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Kutná Hora - MS 2002  

Minulý víkend se konal v Kutné Hoře závod světové úrovně. Byl to třetí závod ze čtyř dílného 
seriálu Mistrovství Světa. Po druhém závodě ve Francouzském Buthiers se jezdci sjížděli do 
Kutné Hory. Vše pomalu začalo v pátek, kdy se na formální přejímku museli dostavit jezdci z 
nižších kategoriích. Jednalo se o jezdce z Poussin, Benjamin a Minime. Samozřejmě nesmím 
zapomenout na ženskou kat. Femine. Ta jede po trati shodně jako s Benjamin. Vše pak 
vypuklo sobotním závodem v devět hodin ráno, v lese nedaleko Sionu. Na závodníky a 
závodnice čekala trať, která se skládala převážně z kamení a lesních kořenů. Podklad pak 
tvořila hlína a jehličí. Sobotní závod se uskutečnil za celkem slušného počasí bez přeháněk. 
Na jezdce čekalo osm úseků. První sekce byla nedaleko startu. Pak jezdce čekal o něco delší 

přejezd na další sekci a pak byly sekce nedaleko sebe. 
Tento okruh pak absolvovali dvakrát. 

Do tohoto závodu vstoupilo i několik jezdců z ČR, 
kde největší želízko v ohni představoval Blanenský 
jezdec Vašek Kolář. Startoval v kat. Benjamin a svoji 
roli favorita potvrdil a sobotní závod vyhrál, zajistil si 
tak titul Mistra Světa ještě před závěrečným závodem 
v Japonsku. Což je na dvanáctiletého borce úspěch. 
Na rozdíl od našich loňských ,,Mistrů světa,,, kteří se 
nedostali ani pod stupně vítězů v celkovém 
hodnocení. Ale ne každý rok je posvícení. V kat. 
Poussin startovali další jezdci - Dominik Puffer, 
Martin Kákáč, Ondřej Malotín a další. Nejlépe pak 
dopadl Martin Kakáč a to na osmém místě s 28 body. 
Kategorii však vyhrál Alexandre Fabregas z Francie, 
který měl celý závod za 0 bodů. Jak jsem již zmiňoval 
kat. Benjamin vyhrál Václav Kolář s 15 body. Druhý 
byl Abel Mustieles, Španělsko se17 body a třetí byl 
Scott Wilson z Anglie s 21 body. Na dvanáctém místě 
pak Pfeifer Jakub a na 14 místě Tomáš Ilčík ze 78 
body. V kat. Minime vyhrál Marco Thoma s jedenácti 
body z Německa. Druhý Martin Ericsson ze Švédska 
ze 16 body. Na pěkném čtvrtém místě skončil Jakub 

Vencl, který ztrácel na třetího 14 bodů. Nasbíral si po trati 33 bodů. O bod za ním skončil Jan 
Bartoš. Devátý pak byl Jiří Koloc ze 48 body. V kategorii Femine startovalo osm závodnic. 
Nejlépe si s tratí poradila Slovenská závodnice Janka Kolejničová. Druhá byla Floriane 
Guillon z Francie. Třetí pak byla Lubica Janošková opět ze Slovenska. Po skončení závodu se 
pořadatelé připravovali na slavnostní zahájení, které se konalo v sobotu na hlavním náměstí v 
Kutné Hoře. Vše začalo průvodem od kempu směrem k hlavnímu náměstí, který vedla 
cimbálová muzika společně s mažoretkami. Za nimi pak pokračovaly seřazeny jednotlivé 
výpravy všech národů, které se zúčastnily letošního MS. Je nutno dodat, že Česká výprava 
vypadala jako parta kluků co se sešla někde na ulici. Jeden vypadl tak, druhý jinak. Spousta 
národů má opravdu parádní reprezentační dresy. Japonsko v modrých bundách a kalhotách. 
Španělé měli excelentní kapsáče s černou vestou. A další velké výpravy měly slušivé 
reprezentační dresy. Tento pohled na naše byl opravdu katastrofální, ale zřejmě nedostatek 
peněz neumožňuje nechat ušít opravdu nějaké super dresy. Ale zpět k zahájení. To bylo asi 
nejslabším článkem celého biketrialového víkendu. Výpravy byly nepřehledně uspořádány 



http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/67 

vedle sebe, ale to je asi celkový problém všech podniků MS. Asi je to spíš na samotných 
jezdcích než na pořadatelích. 

V průběhu soboty se jezdci museli přihlásit do nedělního závodu. Ten odstartoval v neděli 
ráno v osm hodin. Vzhledem k počtu jezdců pořadatel musel odstartovat podnik o hodinu 
dříve než v sobotu. Trať měla stejný charakter jako ta sobotní, ale výskoky se značně zvýšily. 
I přeskoky a jiné další prvky v trialu. Kameny byly pokryty mechem, ten se však postupně 
strhl a kameny se staly o něco klouzavější. Tak i hlína se v rozhodujících místech odkryla a 
vlhké podloží vytvořilo částečně blato, které se dostalo na pneu a postupně se rozneslo po 
větší částí úseků. K tomu se přidalo pár silnějších přeháněk, které se sice nedostaly přímo na 
kameny, ale i tak to přispělo k zvýšené klouzavosti terénu. 

První startovala kat. Senior, po ní pak Elite a Kadet. Startovní pole otvíral Victor Colomer ze 
Španělska. Ten však závod nedokončil. Po dvou minutovém intervalu pak startoval Peter 
Muziga ze Slovenska. Ten se v nedělním závodě umístil na třetím místě v kat. Senior s 31 tr. 
body. Tuto kat. vyhrál jezdec Brněnského klubu František Sadílek s 21 body. Druhý pak 
skončil Roman Chvojka na kole Megamo s 27 tr. body. Pátý pak byl Jan Svoboda s 34 body.  

V kat. Kadet startovali čtyři jezdci. Pavel Čep, který dopadl nejlépe z Čechů. Skončil na 
pátém místě ze 75 tr. body. V této kat. vyhrál francouzský jezdec Gilles Coustellier na kole 
KOXX s 22 tr. body. Druhý byl Bjorn Levin ze Švédska s 59 tr. body. Trojici nejlepších pak 
uzavřel Angličan Ben Savage ze 64 tr. body.  

Elitu opět vyhrál španělský jezdec Cesar Canas s 24 
tr. body. Druhý byl opět španělský jezdec Benito Ros 
s 39 body. A trojici Španělů uzavřel Iker Lezeta s 59 
body. Tato kategorie nemá žádného českého zástupce 
a tak za zmínku stojí výsledek slovenského jezdce 
Petera Bartáka ze 73 body.  

Výsledky posledních dvou kategorií opět jenom shrnu. 
Kompletní výsledky si budete moci stáhnout odkazem 
na konci tohoto článku. Takže přejděme ke kat. 
Expert. Tato kat. byla jedna s nejplnějších, kde 
startovalo 36 jezdců z toho jeden nedokončil. Také 
stojí za zmínku, že v této kat. startovalo hodně jezdců 
z Ruska. Což nebylo v dřívějších letech tak obvyklé. 
V Expertech startovalo šest Čechů, kteří se v 
celkovém hodnocení tohoto závodu seřadili pěkně za 
sebe od pátého do desátého místa. Nejlepší z Čechů 
byl Pavel Klouček s 20 body. Kategorii však vyhrál 
Francouz Giacomo Coustellier na kole KOXX a 
nasbíral jen jeden bod za celé dva okruhy. Druhý byl 
Peter Javorek ze Slovenska z 11 body. Třetí byl Kurt 
Brain z Anglie se 14 body. Kategorii Master (která tak 
trochu kat. Elite přebrala kálovské žezlo) kraloval 
Josef Dressler, který se prosadil na domácí trati. Tomu 
se v úvodních dvou závodech moc nedařilo, neboť skončil na osmém místě v obou závodech. 
I když těžko brát osmé místo za neúspěch na závodě světové úrovně. Druhý byl o rok starší 
veterán OT PI ze Španělska. Tento třiceti dvouletý jezdec si na trati nasbíral 24 tr. bodů. Třetí 
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byl Vincent Hermance z Francie na kole KOXX s 32 tr. body. Čtvrtý byl loňský Mistr Světa 
Martin Šimůnek. Za zmínku stojí ještě poslední místo této kat. Na něm se umístil Jaromír 
SPACEMAN Spěšný, který bohužel závod nedokončil. Závod vzdal na šesté sekci druhého 
okruhu.  

Myslím si, že každý kdo se byl v Kutné Hoře podívat, si o těchto závodech udělá vlastní 
obrázek. Soutěž byla pořadatelsky dobře zvládnutá. Příjemné značení jezdců i doprovodů. 
Všichni rozhodčí byli řádně označeni. Nevím, jak na tom byli rozhodčí v očích jezdců z 
ostatních států. Kdo nebyl, tomu rozhodě doporučuji navštívit jeden ze závodů z Mistrovství 
ČR. Jelikož končí prázdniny a sezóna se bude dostávat do své druhé poloviny. První závod po 
prázdninách je v sobotu 7. září v Brně. Pak se pojede do Olomouce a to 21. září. Ještě stojí za 
zmínku, že v pátek 6. září se koná v Brně Exhibiční závod v cyklotrialu a to v obchodně 
zábavním centru Olympia. 

Výsledky zde 
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