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MS 2003 - Santillana del Mar 

Naši reprezentanti v biketrialu potvrdili , že Česká republika patří mezi světové sportovní velmoci v 

této cyklistické disciplíně. Na prvním závodě 3 dílného seriálu MS ve španělské Santillaně del Mar 

vybojovala česká reprezentace celkem 6 medailí a celkově skončila v tomto závodě v hodnocení 

všech národů na 3. místě. V prestižní světové kategorii MASTER se podařilo Josefu Dresslerovi zajet 

závod těsně na 2.místě za domácím závodníkem a tím si vytvořit dobrou pozici pro útok na světové 

prvenství v celém světovém seriálu. Mladý 12 letý úřadující mistr světa v kategorii BENJAMIN Václav 

Kolář skončil na 3.místě a má dobré předpoklady světový titul obhájit. Také ostatní naši mladí 

reprezentanti dali rázně vědět, že v České republice vyrůstá nová biketrialová generace, která má 

světové ambice. 

Sobota 26. 7. 2003 

V sobotu 26. července 2003 v 9 hodin 
odstartoval v Santillaně del Mar seriál 
Mistrovství světa v Biketrialu 2003. Santillana 
del Mar je starobylé městečko hojně 
navštěvováno turisty z celého světa pro svůj 
nedotčený středověký ráz. V blízkosti se 
nachází jeskyně Altamíra, kde jsou naopak 
světově proslulé malby umělců z doby 
kamenné. Santillana del Mar leží v Cantabrii 
ve Španělsku na pobřeží Atlanitiku a 
dominantou krajiny jsou zelení oplývající 
kopce, což velkému území Španělska je 
zapovězeno. Jde o dobytkářskou oblast, plnou 
pastvin. 
Na jedné z přilehlých pastvin v bezprostřední 

blízkosti kempu, se odehrávalo první klání. Start byl v 9 hodin na centrálním náměstí, pak 
jízdou cca 800 m. uličkami města se jezdci dostali do závodiště. Odstartovalo 77 jezdců a 
jezdkyň v nejmladších kategoriích. Hned první sekce byla pro mnoho jezdců nepřekonatelnou 
překážkou a platili daň spíše za svoji nervozitu než neumění. Také naše naděje platili daň své 
nervozitě právě na prvním kontrolním úseku z osmi. Postupně se však rozjeli, nervozita z nich 
spadla a tak ztrátu z první sekc, postupně doháněli na nejtěžích úsecích prvního a druhého 
kola. Na travnato-hlíněné trati prokládané velkými kameny, která byla koncipována zejména 
na udržení rovnováhy ve svazích, kde se jezdilo a skákalo v traverzech, byla znát každá 
chybička ve stabilitě, která se vymstila pádem ze svahů nebo alespoň sjetí kola a následným 
záchranným šlápnutím. Tak přibýval bodík k bodíku. Francouzi Mergerovi z kategorie 
poussin však ne. Ten první kolo projel bez bodu a v druhém kole si šlápl jen jednou v KÚ č.1. 
Náš nejlepší jezdec po prvním kole byl pak Honza Musil ze 17 body na 4 místě, vylepšenou 
jízdou v druhém kole se dostal na bednu a skončil na třetím místě pouhý bod od druhého 
místa. Dominik Puffer zlepšil druhé kolo a skončil na pěkném pátém místě. Nejmladší z 
našich Martin Novotný, na svém prvním MS po pěkném výkonu skončil na 11.místě a je 
příslibem pro další léta neboť mu je teprve 8 let! 
V kategorii benjamin jsme měli  nasazeného obhájce mistrovského titulu Vaška Koláře, dále 
Tomáše Ilčíka a nejmladšího z nich Martina Kakáče. Vašek se po prvním kole dělil se sedmi 
body o druhé až čtvrté místo vedl španěl Abel Mustielies, s pěti body. V duhém kole Vašek a 
Abel zajeli shodně po pěti bodech a přes oba se přehnal Fabregas Alexandr z Francie, který v 
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drhém kole chyboval jen třikrát. Vašek skončil na třetím místě ze 14 body neboť k 12 přidal 
dva za čas. Tomáš Ilčík zajel svůj standard a skončil na 11 místě v prvé polovině startovního 
pole. Pro Martina Kakáče byla trať nad jeho síly a skončil předposlední na 22 místě, k čemuž 
mohl přispět závodní a tréninkový výpadek zapříčiněním doléčením zlomené ruky před MS. 
V kategorii minime známá esa českého přeboru republiky Honza Bartoš a Kuba Vencl 
nastupovali z oprávněnými ambicemi na stupně nejvyšší. Hned na první sekci, kde stačil k 
překonání úseku jedno technické šlápnutí dali oba shodně za pět bodů. Zda je to rozhodilo 
nebo zda právě dohnalo k větší ostražitosti, nechávám na nich. Naopak Karel Brambora začal 
fantasticky a první dvě prubířské sekce projel z našich nejlépe za jeden bod. Bohužel Karel 
pak již nepokračoval v započatém díle a skončil celkově na 12 místě. Jirka Koloc profesor 
jízdy podal vyrovnaný výkon a skončil na čas na 10 místě a kde ho dělil bod od místa 
sedmého. Pepa Táborský nejmladší z našich skončil na 27 místě z 32 jezdců v této kategorii. 
Ale vraťme se k našim esům v této kategorii. Po prvním kole vedl španěl Planas Eduard z 10 
body, druhý byl Honza Bartoš z 13 body a třetí Kuba Vencl ze 14 body za nimi pak z 15 body 
Francisco Matthieu z Francie. Pak následovalo pět jezdců z 18 až 19 body. Každá pětka 
mohla srazit každého z nich hodně nízko a naopak druhé vynést hodně vysoko. Nejlépe tuto 
situaci zvládl španel a z 15 body zvítězil. Kuba jel pozorně a neudělal chybu, naopak sekci č.5 
zvládl za tři a otevřela se mu cesta k druhému místu. Tuto šanci nepustil. Honza Bartoš udělal 
pak osudnou chybu na kontrolním úseku č.6, kde na nulové sekci dal za 5 bodů. Tím jej 
přeskočil francouz a skončil s bramborovou medailí. 

Nutno podotknout, že soutěž se jela za úmorného 36 st. vedra a na slunci bylo o mnoho 
víc. Celý kopec byl poset diváky a doprovody s deštníky, pardon se slunečníky, aby alespoň 
trochu ochránili jezdce před paprsky sílu ubírajícího slunce. Večer vedro vystřídalo 
ochlazení na 16 stupňů a přihlal se přívalový déšť který vyplavil mnoho stanů, jeden z nich 
byl i můj. Jelikož déšť nepřestával a nahradil jej déšť vytrvalý, který trval až do rána. 

Neděle 27. 7. 2003 

Ranní probuzení bylo chmurné, teplota okolo 17 stupňů, déšť. V 9 hodin start prvních 
jezdců velkých kategorií na pobřeží Atlantiku. Úderem 9 hodiny déšť ustal, ale zanechal stopy 
na tratích, které byly místy rozbahněné. Ostré dobře držící kameny se začali prvními dotyky 
pneumatik obalovat červenou hlínou.  
Na startu se presentovalo celkem 186 jezdců z 20 států. První odstartovala katagorie expert, 
kde nás zastupovali tří jezdci Ivo Husinecký, Vlastislav Čiháček a David Hollmann. Pro 
většinu expertů byla trať, upravena deštěm neprůjezdná. Z 28 jezdců plná polovina jela za 
plný počet a jen málo jezdců upsalo více jak 2 body. Všichni naši jezdci se po prvním kole 
pohybovali do 10 místa vedl slovák Jan Šidlík, který vedení udržel až do konce. Došlo ke 
zkrácení sekcí v druhém kole, k nelibosti Vlasty Čiháčka. Ivo Husinecký nastupoval do 
druhého kola na třetí pozici a tu si udržel až do cíle. Když jsem mu sděloval výsledek v cíli 
jen nevěřícně kroutil hlavou, také Vlasta byl spokojen z pátým místem a David Hollmann z 
místem sedmým.  
Senioři vyrazili na tra ť společně s experty. Tato kategorie čítala 46 jezdců z 16 států. 
První z našich odstartoval Tomáš Babický, který skončil na 18 místě. Druhý následoval dvě 
minuty za ním Pavel Procházka který skončil na 16 místě. Jízdu našich prvních jezdců 
ovlivnila nejasnost v bodování rozhodčích KÚ při průjezdu mezi hojným počtem šipek v trati. 
Před soutěží bylo zdůrazněno, že průjezd mezi proti sobě ležícími šipkami je výhradně 
jen pro kategorii barvy šipky. Španělé kteří startovali ke konci startovního pole však hravě 
skákali a projížděli mezi žlutými šipkami i když měli jet červenou trať, což bylo v některých 
místech výhodné. Než tuto divnou filosofii některých rozhodčích pochopili, že totiž jezdec 
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jedoucí v trati elitní, bylo po prvním kole, což jistě ovlivnilo právě naše první jezdce. Pavel 
Čep, kterého jsem zařadil do reprezentace v kategorii senior k nevoli některých osob pak mi 
svým výkonem dal za pravdu neboť po první části druhého kola aspiroval na druhé místo, o 
které přišel pádem na "rovném" úseku při výjezdu z doposud nulové sekce. Přesto skončil na 
místě osmém. Adam Procházka potvrdil vysokou sportovní připravenost a v druhém kole se 
posunul z 9 místa na pěkné páté místo. Na bedně pak stáli:1.Hermance Vincent-Francie 
2.Muziga Peter - Slovensko 3.Linares Juan-Španělsko 
Kategorie elite, kde jsme měli jediného zástupce Romana Chvojky čítala 16 jezdců a Romna 
skončil na místě 15, kdy polák Kumorowski Rafal odstoupil ze soutěže pro potíže se zraněním 
kolena. Roman stačil po plném počtu v prvém kole odepsat v druhém jen body dva. Rozhodně 
však jeho návrat do elity je přínosem, neboť zde jsme neměli léta žádné zastoupení a to právě 
pro nechuť našich jezdců potýkat se s nástrahami nejtěžších tratí. Nuto podotknout, že řadu 
sekcí se i při dobrém průjezdu mu nepodařilo dokončit pro defekt (KÚ 8) nebo nestihal čas v 
dlouhých sekcích jako většina z elitních jezdců. Španělé jen koukali jak jim krade svojí čistou 
jízdou belgičan Belaey první místo a i rozhodčí smutně přihlíželi jejich národní tragedii. 
Umístění bylo následující: 1.Belaey Kenny-Belgie 2.Ros Benito-Španělsko 3.Caňas Cesar-
Španělsko 

Kategorii Kadet obsadilo 27 jezdců. Tři naše jezdce 
vedl Jiří Hollmann, který první kolo nezajel podle 
svých představ a figuroval na 9 až 10 místě. Ondřej 
Kunačar a Tadeáš Ševčík skončili na 11 respektivě na 
12 místě, což bylo milé překvapení a to nejen 
výsledkem ale i podaným výkonem. Jirka v druhém 
kole však za to vzal a snižoval ztrátu nabranou v 
prvním kole tak že nakonec se na bednu přece jenom 
dostal po velkém výkonu a soustředění. Škoda kola 
prvního kde nabral 39 bodů. Výsledky kadetů: Savage 
Ben z británie, druhý polák Serwin Karol.  
Na celou soutěž bylo 7 hodin po našem návrhu a tak 
nikdo nepřičítal body za zpoždění a rozhodovalo se 
výhradně v KÚ. 

To co se španělům nepodařilo v elitní kategorii to se 
jim za velkého přispění velkohubého Ota podařilo za 
pomocí rozhodčích v kategorii Master. Pepa Dressler 
byl v této kategorii morálním vítězem po nekonečném 
hádání Ota s rozhodčími. Ot bez hádání pak převzal 
trofej také za vítězství v soutěží konstruktérů kde 
vyhrála značka MONTY i když podle výsledků měla 
vyhrát spíše nepřihlášená a neznámá značka XXX. V 
kategorii master kde startovalo 14 jezdců se na 11 
místě se umístil Damjan Siriški, který se v této 
kategorii objevil poprvé a při troše štěstí mohlo být na 
tom v cíli blíž. Třetí zástupce Miloš Pospíšil dokončil 
soutěž na posledním místě což byl výsledek 
obnoveného zranění lokte a po soutěži odcestoval 
domů. Výsledky: 1.Pi Ot-Španělsko, 2.Dressler Josef-
ČR, 3.Rubio Jordi-Španělsko 



http://old.biketrial.cz/domains/old.biketrial.cz/?q=node/115 
 

Výsledky jednotlivých kategorií v 1.závodě MS v biketrialu:  
POUSSIN 
1.Merger Marius - Francie 
2.Ferreira Jeremy - Francie 
3.Musil Jan - ČR 
5.Puffer Dominik - ČR 

BENJAMIN  
1.Fabregas Alexandre - Francie 
2.Mustieles Abel - Španělsko 
3.Kolář Václav - ČR 

MINIME  
1.Planas Eduard - Španělsko 
2.Vencl Jakub - ČR 
3.Francisko Matthieu - Francie 
4.Bartoš Jan - ČR 
10.Koloc Jiří - ČR 

KADET  
1.Savarage Ben - Anglie 
2.Serwin Karol - Polsko 
3.Hollmann Jiří - ČR 

EXPERT 
1.Šidlík Jan - Slovensko 
2.Alcaser Jose - Španělsko 
3.Husinecký Ivo - ČR 
5.Čiháček Vlastimil - ČR 
7.David Hollman - ČR 

SENIOR 
1.Hermance Vincent - Francie 
2.Muziga Peter - Slovensko 
3.Linares Juan - Španělsko 
5.Adam Procházka - ČR 
8.Čep Pavel - ČR 

ELITE  
1.Belaey Kenny - Belgie 
2.Ros Benito - Španělsko 
3.Caňas Cesar - Španělsko 

MASTER 
1.Pi Ot - Španělsko 
2.Dressler Josef - ČR 
3.Rubio Jordi - Španělsko 

HODNOCENÍ NÁRODŮ: 
1.Španělsko 
2.Francie 
3.České republika 

Santillana del Mar pondělí 13.30. 
Zdraví Jan Havelka 

28. Červenec 2003 - 13:30  


