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Fox v roli vicemistra

Na rozdíl od minulých sezon jsi letos dostal 
naprosto rovnocenného soupeře, jak jsi 
vnímal vzájemné souboje s Davidem?
Letos rozhodně bylo s kým závodit, jen mě štve, 
že konkurence nebylo ještě víc. Příští rok to 
bude určitě ještě lepší. Letos se hodně zrychlilo, 
závody jsou už někde jinde. Souboje to byly le-
tos dobré, ale tím, že jsem jednou v Poříčí kvůli 
technice nedojel, tak mi to vzalo i trochu moti-
vace pro zbytek sezony, protože jsem věděl, že 
to už těžko nějak doženu. Jsem ale každopádně 
rád za každého soupeře, který se zlepší. V Újez-
du jsme se třeba s Davidem srazili a oba spad-
li a ještě jsme pak dojeli první a druhý, to se stát 
někde na Evropě, tak už to nikdy nemůžeš do-
hnat. 

tuje David líp a já zůstanu za někým, tak už ho 
těžko doženu.

Jel jsi letos i seriál ITP Essox cup, tam jsi dosáhl 
na titul.
V  cross-country se projeví moje zkušenos-
ti i z motorek, jezdím už od roku 2000. Umím 
si rozvrhnout síly, a když se s někým nehoním, 
tak jedu sice dost svižně, ale závod mě i hodně 
baví. Když za mnou někdo jede, tak se snažím 
jet hodně rychle a to už dělám chyby.

Netradičně jsme se potka-
li s Martinem Liškou coby vi-
cemistrem republiky v quad-
krosu. Loňský král třídy do 
450 ccm letos svedl mimo-
řádně tuhý souboj s Davidem 
Tušlem, který z něj vyšel líp. 
Sezona to byla ale i pro Mar-
tina hodně zajímavá:

Jak spolu s Davidem vycházíte?
Nic moc, David je svůj a  my se moc nebaví-
me. Nejsme kamarádi. Naše souboje jsou čas-
to hodně ostré.

Jak ho vidíš jako jezdce?
Má hodně čistý styl a  během sezony se ještě 
hodně učil. Říkám, že jezdí takový motokáro-
vý styl – přijede, otočí a zas odjede ze zatáčky 
bez velkých smyků. V úsecích „na srdce“ jsem já 
rychlejší, mojí slabinou jsou starty, když odstar-
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Česko-slovenské boje poruchu převodovky. Druhý skončil Tomáš 
Mimlich (48) a poslední místo na bedně 
obsadil Martin Rehák (94).
V Seniorech si vybojoval první pozici Roman 
Oštrom (69), který neustále bojuje o první 
místo s maďarským jezdcem Tiborem Jádim 
(44), který tentokrát skončil druhý a za ním 
dojel Gabriel Tóth (166).
Bojovnost ukázali jezdci třídy Elite a až do 
poslední chvíle se stále nevědělo, jak to celé 
dopadne. Nakonec si zlato odnesl Michal 
Gábor z ČR, druhé místo patřilo Polákovi 
Dariovi Kalitovi a třetí byl opět Čech, tentokrát 
mladý jezdec Josef Sáňa.
V nejlépe obsazené kategorii MM SR Quad 
to opravdu vřelo. Byl to velmi napínavý 
a dramatický souboj, hlavně mezi domácím 

xx

Matejem Prostinákem a naším Lukášem 
Studeným, který vede absolutní pořadí. 
Nakonec si také odnesl i z tohoto závodu 
první místo. Mezi oběma jezdci bylo v cíli 
pouhých 33 setin sekundy. Velká škoda byla 
Romana Repy, kterému selhal stroj ve druhé 

finálové jízdě už na startovním roštu. Pořadí 
po víkendu tedy bylo následující: Lukáš 
Studený, Matej Prostinák, Matúš Dodok.

Text: RZQ
Fotky: Matej Toman
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na čtvrtou pozici a chystal se skousnout 
Lukáše Studeného, zradila ho svíčka, a tak 
stejně odstoupil.) Daleko vepředu zatím 
pojel David Tušl po dramatickém souboji 
Martina, a tak dojeli i do cíle před třetím 
Lukášem Studeným. 
      V tomto závodu odstoupil Filip Šatoplet, 
důsledky kramolínské exhibice zřejmě byly 
vážnější, než myslel, a Roman Repa.
      Do druhé jízdy nastoupilo tedy již 
jen 12 jezdců, když kromě Prskyho, Filipa 
Šatopleta a Jindry Pružinky nenastoupil 
ani Roman Repa. Trať v průběhu dne 
ztvrdla, po bahnu ani památky, a tak 
někteří před startem rychle přezouvali na 
tvrdé gumy. Ano, Foxíku, odkoukali jsme 
to od tebe a za team #93 ti děkuji. Po 
startu nejrychleji vystřelil Honza Jasanský, 
sledován Lukášem Studeným, Foxem 
a Davidem Tušlem. Honza byl nejprve 
pojet Martinem, potom Davidem a v tu 
chvíli si zřejmě řekl, že to už by stačilo, a tak 
si celou rozjížďku hlídal náskok od Lukáše 
Studeného. Kromě posledních tří kol, kdy mu 
odskočil, jeli jakoby na laně s konstantním 
rozestupem kolem čtyř sekund. A jako 
v první rozjížďce na špici jedoucí Martin 
v tomto dni podruhé přepustil své místo 
Davidovi, navíc mu několik kol před koncem 
začala haprovat spojka, své druhé místo 
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Text: Quadrace.cz
Fotky: Matej Toman

si však s přehledem udržel. Pravdou je, že 
David má zřejmě trať skvěle najetou a zajel 
opravdu perfektní jízdu.
      Celkově tedy první čtyři místa 
slovenského mistráku odvážíme do Čech 
(však také padly při vyhlašování výhrůžky, 
že nám to v Poříčí chalani vrátí, ha ha 
ha…).
Výsledky:
1. David Tušl, 2. Martin Liška, 3. Honza 
Jasanský,  4. Lukáš Studený

Krátce se zmíním ještě o závodě veteránů, 
kde se celkově jako první umístil
VáclavTušl (1. a 2. místo) a čtvrté místo 
obsadil veterán Honza Rejholec (2x 
čtvrtý).
Co byl a je snad největší klad těchto 
pretěků, je to, že jedou v jeden den pouze 
čtyřkolky.

» Tohohle týpka na svoje závody 
nepouštějte, jde po pohárech...
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Pojedeš příští sezonu znovu?
Určitě, mám teď motivaci porazit Davida a tě-
ším se, že se zlepší i ostatní. Příští sezonu poje-
du i ITP Essox cup a třeba na konci ledna bych 
měl jet i francouzský Touquet. Taky asi pár zá-
vodů Evropy, ale určitě ne všechny, letos jsem 
jel třeba tři.

Co technika, budou na další sezonu změny?
Ne, asi zůstanu u Yamahy, jede se mi na ní dob-
ře, jen pokud by se podařilo vyjednat někde 

podporu, tak bych změnil stroj. Lákala by mě 
třeba KTM 505 kvůli výkonu, jede v sérii tak jako 
moje naladěná Yamaha. Zároveň zůstávám 
u týmu ASP Group, který mě podporoval i letos.

Co tvoje příprava na další sezonu?
Teď si pár dní odpočinu a hlavně nechám zaho-
jit natažené vazy v pravém zápěstí, na což nebyl 
čas v sezoně a začnu trénovat. Letos jsem začal 
až v půlce ledna i kvůli zranění ramene z konce 
sezony a stačilo mi to. Tentokrát ale musím na-
trénovat už i na ten Touquet, to je hodně nároč-
ný závod. Od půlky ledna pojedu naplno, určitě 
zase pojedu potrénovat do Itálie. 

Text: Dan Pejzl
Foto: Honza Jasanský
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