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Japan speciál: Na místě  

"Píši již z Itadorii. Po odjezdu z letiště v Nagoya, jsme po třech hodinách 
dorazili do Itadorii. Cestou jsme vyložili první část kluku v rodinách v Seki, kde zůstali 
Popelkovi a Hlávkovi. Další rodina si odvezla Toma Ilčíka a Pepu Táborského. 

Ti jsou všichni asi 15 km od nás. Ostaní pokračovali dal až 
do Itadorii. Kde si všechny rozebrali další rodiny. Největší 
seskupeni cechu je pobliž kavárny U tří koček, kterou vlastni 
Hiroe Nagaya. Tam bydli Burianek a spol., hned vedle 
Prochazkovi a Dominik Puffer a u lesa vedle opic pak 
sestava 26 palcových kol Vlasta Čiháček, Roman Chvojka, 
Honza Čedík a Ivo Husinecky. Blanečáci jsou v rodině 
směrem k lázním a tam někde skončili - Bramborovi a 
Křížovi.  

Honzu Musila, který s námi necestoval, jsem se zatím 
neviděl ale vím, že bydli s Pepou Dresslerem a Lacem 
Janoškem u Misawo Nagaya. Nakonec jsem se ubytoval u 
Michinari Mishima, kde jsem bydlel v roce 2005, tak že to 
zde dobře znám. Bydli se mnou Vašek Kolář a Jura Koloc. 
Ti oba se zde zatím rozhlížejí, ale hned po příjezdu si již 
vyhlédli terén pro trénink a složili kola. Hned tady u domu 
pak potrénovali na kamenech a zítkách.  

V noci lilo jako z konve a k tomu hromy a blesky. Večer bylo tady v horách 28, ale hrozny 
vlhko. V noci příjemných 21 stup. Kluci šli spat v 22 hodin a spali až do 8,30 hodin, kdy jsem 
je musel vzbudit na snídani.  

To je dobry kvůli aklimatizaci v miste. Teď jsou na masážním křesle a nebo 
lítají s kamerou okolo baráku. Je 10.15 hodin zdejšího času. Všichni se sejdeme až v patek na 
zahájení a Summer festivalu. Letos je zde dosti různých pokynu k pobytu v rodinách a jeden z 
nich uvádí … neočekávejte od hostitelské rodiny nějaký výlet, když vás vezme je to fajn, ale 
nevyžadujte to od nich. Vypadá to jen na okolní les, řeku a procházky v dosahu svých noh. 

Tak zatím ahoj z Itadori zdraví Jan Havelka. 

23. Srpen 2007 - 12:43  

Japan speciál: Itadorii patek 24.8.2007  

Dnešní den byl jak vymalovanej, tím myslím byla modra obloha 30 stupňů C a hrozne vlhké 
vedro. Ráno začala inspekce trati. Sekce pro male kategorie jsou velmi lehké, což může byt 
problém. Velké sekce jsou již dosti náročné a v korytě řeky. Dvě umělé sekce pro všechny 
kategorie mají specifické parametry a pojedou se i na čas. Co se týká expert a master, tak ty 
dokonce pojedou na čas trat BMX. 
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Odpoledne probíhalo sezení 
Jury a losování na oba dny. To 
se protáhlo až do večera. 
Losování nezačalo dobře, 
protože hned v pussinech první 
jede v 10 hod. Marek Hlávka 
/1/ a za nim Popelka /2/ z 13 
jezdců, v tomoto čase také 
odstartuje jako první v 
kategorii Minime Vašek Gryc 
/1/, devátý Honza Musil a 
jedenáctý Dominik Puffer. V 
kategorii Benjamin kde startuje 
16 jezdců odstartuje z našich 
první Tadeáš Križ /6/ a ze 
sedmého místa za nim hned 
Ondra Šenk. Ve feminách jede 
osm dívek. Kabicka Andrea startuje třetí. Trochu mela smůlu, když si přivodila před závodem 
malou bolestivou ranku na noze, která ji byla ošetřena a závodu se na doporučení lékaře může 
zúčastnit.  

 

Večer jsem s ni mluvil a je vše v pořádku, cítí se dobře a noha ji již neboli. V seniorech kde 
startuje 43 jezdců, první naš startuje Pepa Táborsky /9/, za nim Jirka Koloc /16/, pak Michal 
Budský /20/, Karel Brambora /22/ a Lukáš Tůma /25/. Poslední z našich Senioru odstartuje 
Pavel Prochazka /27/. V kategorii Kadet nám také losování příliš nepřálo. Startuje 15 jezdců, 
první z našich Vašek Kolar /3/, dále Tomáš Ilčík /5/, za nim Martin Kakáč /7/. Na 12 místě 
startuje Abel Mustieles, největší soupeř Vaška. Doufám, že Vašek tuto nevýhodu startu, 
promění ve svoji výhodu jak v roce 2005.  
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V Mastrech jede 8 
jezdců, první Roman 
Chvojka a ze čtvrtého 
místa startuje Ivo 
Husinecky. Expertu je 
na startu 30 jezdců, 
první z našich Vlasta 
Číháček /15/, pak 
Adam Prochazka /18/ a 
z dvacátého prvního 
místa odstartuje Honza 
Čedík. V Elite startuje 
14 jezdců bez naši 
účasti. Na Jury se také 
probíraly úpravy řádů 
BIU na příští rok, ale o 
tom až jindy. 

Večer proběhla 
společná večeře /jidlo 
viz foto/ všech jezdců a 
doprovodů, při ohňostroji a hudbě. Pak všichni odjeli do svých rodin, aby se připravili na 
závod. Již zítra ( dnes – následek časového posunu ) držte palce. 

 
 

25. Srpen 2007 - 8:42 
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Japan speciál: Sobotní závod  

Dnes byly slavnostně zahájeny 
soutěže MS v Biketrialu v japonském městě 
Seki. Zahájení a celému soutěžnímu dni 
přihlíželo velké množství diváků a to jely malé 
kategorie. Kolik diváků zde bude v neděli při 
závodě dospělých kategorií si docela nedovedu 
představit. Pořadatel již tradičně má vše detailně 
rozpracováno a vše klapalo od začátku až do 
konce dnešního dne. Ale teď k závodu. 

d 

V 10 hodin odstartovali první dva soutěžící - byli 
to naši jezdci Vašek Gryc a Marek Hlávka. Od 
rána panovalo na závodišti pekelné vedro, které 
provázelo jezdce po celý den a nepolevilo ani po 
závodě. Ve všech dnešních kategoriích jsme 
měli zastoupení, a tak 
pojďme k dílčím výsledkům. 

POUSSIN 
V kategorii Poussin skončili naši na 3. a 4. místě, když je předjeli domácí Japonci Takei 
Masaya /1/ a Izumisava Jin /2/. Třetí místo Matěje Popelky stačilo k zisku titulu MS! Čtvrtý 
Marek Hlávka celkově vybojoval stříbrnou medaili. V kategorii Poussin startovalo celkem 
21 jezdců z 8 států světa. My jsme zde zaznamenali stoprocentní úspěch.  

BENJAMIN 
V kategorii Benjamin vyhrál Španěl Seuba Bernat před Francouzem Fabregasen a Slovákem 
Kolárikem. Náš Tadeáš Kříž skončil na 8. místě a Ondřej Šenk na místě jedenáctém. V 
celkovém hodnocení je pak Kříž šestý a Šenk osmý. V seriálu startovalo 21 jezdců z 9 států. 

MINIME 
V kategorii Minime bylo před touto soutěží vše otevřené. Naše naděje směrovaly na Jana 
Musila a Dominika Puffera, kteří skončili v Blansku na předních pozicích a měli tedy reálnou 
naději zasáhnout do bojů o Mistra světa v této kategorii. V tom jim měl sekundovat mladíček 
v této kategorii Vašek Gryc. O mistru se mělo rozhodnout mezi Francouzem Mergerem, 
Španelem Mollou a našimi dvěma jezdci. První z kola k naší škodě vypadl Dominik, který v 
prvním kole dal dvě pětky a skončil až na 7. místě. O titul tedy bojoval Honza Musil, 
který jel rovnocenný souboj s Mergerem a bylo po prvním kole jasno, že se mezi nimi 
rozhodne, neboť Molla také již z boje vypadl. Honza po vynikajícím výkonu vedl a vedení 
před Mergerem si udržel i v druhém kole! Již jsme jásali, když se do hry zapojil pátý z 
Blanska a to Marc Prat ze Španělska, který nakonec o pouhou nulu odsunul Honzu Musila na 
druhé místo, čímž zajistil titul Mistra světa pro Francouze Mergera. Celkově je druhý Jan 
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Musil, třetí Marc Prat 
a brambory si odváží 
Armad Molla do 
Španělska. Škoda, 
jen jedna nula dělila 
Honzu Musila od 
vysněného titulu, 
který je při jeho píli v 
budoucnu jistě 
dosažitelný. Vašek 
Gryc skončil desátý a 
celkově pak na 7. 
místě. V kategorii 
Minime startovalo 20 
jezdců z 6-ti států. 

FEMINE 
V Kategorii Femine 
jsme měli jedno 
zastoupení, Andreu 
Kabickou, která zde 
byla na zkušenostech. Jela ale dobře a skončila na sedmém místě, když upsala 27 bodů. 
Celkově pak skončila na pěkném pátém místě. Vyhrála Mirea Abant před Slovenkou Tatianou 
Janíčkovou a třetí skončila Gemma Abant. Celkově pak vyhrála Mirea, druhá skončila 
Gemma Abant a třetí Slovenka Janíčková. 
Startovalo zde celkem 16 dívek z 8 států. 

 

Zítra nás čeká další díl a tak se s vámi loučím z Japonska Jan Havelka. Držte palce, máme zde 
další želízka v ohni. 

25. Srpen 2007 - 14:55  

Japan special: final day  

Ráno opět pekelné vedro a dusno. Vstávalo se již v 6:00 hodin, neboť technická 
přejímka začínala v 7:00 hodin a končila v 8:00. Přesní Japonci ji skutečně v 8.00 hodin 
ukončili, naštěstí všichni byli na místě včas. Start prvních jezdců začal přesně v 8:30. 
Odstartovalo 43 seniorů, 30 expertů, 15 kadetů, 8 mastrů a 14 elitních jezdců ze 14 států. Již 
start do soutěže sledovalo velké množství diváků, kteří doprovázeli jezdce po celou dobu 
závodu od sekce k sekci. 

První sekce pro 20“ kola začínala v tzv.bazénu s kládami hned vedle startu. Jezdci museli 
klády různě postavené a propletené do „vějíře“ vyskákat na vrchol a následně seskočit do 
bazénu naplněného vodou. A to pokud možno na kola, což se mnohým nepodařilo a často se 
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osvěžili nechtěnou koupelí. Každý měl před touto 
mini sekcí obavy, neboť to byla jistá loterie, která 
nemusela pro jezdce dopadnou dobře. Ostatní sekce 
se nacházely v lese ve skoro vyschlém řečišti. Další 
sekce pak byly na travnatých a strmých stráních. 
Jedna umělá sekce č. 10 se jela na čas a počítal se 
horší výsledek - buď čas nebo šlápnutí. 26“ kola 
pak měla zařazenou na čas trať BMX jako sekci č 
27. 

A teď přímo k soutěži. Již při prohlídce sekcí řada 
jezdců konstatovala, že trať je lehká a každá 5 bude 
hodně, ale hodně mrzet. Toto se později potvrdilo. 
Pepa Dressler doprovázel Vaška Koláře, který 
vystartoval ze všech favoritů kategorie kadet 
nejdříve. Vašek v prvních 6 sekcí nasbíral v prvním 
kole 2 body, ale totéž i jeho soupeř v boji o titul 
Mistra světa Abel Mustieles (SPA). Oba se pak v 
prvním kole nevyhnuli 5 TB a tak na tom byl po 
prvním kole díky sekci na rychlost lépe Vašek a to 
s náskokem 1 bodu. Před Vaškem a Mustielesem 
byl domácí Japonec Iizuka. Druhé kolo jeli Vašek s 
Mustielesem za 0 TB až do sekce číslo 6, kdy si Vašek připsal technický bod a chybový bod 
na sekci číslo 7. Naopak Abel připisoval bod na sekci číslo 9 a 10. Do cíle tedy dojeli se 
shodným počtem bodů. Opět velmi vyrovnaný boj, jako na první soutěži MS v Blansku. Do 
bojů o prvenství výrazně zasáhl již zmíněný japonský jezdec Ryuta Iizuka, který v kategorii 
kadet zvítězil. To značně ovlivnilo celkové pořadí. Tedy jako včera rozhodl o mistru světa 
jezdec, se kterým se nepočítalo, tím že bral body favoritům. Vašek měl stejně nul, stejně 
jedniček i stejně pětek jako Abel Mustieles, se kterým nakonec prohrál v soutěži na čas a bral 
3. místo. V seriálu pak Vašek skončil druhý po boji, kde mu scházelo sportovní štěstí. 
Startoval první, 
sekce byly lehké, 
a kameny suché. 
Zároveň s 
Abelem startoval 
i Eduard Planas, 
který mu po 
celou dobu 
najížděl ideální 
stopu. V 
kategorii Expert 
skončil na 
vynikajícím 
druhém místě 
Adam Procházka 
s celkovým 
počtem 22 bodů. 
První byl Španěl 
Garcia a třetí 
Scott Wilson. 
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Adam byl velice šťastný i za to, že poprvé v životě projel čistě místní sekci s kládami. Toto 
druhé místo Adama katapultovalo na celkovou stříbrnou příčku v seriálu MS za Španěla 
Garciou! Na 5 místě skončil Vlasta Čiháček a to i přes problémy s bahnitými sekcemi, které 
Vlastovi nesedí. Na desátém místě skončil Honza Čedík. 

V kategorii Senior usilovali o klíčovou první osmičku dva čeští jezdci – Pavel Procházka a 
Michal Budský. Oba se nevyvarovali pětek, které na lehké trati znamenali znatelný posun o 
příčky dolů. Pavel s 17 trestnými body však vybojoval 6. příčku, která v celkovém pořadí po 
obou závodech zajistila rovněž kvalitní a důležité 6.místo pro ČR. Michal po hezkém 
výkonem bohužel nezvládl konec závodu a 10.místo z Japonska znamená celkové 12.místo. 
Velmi dobrý výkon předvedl Jirka Koloc, který dnes zajel 11.místo. 

Nedele 26. srpna 2007 – Japonsko- Seki - Itadori. 

26. Srpen 2007 - 13:04  

 

Japan speciál: foto vyhlášení  

Není co dodat. Stupně vítězů na fotografiích. Ještě malé doplnění s Itadorii, které 
se posunulo z důvodů zasedání Jury. Roman Chvojka v závode Master skončil na 4 místě a 
také tak skončil v celkovém hodnocení. ... 

Do Mastru postoupili: Garcia Juan Pedro /Esp/, Adam Prochazka /CZ/ 
a Wilson Scott /UK/. Do Elity postoupili: Planase Eduard, Mustieles Abael /oba Esp/náš 
Vašek Kolář, Rafal Kumorowski, Karol Serwin /oba Pol/, IIzuka Ryuta /Jap/ a španěl Jorge 
Gali. Ráno ve 4:00 odjíždíme na letiště a vzhůru domu, kam se již všichni těší. Večer jsme v 
Praze, letíme s časem. 
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2007 WBC Ranking and result in JAPAN 
http://www.itadori-biketrial.com/result07/result_e.html 

PHOTO gallery 
http://www.itadori-biketrial.com/modules/tinyd0/content/index.php?id=19 
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