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Začátek letošní quadkrosové sezony měl 
takový nástup, že si jezdci prakticky ne-
měli kdy oddychnout. Během pěti týdnů 
se odjely čtyři mistráky, a to v Kramolíně, 
Horšovském Týně, Stříbře a v Ledči nad Sá-
zavou. Ke zhodnocení začátku sezony jsme 
si sedli s Martinem Liškou, loňským šampi-
onem, průběžným lídrem mistráku. Příště 
bude hodnotit zase jiný jezdec.

» Martin Liška na skoku v Horšovském Týně

      



77

quad magazín - www iQuad.cz
. : s

p
o

r
t : .

 
  

Martine, jak hodnotíš nahuštění závodů teď na 
začátku sezony?
To nevím, jestli je dobrý. Do konce května se 
odjede půlka sezony. Pár lidí třeba zjistí, že se 
jim to moc nepovedlo, a vykašlou se na to. Ale 
hlavně je to časově náročný, prakticky neděláš 
nic jiného, než že připravuješ čtyřkolku na 
závody nebo lítáš kolem závodů. Není tak čas 
na trénování. A nedejbože, že někdo má jenom 
jednu čtyřkolku a  třeba udělá motor. To má 
pak po sezoně. Nesouhlasím s tím takhle, lepší 
by to bylo maximálně každých čtrnáct dní. 
Ale už jsme v tomhle sportu viděli tolik změn, 
pokaždé je něco jinak, takže napřesrok to může 
vypadat zas úplně jinak.

Jak se díváš na letošní změny, třeba že jedete 
společně s  loňským přeborem, který už letos 
není?
Tahle změna je podle mě k lepšímu, není nás 
na startu patnáct, ale třeba třicet. Ovšem 
když se ti nepovede start nebo se něco 
stane, tak máš problém, že musíš bojovat 
se všema ostatníma. Na druhou stranu, 
z třiceti jezdců, co jeli v Kramolíně, jsme jen 
devíti nedali kolo… Je tam teď obrovský 
výkonnostní rozdíl, je tak pět šest lidí, co 
jedou. Hodně kluků to pak odradí, když 
si budou myslet, že na tu špičku nemají. 
Na druhou stranu zase pár lidí nemělo co 
dělat v přeboru a měli jet mistrák, nikdo ale 

přesně není schopný určit tu výkonnostní 
hladinu k přestupu. 

Jak vypadá letošní souboj s Davidem Tušlem?
Měl zatím docela smůlu. V  Kramolíně zlomil 
v  první rozjížďce tyčku řízení, nejel tak obě 
rozjížďky, a  tak nebodoval, v  Horšáku mu 
odešel motor… Na druhé příčce je teď Lukáš 
Studený, na něj mám najetých 34 bodů, třetí 
Honza Jasanský.

S  Lukášem jste měli při crossracingu v  Přerově 
bouračku…
Je tam skok dolů do zatáčky, před ním jsme 
měli drobnou kolizi a  já na něj najel rovně, 
Lukáš z boku, jak se má. Já jsem doskočil a on 
mě přeskočil, dopadl mi pravým zadním kolem 
na ruku na řidítko, plasty, přední rám. Dopadl 
na záda, praštil se do hlavy a zůstal ležet. Když 
jsem míjel to místo po ujetí asi padesáti dalších 
metrů a on pořád ležel a nezvedal se, tak jsem 
se vykašlal na závod a šel mu pomoc. Měl silný 
otřes mozku.

V  Horšáku ses na trati potkal s  Němcem 
Scheiberem, znáš ho jako jezdce?
Potkával jsem ho na Evropě a v Německu. Vím, 
že se vyjel z malého kluka na hodně slušného 
jezdce, je nejlepší v  Německu. V  Horšáku 
mu to šlo a to tam byl poprvé, dostal se tam 
na pozvání od Jardy Poláčka. Paradoxně si 
zapomněl svoje krosové boty, tak jsem mu je 
půjčoval, vozím jich vždycky víc. Pak mi v nich 
na trati nadělil, po závodech je vrátil, řekl dík 
a jel domů...

Otázky: Dan Pejzl
Foto: Pan Dejzl» Honza Jasanský

» Lukáš Studený

      


