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Bikeři

na druhém konci světa

Teprve podruhé ve své
sedmnáctileté historii
zavítal kolotoč mistrovství
světa MTB v cross-country
na jižní polokouli. Poprvé to
bylo přesně před 10 lety,
kdy nejlepší bikery
a bikerky přivítalo
severoaustralské město
věčného léta Cairns. Letos
svou pohostinnou náruč
otevřel Nový Zéland, který
umístil tratě do bikerům
zaslíbeného městečka
Rotorua.
28
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pro v‰echny, kromû AustralanÛ. Je
tedy jasné, Ïe finanãní nároãnost
pro jednotlivé cyklistické v˘pravy byla obrovská. Vût‰ina t˘mÛ tak musela sáhnout po nutn˘ch ‰krtech v sestavách ãi utahování opaskÛ na
jin˘ch místech. Tak napfiíklad kanad‰tí sjezdafii a fourcrossafii si museli
úãast do posledního nikláku zaplatit
ze svého. DÛvod? Kanadská federace nepfiispívá na neolympijské
sporty. A tak nebo podobnû to bylo
u vût‰iny t˘mÛ. Nejvût‰í v˘pravu
v Rotorue samozfiejmû mûli domácí
jezdci, kter˘ch se zúãastnilo pfies
40!

Mistři světa Sabrina Jonierová
a Samuel Hill

Jan Nûmec/MTBS
Foto autor, Michal Pick/MTBS

A

kdyby mohli organizátofii
ovlivnit i poãasí, jistû by
v celkovém hodnocení ‰ampionátu dostali jedniãku. AÏ na pár

snûhov˘ch vloãek a jin˘ch drobn˘ch
zásekÛ, zejména s parkováním
a dopravou, klapalo v‰e jak na drátku.
Na Nov˘ Zéland se ãlovûk nedostane dfiíve jak za nûjak˘ch deset
dvanáct hodin. To v podstatû platí

Skromná výprava
I kdyÏ vy‰ly ãeské v˘pravû vstfiíc
korejské aerolinky a Red Rock Motel, kde âe‰i bydleli, stejnû jsme si
nemohli dovolit podobnû poãetnou
skupinu jako pfied rokem v Livignu
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mistrovství Evropy to byla i Tereza
Hufiíková v kategorii Ïen do 23 let.
Bez ‰ancí nebyli ani tfiiadvacítkáfii
chlapi, Jaroslav Kulhav˘ nebo Jan
·karnitzl mûli pfied odletem ‰piãkovou formu. A jak tedy ve skuteãnosti dopadli ve srovnání se zmínûn˘mi
fotbalisty? Urãitû lépe, jedna ta‰ka
pfii zpáteãní cestû do Prahy byla obtûÏkána duhov˘m dresem a zlatou
medailí. Není tajemstvím, Ïe jejím
majitelem je fourcrossafi Michal Prokop.

Švýcaři smetli
zbytek světa
Bikefii s bíl˘m kfiíÏem na prsou získali celkem devût medailí a jasnû se
tak vy‰plhali na nejvy‰‰í stupínek
v poãtu získan˘ch medailí. KdyÏ se
na koneãnou statistiku podíváme
je‰tû podrobnûji, zjistíme, Ïe osm
z onûch medailí vyhráli závodníci
cross-country. Pouze v jedné jediné
kategorii neutrÏili ani jednu, a to
v závodû Ïen. S nadsázkou mÛÏeme ·v˘carÛm poradit jediné: „Mûli
byste se zamûfiit také na sjezdové
disciplíny!“
Právû ·v˘cafii zahájili sbûr cenn˘ch kovÛ hned v prvním závodû –
‰tafetách. V nich jsme nestartovali
kvÛli absenci juniorÛ, urãit˘m paradoxem je, Ïe do sestavy ·v˘carÛ
i pfies úspûch nebyl nasazen ani jeden z nejsilnûj‰ích muÏÛ – Christophe Sauser nebo Ralph Näf.

Následující ráno, kdy v Rotorue
padl teplotní rekord za celou zimu
(-5,6°), se na jinovatkou zahalenou
traÈ vydaly juniorky, jimÏ celkem jasnû kralovala drobounká mistrynû
Evropy Slovinka Tanja Zakeljová
pfied Francouzkou Krasniakovou
a ·v˘carkou Roschiovou. Tfietí medaili pro ·v˘cary v kategorii Ïen do
23 let vybojovala Sarah Kobová –
pfiemoÏitelka Terezy Hufiíkové na
ME a bohuÏel také na Novém Zélandu. Sarah si tentokrát povûsila
na krk bronz, Tereza pomyslnou
bramboru. Zlato a stfiíbro si totiÏ po
v˘konu rozdílem tfiídy do âíny odváÏejí vítûzka Ren Chengyuanová
a stfiíbrná Liu Yingová. âína má
zfiejmû jasno, jaké zástupkynû horsk˘ch kol do Pekingu vy‰le, dvû
mladé a perspektivní závodnice, na
které ãínská cyklistika upfiela ve‰keré síly. Uvidíme, zdali do roku 2008
dozrají. Kompletní sbírkou – zlatem,
stfiíbrem a bronzem – obohatili ‰v˘carskou sbírku cenn˘ch kovÛ juniofii
Mathias Flückiger (1.), Martin Fanger (2.) a Pascal Meyer (3.). Mezi
muÏi do 23 let nebylo snad ani jiného favorita neÏ talentu z Frischknechtovy líhnû Nina Schurtera, samozfiejmû ·v˘cara. Dokonale splnil roli
favorita a fiádnû si vychutnal pocit
mistra svûta, kter˘ mu loni tûsnû
utekl jen díky defektu. O stupínek
hor‰í skonãil Ital Tony Longo, o dva
stupínky Kanaìan Max Plaxton.
str. 30 ➜

Gunn-Rita Dahleová

(celkem 28 ãlenÛ). Na Nov˘ Zéland
se tak vypravilo jen 15 bikerÛ a ‰est
doprovodn˘ch osob jako lékafi, masér, mechanik, trenér a manaÏefii
t˘mu. Po dlouhé dobû nebyly obsazeny historicky nejúspû‰nûj‰í
ãeské kategorie cross-country juniorek a juniorÛ. Îádn˘ ze závodníkÛ nejen Ïe nesplnil nominaãní
kritéria, ale bohuÏel se jim ani nepfiiblíÏil...
Optimismus, kter˘ zachvátil ãeské fotbalisty a jejich fanou‰ky pfied
leto‰ním mistrovstvím svûta v Nûmecku, tak trochu pfiipomínal optimismus panující pfied ‰ampionátem
bikerÛ na Zélandu. Bez jak˘chkoli
servítkÛ mÛÏeme fiíci, Ïe se poãítalo
se tfiemi medailemi. Vítûz svûtového poháru Michal Prokop byl jednoznaãnû nejvût‰ím favoritem na jeden z cenn˘ch kovÛ, jeho kolegynû
fourcrossafika Jana Horáková taktéÏ a po vynikajícím v˘sledku na

Naše postřehy:
– Španěl José Antonio Hermida byl odvolán domácí federací kvůli podezření ze zapletení do dopingové aféry
Operace Puerto. UCI ani tým
Multivan Merida však proti
Hermidovi žádná obvinění nevznesli
– Cyklokrosová mistryně
světa Němka Hanka Kupfernagelová si čtyři dny před
startem sbalila kufry a odcestovala domů. Rodinné
důvody, tak zněla její zpráva
– Juniorka Tanja Zakeljová
získala pro Slovinsko historicky první titul mistra světa
– Stejně tak i Číňanky Chengyuanová a Jingová vybojovaly první dvě medaile v MTB
pro svou zemi
– Hattrick – podobně jako Julienu Absalonovi se podařilo
v historii vybojovat tři tituly
v cross-country pouze jednomu bikerovi. Dán Henrik
Djernis je získal v letech
1992, 1993 a 1994!
– Obhájce sjezdového titulu
Francouz Fabien Barel si
v červenci zlomil nohu a nemohl o zlato bojovat. Francie tak v kategorii mužů zůstala od roku 1994 bez
medaile!
– Mistři světa Sabrina Jonierová a Samuel Hill mají kromě duhového dresu a zlaté
medaile společnou ještě jednu věc. Již tři roky spolu chodí!
– Vynikajícího 14. nejrychlejšího času mezi sjezdaři dosáhl Filip Polc. Ten byl na
Novém Zélandu jediným zástupcem Slovenska!
– Nino Schurter získal mistrovský double – domů si odvezl zlato ze štafet a zlato
z kategorie do 23 let!
– Gunn-Rita Dahleová se svými čtyřmi tituly mistryně světa stala zatím nejúspěšnější
bikerkou historie. Tři tituly
má na svém kontě Kanaďanka Alison Sydorová
– Právě Sydorová oslavila
9. 9. své čtyřicáté narozeniny, v Rotorue skončila na
vynikajícím šestém místě.
První medaili z MS (stříbrnou) si na své konto připsala už v roce 1992. Od
té doby získala další čtyři
stříbrné, 3 zlaté a 2 bronzové. Tu zatím poslední získala v roce 2004 v Les
Gets, tam skončila třetí za
stříbrnou Polkou Wloszczowskou a zlatou Dahleovou, to jí bylo 38 let!
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n˘ch, které získaly medaili. Jana
Horáková mohla ãeskou sbírku je‰tû
roz‰ífiit, av‰ak pád ve finálové jízdû ji
odsoudil na místo ãtvrté. Titul mistrynû svûta obhájila Ameriãanka Jill
Kintnerová.
Maro‰imu nároãná traÈ s velk˘mi
skoky a netradiãním wallridem sedûla jak u‰itá a skonãil sedm˘, coÏ je
jeho nejlep‰í v˘sledek. Úspûch ãeského fourcrossu zpeãetil dvanáct˘m
místem Kamil Tatarkoviã, jedin˘m
nespokojen˘m byl Luká‰ Tamme,
jedenadvacátá pozice byla daleko
za jeho moÏnostmi.

➜ str. 29

XC neděle
ve znamení hattricků
Dvû poslední velké provûrky v závodech cross-country obhájkynû titulu
Norka Gunn-Rita Dahleová prohrála. Na Svûtovém poháru v Monte St.
Anne a na mistrovství Evropy skonãila druhá, coÏ pro ni samotnou i pro
fanou‰ky byla vlastnû prohra. Proto
jsme byli pfied závodem zvûdavi,
jestli se do duhového dresu oblékne
poãtvrté Gunn-Rita, nebo jedna z jejích pfiemoÏitelek – Kanaìanka Marie-Hélène Prémontová ãi mistrynû
Evropy Marga Fullanová. Brzy po
startu bylo v‰ak v‰e jasné. Norka
mûla více neÏ minutov˘ náskok
a o medaili by ji mohl pfiipravit jen
defekt nebo zranûní. Ani jedno, ani
druhé se nekonalo, a tak famózní
Dahleová získala jiÏ tfietí titul v fiadû.
Hattrick. Bezchybnou a soustfiedûnou jízdou si pro stfiíbro dojela Ruska Irina Kalentûvová a pro bronz jiÏ
zmiÀovaná Prémontová.

Rychlí protinožci

Michal Prokop

Stupně mužské cross-country

startu v‰ak nedokázala udrÏet tempo a skonãila pûtatfiicátá.
S tradiãním neúspûchem se domÛ bohuÏel vrátili elitní muÏi Filip
Eberl a zejména Milan Spû‰n˘. Filipovo 32. místo se nemusí kategoricky fiadit mezi neúspûchy, i tak je
v‰ak svûtové ‰piãce v˘raznû vzdáleno. Milanovi sezona nevy‰la vÛbec, loÀské v˘kony ve svûtû vzaly
za své a 49. místo je spí‰e propadákem neÏ ãímkoliv jin˘m.

Czech rules!
Osmou medalili pro ·v˘cary získal mezi muÏi Christoph Sauser,
kter˘ se zároveÀ postaral o divácky
zajímav˘ závod. V cílovém prostoru
pfiedposledního kola totiÏ dojel do té
doby vedoucího Francouze Juliena
Absalona a strhl tak napínav˘ boj
o zlato. Obhájce titulu Absalon ale
mûl ve stoupání navrch a Sauserovi
se opût vzdálil. Vedení si jiÏ nenechal vzít a se zvednut˘mi tfiemi prsty
proÈal cílovou pásku. Hattrick. Za
druh˘m Sauserem dojel dal‰í z leto‰ních hostÛ praÏsk˘ch schodÛ
·véd Fredrik Kessiakoff.

Češi snili marně
Aã se alespoÀ v jednu medaili doufalo, nepfiivezlo si âesko ze Zélandu
jedin˘ cenn˘ kov v cross-country.
Ani jednomu z ãesk˘ch bikerÛ se
nepovedlo splnit svÛj cíl! NejblíÏe
medaili a zároveÀ svému vytyãenému cíli byla Tereza Hufiíková, ãtvrté
místo je ov‰em i tak vynikajícím úspûchem vzhledem k jejímu vûku.
V kategorii do 23 let je témûfi nejmlad‰í, a tak se mÛÏeme v pfií‰tích
letech medaile doãkat. Tereza Jansová ve stejné kategorii skonãila se-
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dmnáctá, coÏ bylo trochu za oãekáváním. O jednu pfiíãku lépe, tedy
‰estnáct˘, se umístil Jaroslav Kulhav˘. Ani on nebyl s v˘sledkem spokojen, doufal totiÏ v první desítku. A nebyl sám. Jan ·karnitzl po loÀském
tfiináctém místû nemohl b˘t urãitû
spokojen s 24. pfiíãkou a podobnû
na tom byl i Jifií Novák, ten si dojel
pro 39. místo.
Mezi Ïenami se v Americe Ïijící
Katka Hanu‰ová-Nashová zafiadila
na v˘borné ‰estnácté místo, ale
spokojená nebyla kvÛli pokaÏenému startu (pfiestoÏe na MS nikdy lépe neskonãila). V pûtadvacítku doufala Pavla Havlíková, po vynikajícím
Čína podřizuje
vše zlaté úrodě
na OH v Pekingu

Neporaziteln˘ Michal Prokop, bojovník Michal Maro‰i, rychl˘ Kamil TaFilip Eberl

Polovina medailí rozdan˘ch mezi
sjezdafii zÛstane pod rovníkem. Celkem ‰est medailí si mezi sebe rozdûlili Australané, Novozélanìané a Jihoafriãan. Mezi pouh˘mi ãtyfimi
juniorkami dominovala Australanka
Tracy Hannahová, juniorÛm panovali
domácí Cole Cameron a Samuel
Blenkinsop. Australan Samuel Hill byl
jednoznaãnû nejrychlej‰ím v elitní kategorii muÏÛ, aã nebyl nejvût‰ím favoritem, coÏ potvrdilo i ‰esté místo
v mûfieném tréninku, druh˘ nejrychlej‰í Jihoafriãan Greg Minaar byl na
trati o více neÏ ãtyfii vtefiiny déle! Jízda krajana Nathana Rennieho staãila
na místo tfietí. Velk˘ favorit Brit Steve
Peat zÛstal tentokrát bez medaile.
Vanessa Quinnová – mistrynû
svûta z Les Gets 2004, byla nejvût‰ím diváck˘m tahákem sobotního
sjezdového programu, tentokrát ale
její snaÏení vy‰lo naprázdno. Medaile si mezi sebe rozdûlily Evropanky.
1. Sabrina Jonierová (FRA), 2. Tracy Moseleyová, 3. Rachel Athertonová (obû GBR).
Michal Maro‰i, unaven z pfiede‰lého dne, kdy se odehrával fourcross, zajel ‰estadvacát˘ nejrychlej‰í ãas, coÏ je zfiejmû dne‰ní
Michalovo maximum ve svûtû. Naopak Adam Vágner tajnû doufal
v první desítku, ale nakonec se musel spokojit aÏ s 29. místem. O spokojenosti se tedy hovofiit nedá.

Velké přípravy

tarkoviã, smolafi Luká‰ Tamme
a bramborová Jana Horáková. ¤eã
je o fourcrossu, kde âesko zaznamenalo, jiÏ tradiãnû, nejvût‰í úspûchy. Michal Prokop vyhrál jak kvalifikaci, následnû potom v‰echny
vyfiazovací jízdy aÏ do finále a zakonãil to krásn˘m prvenstvím
i v nûm. Po tfiech letech tak obhájil titul mistra svûta a díky jeho zlatu se
mÛÏe âesko zafiadit po bok devatenácti národÛ ze ãtyfiicítky zúãastnû-

Za rok se k bojÛm o ty nejcennûj‰í tituly, dresy a medaile bikefii sejdou
ve skotském Fort Williamu. Na prezentaci organizátofii oznámili, Ïe do
úpravy tratí bude investován jeden
milion dolarÛ! Nejvût‰í zmûny se budou t˘kat okruhu XC, jenÏ bude v˘raznû zkrácen a divácky zatraktivnûn. Start sjezdové tratû bude
pfiesunut ke koneãné stanici kabinové lanovky a fourcrossová dráha bude v˘raznû prodlouÏena. Fort William slibuje to nejlep‰í, co kdy svût
bikerÛ vidûl. Pokud jen trochu váháte s náv‰tûvou, pfiem˘‰lejte rychle,
ubytovací kapacity rychle mizí jiÏ
dnes! ●

