody a kluzké klády za mokra 
nejetelné. Pár závodníků to zkusilo, ale končilo 
na prvním dřevě, které se chovalo jak 
namydlené. Vaška ovšem tlačil čas. Na 
Gutierreze měl náskok jediného bodu, pokud by 
přijel do cíle s bodovou penalizací za překročení 
času soutěže, vyhraje Raul na nuly. Nezbývá, než 
to zkusit - a navíc bylo nutné projet sekci za 
nula, jediné šlápnutí také znamená být až za 
Raulem. Prekérní situace. 

Nekonečné vteřiny Vašek strávil v sekci před 
klíčovým místem hledáním ideálního odrazu, při 

dopadu se musel trefit na jediné místo menší 
než dlaň, které - snad - nesklouzne. Čas běží. 
Odraz a jásot diváků, pneumatika drží a Vašek 
letí sekcí k cílové pásce s nulou. Bohužel ještě 
rychleji letí stopky, které zapípají při odrazu na 
závěrečný seskok do cíle. Pět trestných bodů a 
konec nadějí - čtvrté místo? Páté? Nakonec není 
tak zle, vyšlo to na třetí flek a do finálové 
soutěže oba soupeři, Vašek i Raul, nastupují s 
vyrovnaným kontem: oba po jednom druhém a 
jednom třetím místě. Kdo bude lepší v poslední 
soutěži, ten je mistr světa.  

Vaškovi byl v poslední soutěži příznivě 
nakloněný los času startu - Raul jde před ním. Ve 
frontě na první sekci pak ale probíhá 
psychologická válka. Jezdci postupují, Gutierrez 
je pouští před sebe - "nespěchám, jdi". Vašek 
sedí také a čeká. Dát soupeři výhodu, aby věděl, 
kolik bodů má náskok, by byla chyba. Nakonec 
Raula utíkající čas donutí vyrazit do sekce. 
Nervozita dělá svoje, sbírá několik pětek. Vašek 
jede v klidu a benevolentě mávne rukou i nad 
tím, když rozhodčí Španělovi "přehlédnou" kolo 
za páskou. "To nevadí, stále mám náskok osm 
bodů". A ten se stále zvětšuje. Zatímco Vašek 
dojíždí do cíle se 8 trestnými body, Gutierrez jich 
má 25 a téměř celá Česká republika jásá - Václav 
Kolář obhájil titul mistra světa v elitě!     

O tom, že pro výsledek je stejně jako technické 
dovednosti důležitá psychika jezdce, nás 

přesvědčila trojice favoritů v kategorii benjamin. 
Největší šance všichni přisuzovali Alanu Rovirovi, 
vítězi letošního ME i EP. Do karet mu navíc hrálo 
domácí prostředí. Vyrovnanými soupeři mu jsou 
Diego Crescenzi z Itálie a Tomáš Vepřek z 
Olomouce :-) V první soutěži ještě dopadlo vše 
"podle očekávání", Alan první, za ním Diego a 
Tom. O dva dny později ale bylo všechno vzhůru 
nohama. Pětka, kterou Rovira dostal na jedné z 
počátečních sekcí, jej zcela rozhodila a začal vršit 
chybu na chybu. V klidu nebyl ani jeho otec v 
roli doprovodu. "Po každé pětce někam 
telefonoval", všiml si Milan Vepřek, "to by mě 
zajímalo komu a proč". Ztracenou duševní 
rovnováhu nenašel jezdec ani ve druhé půli 
závodu a propadl až na páté místo. Naopak 
Tomáš jel naprosto klidně, tratě mu, jak se říká, 
sedly a ve druhém závodě získal první místo - 
zároveň se dostal i do čela průběžného pořadí, 
jen o jediný bod před Diega. Stejně jako u Vaška 
Koláře s Raulem Gutierrezem tak o titulu 
rozhodoval finálový závod - a to, kdo udrží nervy 
na uzdě. Crescenzimu se to nepodařilo a tak jako 
Rovira o dva dny dříve dostával pětky v místech, 
která by s klidnou hlavou projel za nulu. Tomáš 
Vepřek naopak předvedl vynikající jízdu, 
závěrečnou soutěž s jistotou vyhrál a získal tak 
titul mistra světa v kategorii benjamin.« 

UCI SVĚTOVÉ HRY MLÁDEŽE 2015: STŘÍBRO PRO BĚTKU PEČÍNKOVOU 

Mistrovství světa federace UCI je vyhrazeno 
dospělým kategoriím - ženy, junioři a elite. Děti a 
mládež ale už patnáct let mají své vlastní 
mládežnické mistrovství pod názvem UCI Trial 
Světové hry mládeže. V anglicky mluvících 
zemích se používá zkratka WYG - World Youth 
Games, protože ale federace UCI sídlí ve 
francouzsky (mimo jiné) mluvícím Švýcarsku a 
zároveň Francie samotná je významnou silou ve 
světovém trialu, používá se i zkratka JMJ - Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse.  

Na ty letošní WYG/JMJ do belgického Aywaille 
nakonec po různých změnách zamířilo šest 
českých závodníků. Soutěž se konala ve 

sportovním areálu, který se nachází na ulici s 
příhodným názvem Esplanade Fair Play. Kromě 
plaveckého bazénu, víceúčelové haly a 
fotbalového hřiště se zde nachází i rozsáhlý 
trialpark, který nabízí kameny, klády, betonové 
bloky a další překážky. Pro potřeby WYG 
vyrostly ještě dvě sekce přímo před pódiem a 
tribunou pro diváky: jedna v podobě obřího 
nápisu "RDMC Biketrial klub Aywaille" (klobouk 
dolů před tesaři, kteří jej dávali dohromady!), 
druhá hned vedle ze zeleně impregnovaných 
štosů desek a hranolů. Zatímco nápis posloužil 
jako dějiště soutěže národních týmů, druhá 
sekce zůstala nepoužita - přesto, že v ní byly 
pásky i šipky. Na její záhadný účel jsme se 
zeptali jednoho z pořadatelů: "Sekce je záložní 
pro případ špatného počasí, kdyby zapršelo, tak 
úsek z klád u hřiště je neprůjezdný", vysvětlil a 
dodal: "UCI požaduje pro soutěže této úrovně 
mít připravenu jednu až dvě sekce navíc, ze 
kterých se pak vybere podle situace."   

Soutěž národních týmů, novinka letošních her, 
přinesla atraktivní podívanou pro diváky, měla 
spád a přitom zapojila velký počet jezdců. Každý 
národ postavil tým o čtyřech až šesti jezdcích, z 
každé kategorie vždy maximálně jeden. Ti pak v 
nahlášeném pořadí absolvovali závodní sekci. Ta 
byla jen jedna, rozdělená na pět částí, v každé 
části byly čtyři branky obodované od 10 do 40 
bodů podle obtížnosti. Jezdec si vybral, na 
kterou branku si troufne a zkusí ji projet. 

Českému týmu se ale na premiéře nezadařilo, 
skončil na posledním osmém místě. 

V individuální soutěži se do finále probojovali tři 
čeští zástupci: Tomáš Vepřek v kategorii 
benjamin, Marek Pochtiol v minimech a Alžběta 
Pečínková v kategorii girls. V nedělním finále na 
tratích s obtížností o třídu vyšší než v kvalifikaci 
pak obsadili Tomáš deváté místo, Marek sedmé. 
Bětka Pečínková obsadila celkově druhé místo za 
vynikající španělkou Carlou Cabaleovou. Je to 
první medaile pro Českou republiku v krátké 
historii naší účasti na těchto soutěžích. Bětka 
jela všechna tři kola vyrovnaně bez zbytečného 
riskování. Technické šlápy měla pečlivě 
rozmyšlené dopředu, občas se ale objevilo i 

ČESKÁ ÚČAST NA WYG 

2013 - Moudon, Švýcarsko: jediný český 
účastník byl Marek Pochtiol, v kategorii 
benjamin postoupil z deváté příčky do finále 
a celkově získal 6. místo. 

2014 - Zawiercie, Polsko: rozjezd domácí 
soutěže mládeže podle UCI pravidel prudce 
zvedl zájem o WYG, do Polska odjelo 11 
závodníků. Do finále postoupil Petr Mokrý 
(benjamin, 9 místo) a Bětka Pečínková (girls, 
6. místo) 

2015 - Aywaille, Belgie: šest účastníků, tři 
finalisté, jedna medaile - vynikající základ pro 
další roky 

Iva Antlová, 2. místo kat. femine 



šlápnutí neplánované a nevyhnula se jí ani jedna 
pětka. Hlavní soupeř byl čas - hodina a půl na 
soutěž nedávala žádný prostor na oddych a 
první dvě kola proběhla, co nejrychleji to šlo - 
dojet sekci, utíkat odevzdat kartu na další úsek, 
dvě minuty vydechnout, než dojede jezdkyně 
před ní a znovu do sekce. Po dvou kolech už bylo 
z mezivýsledků zřejmé, že bodový náskok by 
mohl na medaili stačit a čas vychází také dobře a 
bylo proto možné zvolnit a uvolnit se. 

Částečnou odpověď na často kladenou otázku, 
jaký je rozdíl mezi obtížností tratí v BIU a UCI 
soutěžích, dává srovnání výsledků tří aktuálních 
mistrů světa BIU: Jakuba Mudráka (SVK) v 
poussinech, Tomáše Vepřka (CZE) v benjaminech 
a Alejandra Montalvy (ESP) v minimech. Kuba 
Mudrák na WYG postoupil do finále z devátého 
místa a tuto příčku nakonec obsadil i ve finále 
(druhý jezdec v pořadí MS BIU, Josh McParland, 
skončil těsně pod postupovou čárou). Tomáš 

Vepřek byl v kvalifikaci třetí, ve finále propadl ne 
proto, že by tratě byly nad jeho schopnosti (jak 
ukázal ve druhém kole se 3 TB), ale protože se 
nechal rozhodit tíhou zodpovědnosti. Alejandro 
Montalvo je na rozdíl od předchozích dvou 
jezdců v UCI světě jako doma a naopak 
šampionát BIU a titul v minimech pro něj byl 
"vedlejšákem". V Belgii nastoupil již do kadetů - 
za sebou nechal všechny o rok starší jezdce a 

zvítězil. « 

BELGICKÉ POSTŘEHY 

U nás nezvyklý způsob upevnění šipek jsme viděli v Belgii. Namísto 
drátu s okem na konci používají drát ohnutý do tvaru skoby se 
smyčkou uprostřed. Do kamenů nebo klád navrtají dvě dírky přibližně 
5 cm od sebe a skobu do nich zastrčí oběma konci. Tím, že pruží, není 
nutné ji zalepovat a také se neotáčí. Plastové šipky se pak jednoduše 
zastrčí mezi vinutí smyčky. Na WYG byly ještě zajištěny stahovací 

páskou skrz dírku. « 

BIU BUDE AKCEPTOVAT I LICENCE JINÝCH FEDERACÍ 

V rámci WBC v Odeně se konala i valná hromada BIU, která přijala pro jezdce velmi přínosné rozhodnutí ohledně licencí. Podle stanov jsou členy BIU 
jednak národní biketrialové unie, jednak takzvaní přidružení členové. V českém případě představuje národní unii a sportovní autoritu ČMF - Česká 
motocyklová federace. Přidruženým členem se může po zaplacení členského příspěvku stát prakticky jakákoli jiná organizace. Do sud platilo, že 
pravomoci přidružených členů byly značně omezené - nemají například ani hlasovací právo. Naopak národní unie mají právo vydávat licence a také 
pořádat národní šampionát BIU. 

Na letošní valné hromadě přijali všichni zúčastnění delegáti jednohlasně návrh slovenského zástupce Ľubomíra Jánošky na změnu stanov, která zajistí 
akceptování licencí přidružených členů. V praxi to tedy znamená, že pokud by se například Český svaz cyklistiky stal přidruže ným členem BIU a zaplatil 
příslušný členský poplatek 100 EUR, tak BIU bude uznávat licence vydané Svazem cyklistiky na všech závodech BIU včetně EP, ME, MS… Podle informací 
ze zahraničí tento krok pozitivně hodnotí jak francouzská federace FFC, tak španělská FEC. A že jezdci, dosud specializovaní na UCI závody, chuť ukázat se 
na soutěžích BIU mají, jsme viděli letos. Jak bude toto rozhodnutí interpretováno na národní úrovni, tedy zda by mohly být uznávány licence ČSC na 

závodech domácího šampionátu v biketrialu, se pokusíme zjistit . « 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 

Mistrovství světa BIU 2015 Odena, Španělsko: elite 20" 1. Václav Kolář (CZE) 2. 
R. Gutierrez (ESP) 3. A. Mustieles (ESP) | elite 26" 1. R. Tibau (CAT) 2. 
S.Eberharter (AUT) 3. A. Battle (CAT) | elite femine 1. J. Jungfels (AUS) 2. A. 
Hidalgo (CAT) | senior 20" 1. J.Garcia (ESP) 2. T. Kalus (SVK) 3. Karel Brambora 
(CZE) | senior 26" 1. D. Pastorino (ESP) 2. R. Ros (ESP) 3. M. Vinas (CAT) | junior 
1. D. Llado (CAT) 2. A. Dermaks (LAT) 3. M. Bonalda (ITA) | minime 1. A. 
Montalvo (ESP) 2. Ch. Rolls (GBR) 3. P. Suarez (ESP) | femine 1. L. Donate (CAT) 2. 
Iva Antlová (CZE) 3. A. Godon (FRA) | benjamin 1. Tomáš Vepřek (CZE) 2. A. 
Rovira (CAT) 3. D. Crescenzi (ITA) | poussin 1. J. Mudrák (SVK) 2. J. McParland 
(GBR) 3. M. Piquer (CAT) 

Světové hry mládeže UCI 2015 Aywaille, Belgie: cadet 1. A. Montalvo (ESP) 2. D. 
Llado (ESP) 3. L. Grillon (ESP) ... 22. L. Janka (CZE) | minime 1. R. Leonard (BEL) 2. 
O. Widmann (GER) 3. Ch. Rolls (GBR) ... 7. M. Pochtiol (CZE), 25. A. Kosík (CZE) | 
girls 1. C. Caballe (ESP) 2. Alžběta Pečínková (CZE) 3. J. Gisonno (FRA) | benjamin 
1. P. Cabre-Verdiell (ESP) 2. M. Riera (ESP) 3. A. Rovira (ESP) ... 9. T. Vepřek (CZE) 
28. M. Damborský (CZE) | poussin 1. J. Lestang (AND) 2. L. Pasturel (FRA) 3. R. 
Berchiatti (FRA) | young girls 1. S. Wipf (SUI) 2. L. Esquis (ESP) 3. K. Reichert 
(GER)  

Mistrovství Evropy UCI, Alpago, Itálie: elite 20": 1. B. Ros (ESP) 2. A. Mustieles 
(ESP) 3. A. Rudeau (FRA) … 20. V. Křiva| elite 26": 1. J. Carthy (GBR) 2. V. 
Hermance (FRA) 3. G. Coustellier (FRA) … 12. V. Čiháček 14. M. Tryner 15. T. Eibl| 
junior 20": 1. D. Oswald (GER) 2. S. Ruiz (ESP) 3. N. Fleury (FRA) … 10. M. 
Štěpánek| junior 26": 1. N. Valée (FRA) 2. J. Araque (ESP) 3. T. Blaser (SUI) | 
woman: 1. T. Janíčková (SVK) 2. N. Reichenbach (GER) 3. K. Sýkorová (SVK)… 6. 
M. Křivová 

UCI World Cup Vöcklabruck, Rakousko: elite 20": 1. B. Ros (ESP) 2. A. Mustieles 
(ESP) 3. D. Oswald (GER) … 8. V. Kolář 31. V. Křiva 44. M. Štěpánek| elite 26": 1. J. 
Carthy (GBR) 2. G. Coustellier (FRA) 3. V. Hermance (FRA) | woman: 1. T. 
Janíčková (SVK) 2. J. Jungfels (AUS) 3. K. Sýkorová (SVK)… 9. M. Křivová
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KALENDÁŘ AKCÍ 

22. 8.  UCI World Cup #3 Francie 

29. 8.  Biketrialové hry mládeže 
Lučenec (SVK) 

29. 8.  MČR / PČR #5 Nové Veselí 

1.-5. 9.  UCI Mistrovství světa MTB 
a trialu (AND) 

12. 9.  Cyklotrialové hry mládeže 
Havířov - finále 

12. 9.  Český pohár v trialu 
Havířov 

19. 9.  MČR / PČR #6 Kyjov 

19. 9.  UCI MČR Říčany - dospělí 

20. 9.  UCI MČR Říčany – mládež 

20. 9. Exhibice Bezpečná cesta 
do školy – Olomouc, 
výstaviště Flora 

VŠICHNI KDYSI ZAČÍNALI – TAK SE NEBOJTE ZAČÍT S BIKETRIALEM I VY 

Zaujaly vás mezinárodní úspěchy českého biketrialu a cyklotrialu? Všichni úspěšní reprezentanti, o kterých 
jste se mohli dočíst v tomto vydání Biketrialové revue, stáli kdysi na samém začátku a o tomto sportu věděli 
právě tak málo, jako třeba vy dnes. Václav Kolář začínal před patnácti lety v  Blansku, které vždy nabízelo 
jedny z nejlepších přírodních terénů pro biketrial. Za poslední rok došlo také k velkému oživení tamějšího 
klubu, který se po letech stagnace opět naplno vrhl do práce s mládeží. Bětka Pečínková vyrůstala (a stále 
roste) v klubu v Hamrech nad Sázavou, další partě nadšenců, která přinesla do českého biketrialu novou 
energii. Tomáš Vepřek je členem Biketrial klubu Olomouc. Pro Tomáše je to rodinná tradice – před 
pětadvaceti lety zde trénoval a závodil pod vedením jeho táta pod vedením svého táty.  

Většina klubů v republice vás ráda přivítá mezi svými jezdci. V Olomouci můžete přijít na podzimní náborové 
dny, které jsme pro vás připravili na měsíc září – každou středu od 17:00 do 19:00 před olomouckým 
Domem dětí a mládeže, Třída 17. listopadu 47. Děti si zde budou moci vyzkoušet pod dohledem trenérů 
trialové kolo a rodičům zodpovíme jakoukoliv otázku ohledně sportu jménem biketrial. Více informací na 
webových stránkách www.biketrial-olomouc.cz. Nestihnete-li nábor v září, nic se neděje, nové členy 
přibíráme po celý rok. Trénujeme po celý rok vždy v pondělí a středu od 17 do 19 hodin, využíváme 
tréninkové areály ve Velké Bystřici a v Olomouci u DDM. Přes zimu se trénuje v kryté hale. Kolo pro začínající 
jezdce dostanete zapůjčené. 

4x WYG Belgie: Bětka Pečínková, girls Marek Pochtiol, minime 

Tomáš Vepřek, benjamin 

mailto:klub@biketrial-olomouc.cz
http://www.biketrial-olomouc.cz/

