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10. závod MČR - Kutná Hora  

Tuto sobotu se jel poslední závod oficiálního Mistrovství ČR v Cyklotrialu. Poslední závod 
přinesl značné lámání chleba v různých kat., kde se rozhodovalo o prvenství v celém 
seriálu MČR. Ale o tom snad až později v tomto článku. Jako již tradičně se jezdci vydali na 
trať v deset hodin, možná přesněji řečeno první jezdec odstartoval v deset hodin. Poslední 
desátý závod se jel v Kutnohorském lese nedaleko SIONU. Stejně jako letos pořádané 
Mistrovství světa 2002. Změna oproti loňským rokům nastala, změnou místa startu celého 
závodu. Což byla určitě změna příjemná. Ale zpět k samotnému, dosti rozhodujícímu závodu. 

Po odstartování prvního jezdce se postupně vydalo na 
trať celé startovní pole. 

I přes nepřízeň počasí se dostavilo něco okolo 
sedmdesáti jezdců. Což je velice příjemné číslo na to, 
že se jednalo o poslední podnik MČR. Soutěž se jela 
na dva okruhy po osmy sekcích. A to jak na malé trati, 
tak i na velké. Tratě se skládaly převážně z kamení a 
podkladem byla hlína, jehličí a po odkrytí jehličí i 
bláto, které je dosti nepříjemné po nanesení na 
kameny. Jelikož se přes soutěžní trať přehnala menší 
deštivosněhová bouře bylo o klouzání postaráno. 

V kategorii Senior, před posledním závodem, 
vypadalo pořadí na prvních třech místech 
následovně: Roman Chvojka (140 bodů), Jan 
Svoboda (132 bodů), Pavel Peterka (107 bodů). Po 
prvním kole měl František Sadílek (4 tr. body) a děli 
se o první místo s Honzem Svobodou, který měl 
stejný počet bodů. Třetí pak byl Roman Chvojka s 

jedenácti tr. body. A tak se muselo rozhodovat až ve druhém kole. Franta Sadílek v 
následujícím kole trhnul dvanáct bodů, celkově tedy 16 tr. bodů. Honza Svoboda si našlapal o 
tři body více a tak měl 19 tr. bodů. Roman Chvojka si z jedenácti trestných bodů z prvního 
kola odečetl v tom druhém ještě dva. Takže druhé kolo zajel za osm a měl stejně jako Honza 
Svoboda 19 bodů za závod. A tak rozhodovaly řády. Konečný verdikt zněl: druhý Svoboda s 
větším počtem úseků odjetých za nula. Pořadí v Seniorech bylo následující - 1.) Sadílek, 2.) 
Svoboda a 3.) Chvojka. A celkově to dopadlo - 1.) Chvojka ( Mistr ČR v Seniorech), 2.) 
Svoboda a 3.) Sadílek.  

V Kadetech se toho moc nezměnilo. Jelikož celý rok zde vládne Pavel Čep a nenechal si ujít 
ani výhru v posledním závodě. Potvrdil tak, že je Mistrem v této kat. a to i v celkovém 
hodnocení seriálu MČR. V závodě tedy vyhrál Pavel Čep, druhý byl Jiří Hollmann a třetí 
Ondřej Kunčar. Toto pořadí se již nezměnilo ani v celkovém hodnocení. Pavel Čep je tedy 
Mistr ČR v kat. KADET.  

MTB jakožto poslední kat., kde lze získat titul Mistra ČR, měla průběžné pořadí před 
poslední soutěží a to ve složení Jirka Šmídl, Pavel Klouček (ztrácel na prvního 30 bodů) a 
třetí Josef Dressler. V závodě se pak rozhodovalo mezi Jirkou Šmídlem a Martinem 
Šimůnkem, který vyhrál soutěž na větší počet nul. Druhý pak byl Šmídl a třetí Damjan Sirišky 
z Olomouce. A pokud dobře počítám, tak celkové pořadí v této kategorii v seriálu MČR 
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dopadlo následovně: Mistr ČR v MTB je Jirka Šmídl, druhé místo má Pavel Klouček a na třetí 
místo se probojoval Damjan Sirišky.  

Minime je kategorie, která spadá již do Přeboru ČR a tak v celkovém pořadí lze získat 
titul Přeborníka ČR. Tato kat. byla hodně vyrovnaná, proto se rozhodovalo do poslední chvíle. 
Na přední místa útočila silná pětice jezdců v pořadí Jakub Vencl, Vašek Kolář, Jiří Koloc, Jan 
Bartoš a Petr Jeřicha. Vašek Kolář pak zapadá věkově do nižší kat. Banjamin. Ale požádal o 
povýšení do Minime. S tímto handicapem se bravurně vypořádával po celý rok a podařilo se 
mu tak dosáhnout na pozice nejvyšší. I když před posledním závodem měli stejně bodů s 
Kubou Venclem. V celkovém hodnocení seriálu MČR, se podařilo Vaškovi umístit v 
posledním závodě před Kubou a získal tak titul Přeborníka v kat. MINIME. Poslední závod 
však vyhrál velice nadějný Petr Jeřicha. Druhý byl Kolář a třetí Honza Bartoš. Ten i po 
absenci ve dvou závodech si i přes to vybojoval celkové třetí místo. Pořadí v seriálu je tedy - 
1.) Vašek Kolář, 2.) Jakub Vencl a 3.) Jan 
Bartoš.  

Druhá nejmladší kat. Benjamin nabyla tak 
napnutá jako ostatní kat. Tam bylo vše 
rozhodnuto už před posledním závodem. A 
pořadí se nezměnilo ani u posledního závodu. 
Tak celkově vyhrál Josef Táborský, druhý je 
Jakub Pfeifer a třetí pozici si udržel Tomáš 
Ilčík. Za zmínku pak stojí také i to, že Josef 
Táborský, jako jediný jezdec, ze všech kat. si 
udržel neporazitelnost a vyhrál ve všech 
závodech své kat. Aspoň podle získaných 
podkladů a proto nezbývá nic jiného než 
gratulovat. Takže gratulujeme.  

V nejmladší kat. Pousin to tak jasné nebylo. 
Před touto poslední soutěží bylo pořadí Martin 
Kakáč ( 139 bodů), druhý Dominik Puffer 
(137 bodů) a třetí Jan Musil (123 bodů). V 
Kutné Hoře pak vyhrál Martin Kakáč z 
Blanska, druhý byl Jan Musil z Brna a třetí 
Dominik Puffer z Českých Budějovic. A dle 
mých propočtů a výpočtů se celkové pořadí na 
prvních třech místech nezměnilo a zůstalo 
celkově stejné jako před poslední soutěží. 
Přeborníkem se tedy stal Martin Kakáč.  

No a to už jsem na konci dnešního 
příspěvku. Je vidět, že Kutnohorská trať 
zamotala hlavu 
 
nejednomu favoritovy. Neboť ne vždy se podaří vyhrát. I tak trať posledního závodu byla 
celkem slušně připravená, i když se trošku podobala trati z mistrovství světa 2002. Ale i tak si 
myslím, že jezdci si za závodili a pobavili se. Mohli si ještě naposledy zhodnotit své výkony a 
probrat mezi sebou co potřebovali. I když jim k tomu foukalo trošku chladnější počasí.  
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Na konec snad už jen dodávám, že se bude konat několik málo neoficiálních podniků, jako 
je např.: 9. listopadu se pořádá Česko-lipský PEDÁL, kde pořadatelem je loňský Mistr Světa 
Martin Šimůnek. Málem bych zapomněl dodat, že celkové pořadí na prvních třech místech 
není úplně oficiální, ale nebude daleko od pravdy a zároveň bych chtěl všem jezdcům 
pogratulovat k jejich umístění. Ostatní se o to můžou pokusit opět po zimě, kdy začne nová 

sezóna MČR 2003. 
Takže všichni dobře 
zazimujte svá kola.  

22. Říjen 2002 - 12:22  
 


