
Náš tým se skládal ze šesti jezdců 
sedlajících tři Accessy Warrior 450. 
Já jel společně s Martinem „Foxem“ 

Liškou. Druhý stroj sedlal Jarda Bažant a David 
„Krtek“ Fedko a třetí mašinu krotil David 
„Babán“ Babka a Pavel Pešan. Jako doprovod 
jel manažer Olda, dva mechanici Mirek a Lukáš. 
Zástupkyně něžného pohlaví Lucka a Lucka se 
staraly o proviant a nakonec Foxíkův táta Pavel. 
Do Francie jsme vyrazili už ve středu kolem 17. 
hodiny, abychom ukořistili co nejlepší místo 
v depu a měli dost času na případné úpravy 
mašin. Když jsme ve čtvrtek dorazili do depa, 
bylo tam už kolem 30 týmů. Večer se konala 

Jsou to zhruba tři měsíce, co mi zazvonil telefon a na druhém konci byl Olda Hřích ze Žebráku. Prý 
jestli nemám zájem jet do Francie a zkusit slavnou PONT DE VAUX. Taková nabídka se neodmítá. 
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party, na které jsme dlouho nezůstali a šli brzy 
spát. 
Páteční ráno bylo zatažené a deštivé. Od 9 hodin 
nás čekala formální a technická přejímka. Bylo by 
divné, kdybych neměl nějaký průšvih. Ten přišel 
záhy, když po mně chtěli mezinárodní licenci 
a já zjistil, že ta se nachází 1 050 km daleko. Ještě 
že žijeme v době technologických vymožeností. 
Kopie licence doputovala e-mailem až na Oldův 
mobil, což komisařům stačilo. Po vyfasování 
vest s číslem jsme se dostali až k technické 
přejímce. Ta byla kamenem úrazu nejen pro 
náš tým. Zlaté české mistráky. Kohouty na 
tankovací kanystry a hasičáky (musely být těžší 

než 5 kilogramů) jsou jen některými nutnostmi, 
bez kterých byste neprošli. Měření hluku už 
mě ani nepřekvapilo. Kdo přesáhl 97 dB, byl 
nekompromisně odmítnut. Po přejímce se 
mašiny odvážely do města a byly vystaveny 
uprostřed náměstí, kde se chystalo večerní 
slavnostní představení jezdců. Tam taky náš 
kompletní tým dorazil kolem 18. hodiny. Trapná 
chvilka přišla, když jsme chtěli vyjet a připravit 
stroj před pódium. Bohužel někdo zapomněl 
vypnout „bošák“ a baterie vymlácená jak Rocky 
nechtěla se startérem ani pohnout. Ještě 
že pohotový mechanik měl jednu náhradní 
s sebou! Po výměně aku jsme s Foxem nasedli 
na quad a zamířili k pódiu. Poté, co pořadatelé 
vyhlásili naše jména (mé trochu zkomolili - 
místo Prskavec zaznělo Prk-a-vek) a odkud že 
jsme dorazili. Davy Frantíků obléhající pódium 
začaly jásat a tleskat. Chvilku jsem si připadal 
jak rallye šampión.  
Slovy nelze popsat, jaká atmosféra zde panovala. 
Příští rok musíte určitě přijet. Večer jsem ještě 
procházel depo a sledoval práci mechaniků 
oblečených v bílých košilkách a rukavičkách, 
kteří dolaďovali poslední drobnosti na 
svých  speciálech. Brada mi padala ze spousty 
technických i designových libůstek. Odhadem 
zde bylo okolo deseti továrních jezdců. 
Technické zázemí, o kterém se nám v Čechách 
ani nezdá, měly i ty nejmenší týmy. 

Jako v Le Mans
Po probuzení nás čekal první závodní den. 
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opravdu nevšední. Depo znaveno z horkého 
dne utichlo a nabíralo sil na nedělní závod. 

sMoLaři Contestu
Ranní budíček v 7 hodin. Je to tady! Dnes musíme 
všem ukázat, že jsme nepřijeli do Pont de Vaux 
na babetě. Záhy přišla studená sprcha. Martin, 
který startoval, si na bezpečnostní chcípák 
dal  pro rychlejší zasunutí trhačky rozpěrný 
kolíček. Komisař to ovšem při kontrole bral jako 
podvod a  penalizoval nás dvěma minutami. 
Po prvním kole, kdy Foxík jel na 7. místě, musel 
zastavit u  časomíry a čekat dvě minuty, než byl 
opět vpuštěn do závodu. Propadl se do hloubi 
startovního pole, a musel tak dobývat zpět 
ztracená místa. Mezitím nastaly potíže Krtkovi. 
Zkratovaná baterie ho vyřadila ze hry na dalších 
pět kol a naděje na úspěch pomalu vyhasínala. 
Přibližně hodinu vydržel Fox drtit soupeře, než 

si ukázal o střídání. Blesková akce - prohodit 
trhačku, dotankovat, přepnout z rukojeti plynu 
na páčku (Martin jezdí rychlopal, já páčku) 
a hurá zpět na trať. Na mně bylo dojet zbylou 
hodinu a dohnat, co se dá. Terén byl už docela 
rozbitý a uježděná hlína v zatáčkách byla 
tak pogumovaná, že vypadala jako asfalt. Na 
dlouhých rovinkách nemohl Access konkurovat 
nadupaným a o 50 kilo lehčím speciálům, ale 
v zatáčkách dělal divy. Po 45 minutách jízdy 
jsem byl vybídnut k dotankování. Nechtě nic 
riskovat, jsem raději zastavil v depu, doplnil 
palivo a předal stroj Foxovi na zbývající tři kola. 
Martin dojel do cíle jako osmý, což všechny 
uspokojilo vzhledem k nepodařenému úvodu. 
Nemilé překvapení přišlo, když pořadatelé vybrali 
pár mašin, aby přeměřili hluk. 106 decibelů 
nám přineslo další dvě minuty penalizace. 
I přes vysvětlování, že tlumicí vložka nevydržela 
a vylítala z výfuku, jsme je nepřemluvili. Jejich 
argument zněl: měli jste si quad během závodu 
opravit. Znamenalo to posun na 16. místo. 
Babán s Pavlem skončili 29. a Jarda s Krtkem na 
59. místě. I tak jsme byli spokojeni a obohaceni 
o nové zážitky a zkušenosti. Při vyhlašování 
jsme s Martinem vyfasovali poháry a ani nevím, 
za co byly (mluvili při tom francouzsky). Asi za 
největší smolaře Contestu. 
Zhlédli jsme ještě start poslední časti 
dvanáctihodinovky, sbalili věci, vykoupali 
se naposledy v řece a vyrazili směr Česká 
republika. Celý týden jsem vstřebával zážitky 
z tohoto „výletu“ a promítal si proběhlé události. 
Doufám, že Olda z ASP Group uskuteční své 
plány a vyrazíme příští rok už jako závodníci 12 
hodin PONT DE VAUX. 

Od 9 hod. začínaly kvalifikační jízdy, které 
rozhodovaly o pozici na startu. To bylo velice 
důležité, protože se startovalo stylem Le Mans. 
Což znamenalo seřadit čtyřkolky k mantinelu, 
stoupnout si na protější stranu a vyčkávat 
mávnutí startovacího praporu. Pak všichni běží 
ke své mašině, nasadí trhačku, nastartují a sviští, 
co to dá. Největší výhodu mají ti, kteří zajeli 
nejlepší kvalifikaci a stojí nejblíže praporku. 
To jsme si s Martinem uvědomovali a dali do 
kvalifikace všechno. Nakonec z toho byl slušný 
17. čas. Babán, Pavel, Jarda a Krtek se pohybovali 
mezi třicátým až čtyřicátým místem. Po nás 
nastoupili dvouhodinovou kvalifikaci borci 
z třídy Mondial 12h. My jsme měli jet nedělní 
dvouhodinovku zvanou Contest. Tato třída byla 
pořádána nejspíše z důvodu, aby nové týmy 
posbíraly zkušenosti pro dvanáctihodinovku. 
Po odjetí jízd byla polední pauza, po níž se 
slavnostně odstartovala první tříhodinová 
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část Mondialu. Hluk sto deseti čtyřkolek byl 
ohlušující a zároveň uchvacující. Po pár kolech 
nešlo rozeznat, kdo je první a kdo poslední. 
Z některých mašin se valily čmoudíky už 
po hodince ježdění. Špatně dopadl i favorit 
a loňský vítěz Francouz Couprie. Měl nehodu 
a v závodě dál nepokračoval. Po tříhodinovém 
řádění výfuky na čtyři hodinky utichly, aby se 
jezdci mohli připravit na pětihodinovou noční 
jízdu. Zajímavostí je, že během pauzy se nesmí 
mašiny servisovat. To určitě přidá na atraktivitě, 
ale zároveň i na úmrtnosti, která je vcelku 
značná. Ve 20 hod. se odstartovalo stejným 
způsobem jako při první jízdě. Celkový vítěz pak 
vzešel ze součtu všech ujetých kol jednotlivých 
částí závodu. Po setmění to na trati vypadalo 
jak roj světlušek. Jeden halogen za druhým 
se proháněl okolo mě. A nejvíce se mi zalíbilo 
u jedné z lavic. Pohled na skákající světýlka byl 

» České Accessy se 
v tvrdé konkurenci 
neztratily
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