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La Tour de Scay - 2. závod MS  

Minulý víkend odstartoval druhý podnik 
Mistrovství světa 2006 ve francouzském La 
Tour de Scay nedaleko německých hranic. 
Malinká nenápadná vesnička poblíž města 
Besanson, která snad není ani na mapě si na 
svém okraji uchovává skvělý biketrial park. 
Park je vybudován s části uměle navoženým 
kamením a část je náročný přírodní terén v 
místním kopci. Jedná se o vápencové 
kameny pokryté mechem, kořeny a 
kamenitou sutí s mnoha náročnými 
výskoky. 

V pátek proběhla registrace našich nadějí do 
sobotního závodu. Do sobotního závodu se 
zaregistrovalo necelých padesát startujících 
ze všech koutů světa. Z toho osm našich 
nadějných reprezentantů z České republiky. 
Kromě kategorie Femina jsme měli 
zastoupení ve všech kategoriích, které do 
sobotního závodu nastoupily.  

Sobota 

V kat. Poussin jsme měli dva jezdce Marka 
Hlávku a Ondřeje Šenka. Ondra již ve svých deseti letech předvádí skvělé výkony. Po 
Španělsku zopakoval třetí místo a tak jsme si mohli pořádně zakřičet na stupních vítězů. Na 
první dva mu sice chybělo hodně bodů, ale i tak jde o úspěch na MS. Marek odjížděl z 
Francie s bolestmi v zápěstí, aniž by při závodě na sobě něco dal znát, ale úterní rentgen v ČR 
prokázal zlomeninu ruky. To ukazuje, že kluci jsou od mala k sobě tvrdí a ani bolest je ze 
závodu nevyřadí. A to je Markovi teprve 8 let. Kategorii vyhrál Ludovic Fabregas na domácí 
trati. 

V Benjaminech se jednalo o tři jezdce. Bezpochyby největší naděje závodu byl Vašek Gryc z 
Blanska, který se své role nebál a dojel na třetím místě. Další naši dva jezdci Jakub Valenta a 
Ivan Kebeleš se podělili o osmé a deváté. Na náročné trati po dvou deštivých nocích se 
jednalo o úspěch. Kategorii vyhrál suverén této kategorie Armand Molla ze Španělska a tak 
úspěšně útočí na titul Mistra světa v této kategorii. O korunovaci pak rozhodnou starty dalších 
dvou podnicích MS v Singapuru a Japonsku. 

 

V kat. Minime bojovali o nejlepší umístění tři jezdci z Čech. Jan Musil, David Herka a Martin 
Kakáč. Nejhůře z našich dojel na devátém místě z osmnácti jezdců Jan Musil. Ten kvůli 
nemoci nemohl startovat na prvním závodě a zjevně nebyl ve své kůži ani ve Francii. Těsně 
před ním dojel David Herka a to na osmém místě. Letošní Mistr Evropy Martin Kakáč dojel 
na šestém místě, kdy si polepšil o dvě místa oproti umístění ve Španělsku. Této silně obsazené 
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kategorii diktují Francouzi, kteří obsadili první tři místa na stupních. Na ten nejvyšší vystoupil 
Alexander Fabregas. 

Neděle 

Jistě nejzajímavější kategorií sobotního závodu byla kat. Senior. Celkem 46 startujících z toho 
dva nedokončili závod. Na startu jména jako Remy, Muziga, Procházka, Planas, ale třeba taky 
třeba po dlouhé přestávce bývalý „master“ Tierry Klinkenberg z Belgie. Toto jméno znají spíš 
pamětníci trialu, o to překvapivěji bylo, že se objevil na dvacítkovém kole. Celou hromadu 
startujících pak doplňovali naši jezdci. Nejlépe z našich dojel Adam Procházka na šestém 
místě, když bral body i za zpoždění v soutěži pro tři opravy defektů a kola.. Na sedmnáctém 
místě dojel jeho bratr Pavel Procházka. Devatenáctý pak Tomáš Zedek a první dvacítku 
uzavřel Jakub Vencl, což je v této konkurenci pro „juniora“ dobrý výsledek. Do první třicítky 
se ještě vešel Daniel Bouda. 

 

Hustá atmosféra doprovázela kategorii 
Elite. Hodně diváku se valilo po trati s 
dvojicí Comas - Ros. Tito dva svádějí 
těžký souboj nejen na trati. Comas pak 
doprovázen dvojicí doprovodů. Canas a Pi 
(i když doprovod je povolen jen jeden) 
předvádí, že ve fabrice má dobrou školu 
od svých předchůdců a to jak v ježdění tak 
v komunikaci s rozhodčími. Benito Ros, 
zřejmě miláček místních diváků a nejen 
jich, byl doprovázen dalším zvučným 
jménem v podání Vincenta Hermance. Ten 
se bohužel na trati nepředvedl, což byla 
jistě škoda pro diváky. Druhé kolo bylo 
doprovázeno bouřlivou atmosférou hlavě 
ve spodní části parku. a diváci tak měli 
fantastický zážitek s kvalitního podniku 
MS. Společný souboj prohrál nešťastně 
Benito Ros v posledním kontrolním úseku 
kdy ani na třetí pokus nevyskočil 
rozhodující kámen cca 3 metry před 
koncem úseku. Řek bych, že se jednalo o 
čistě motorkový výskok na vysoký kámen, 
pěkná podívaná. Tím se o bod před něj 
dostal Dani Comas. Trojici pak doplnil Kazuki Terai z Japonska a pořadí ze Španělska zůstalo 
tedy identické. Stejně tak jsou rozdány karty i v průběžném pořadí. 

V „mástrech“ předvedl kvalitní výkon Roman Chvojka a dojel na třetím místě. Jen škoda že v 
obou kolech nedal „špalek“ na úseku č.27, což jej možná vyřadilo o boj o druhé místo. Páté 
místo obsadil Martin Šimůnek, který byl dlouhou dobu veden na třetím místě a musel 
společně s nejlepšími „eliťáky a mastry“ dlouhou dobu čekat na odvoz k antidopingové 
kontrole. Nakonec jej k jeho nelibosti předběhli dva jezdci a tak mohl, konečně do sprch. 
Vyhrál Angličan Ben Savage. Vítěz ze Španělska Andorran Xavi Casas po špatném výkonu 
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odstoupil raději ze soutěže. Poslední dvě místa pak obsadili Ivo Husinecký a Miloš Pospíšil. 
Ve Francii proběhla státní antidopingová kontrola prvních tří jezdců v kategorii Elite a 
Master, jejíž výsledky mi nejsou známy. Předpokládám však, že náš sport nedopadne tak jak 
při Tour de France, neboť doping v cyklistice je jako rakovina! 

V Expertech startovalo 18 jezdců. Na poměrně obtížné trati nejlépe dojel z našich Michal 
Budský na pátém místě. Druhý startující Jan Čedík dojel skoro v polovině startujících na 
desátém místě. Zvítězil Angličan Clarkson před svým krajanem Butlerem a na třetím místě 
skončil Ital Brumotti vítěz první soutěže ze Španěska, který také vede průběžné pořadí. 

Po opadu euforie se dá říci, že téměř exhibici předvádí Vašek Kolář z Blanska. Čtyř násobný 
mistr světa skvěle útočí na pátý titul v letošním roce. Mezi mladými jezdci tak předvádí to co 
se dobře prodává v elitě. Jenže Vašek postupuje bez přerušení od kategorie Benjamin na 
prvních místech. Skoro se dá říct, že kam přijede to vyhraje pokud mluvíme o mezinárodní 
scéně. Pohled na odskoky z kamene ke konci sekce z časem 15 sec. do konce ve mě vzbuzují 
pocit, že Vašek je opravdový jezdec, který se vyrovnává s obrovským tlakem zvenčí. 
Předváděl velmi precizní a vyrovnanou jízdu, která musela každého potěšit. Šesti bodové 
zlepšení v druhém kole Vaškovi vyneslo první místo v druhém závodě MS. Nelze jinak než 
držet pěsti do dalších bojů. a pokud se podaří vše úspěšně dotáhnout do úspěšného konce 
bude to opravdu série, která se v trialu ještě neviděla. Další z našich dojel Michal Piňos na 
osmém místě, dvanáctý Josef Táborský, patnáctý Michal Kuběnka a osmnáctý Lukáš 
Kuběnka. 

 

Celková připravenost závodu byla na vysoké úrovni. O proti prvnímu závodu, byly kvalitně 
nachystané sekce, označení pořadatelé i rozhodčí slušivou košilí. Velké zázemí v podobě 
stánků s nejrůznějšími produkty včetně náhradních dílů na kola jak Monty a také Koxx. 
Slavnostní vyhlášení tak důstojně ukončilo pěkný již druhý závod seriálu mistrovství světa. 
Další soutěž se jede za čtrnáct dní v Singapuru. 
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