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Rodí se nám quadfReestyle

Aktuálně jsou v  Čechách dvě rampy 
s  šířkou, která odpovídá čtyřkolce 
a  freestyle na nich zkouší tři jezdci. 

Jeden lednový podvečer jsme se všichni 
sešli v hospodě ve Velkých Popovicích a řekli 
si, o  čem to je. Nejznámější z  tria je Martin 

Freestyle na kroskách má 
u nás už docela tradici a tře-
ba Libor Podmol se dokonce 
loni stal i mistrem světa té-
hle disciplíny. U čtyřkolek je 
situace jiná, freestyle na čty-
řech kolech je u nás doslo-
va v plenkách. Něco už se ale 
chystá…
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Rodí se nám quadfReestyle Liška, který má rampu vlastní v Sedčanech, a pak 
devatenáctiletý Radek Nárovec a  sedmnáctiletý 
Jirka Stoch, co trénují u Popovic.

Jak vás tohle všechno napadlo?
Martin: „Já mluvil o  freestylu už docela dlouho, 
ale pořád jsem si říkal, že je času dost, a odkládal 
jsem to. Jenže v létě jsem se dozvěděl, že Radek už 
rampu má, tak jsem si ji nechal postavit taky.“
Radek: „Byl jsem trénovat v Benešově na Kavčáku 
a  trénoval tam Podmol, tak jsme dali řeč a  nějak 
jsme se dostali k  tomu, že na čtyřkolky tu není 
žádná rampa. Dal mi ale číslo na kluka, co ty 
rampy staví. Předtím jsem nic neskákal, jezdil jsem 
jenom závody a prakticky vždycky jsem se hrozně 
rozsekal a jel domů sanitkou. Máma mi pak řekla, 
že už mi ty závody platit nebude… Tak jsem začal 
řešit rampu. Když ji přivezli a máma vyšla z baráku, 
tak jenom řekla: „Ty magore, co sis to koupil…“
Skákat jsem začal loni na podzim.“

Co začátky?
Martin: „Ono to vypadá na pohled hrozně 
jednoduše, ale vůbec to tak není. Za prvé je při 
tom strašně málo času, pak je hrozně důležitý, 
jakou jedeš rychlostí na rampu, protože je hodně 
velký rozdíl v  dopadu. Nejdřív se musíš naučit 
skákat rovně a pak teprve zkoušet triky. Já to měl 
jednodušší tím, že jsem už hodně vyježděnej, ale 
kluci mají za sebou jenom pár závodů…
Já například dělám chybu na nájezdu, protože 
jsem zvyklej jezdit to jako lavici, takže se rozjedu 
na rychlost a pak to skočím, ale freestylisti najíždí 
k  rampě krokem a  pak teprve přidají, když 
najedou na rádius, což je pro mě hodně nezvyk. 
Já neodhadnu, kdy přesně bych měl přidat. 
Letím tak spíš nízko a  dál, ale takhle bych právě 
letěl výš a  měl víc času na triky. Je potom taky 
potřeba menší vzdálenost na rozjezd. Myslím, 
že to není těžkej sport, spíš je to hodně o  tom 

více informací hledejte na:
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Hledáme nové PRODEJCE

Oficiální dovozce amerických výfuků 
Two Brothers do České a Sloveské 
republiky je firma ASP Group s.r.o.

Nejsnadnější cestou
za vyšším výkonem je kvalitní výfuk.

� Patentované výrobní postupy.
� Špičkové použité materiály.
HLINÍK - TITAN - KARBON - MAGNESIT
� Přesná výroba na CNC strojích.

Každý výfuk je laděn a testován přímo
pro konkrétní stroj na který je určen.

Řešení na míru pro všechny kvalitní značky: 
ARCTIC CAT, Honda, Kawasaki, Polaris, 
Suzuki a Yamaha, KTM, BMW a další...
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odhadu vzdáleností. Ještě to budem probírat 
s  klukama, co jezdí motorky, tak uvidíme. 
Když budeme chtít zkusit salto, tak můžeme 
k Pilátovi, má dopad z molitanových opěrek.
Hodně důležitý je taky trénovat za sucha 
kvůli nájezdu. Hala téhle velikosti u  nás 
prostě není, takže v zimě nic.“
Radek: „Zatím máme rampu postavenou 
z poloměru koule 8 metrů, ale dělají se ještě 
větší – 9 nebo 10 metrů. Na tomhle by třeba 
ani nešly dělat salta, protože na začátek ještě 
máme zkrácený vršek, ten je teď zatím jenom 
rovně. Máme co dohánět, třeba Lišák, když 
skákal poprvé, tak už při druhém skoku dával 
supermana…“
Jirka: „Myslím, že freestyle na čtyřkolce je 
bezpečnější než na motorce, protože při 
dopadu je kam si dát nohy a kam si sednout. 
Kolikrát dopadneme s  nohama na jedný 
straně, když se to nestihne…“

Na čem to jezdíte?
Martin: „Já na Yamaze.“
Radek: „Čtyřkolku mám od Lišáka – Suzuki 
LTR.“
Jirka: „Já mám taky mašinu od Martina – 
erkovou Yamahu, a  je to hroznej krám. Ve 
stroji to ale určitě nebude, ve světě to jezdí 
i na starších strojích. Výhodu má třeba Can-
Am DS, protože je hodně lehkej.“

Co už umíte za triky?
Martin: „Zatím to jsou základní triky, třeba 
heel clicker, zkoušíme shaolina, já ještě 
supermana.“
Jirka: „Kromě toho bych chtěl teď zkusit jako 
další cordobu.“

 

Text: Dan Pejzl
Foto: archiv jezdců

Martin: „I  samotná stavba rampy byla 
zajímavá. Minimálně týden jsem jezdil 
buldozerem a  dělal si hromadu pro dopad, 
pak si vždycky zavolal pro bagr, aby mi to 
nandával nahoru. Teď mám dopad dobrej, 
ale stálo to hromadu peněz. Chtěl jsem 
co nejširší a  co nejvyšší, aby to bylo co 
nejbezpečnější. Ideální by byla pojízdná 
rampa a  pojízdný dopad. Rozdíl rampy pro 
motorky a pro čtyřkolky je v šířce, motorková 
má metr dvacet a my máme dva.“

Co máte za plány s freestylem?
Martin: „Pro mě bude i v téhle sezoně priorita 
kros, ale vzhledem k tomu, že z toho nejsou 
žádné peníze, jenom je do toho jezdec dává 
a stojí to i hromadu času, tak kdyby se dařilo 
ve freestylu a  bylo kde skákat, tak bych se 
tomu určitě věnoval. Tohle je o jednom stroji 
bez generálky na celou sezonu, o  jedné 

rampě a  trénovat se dá prakticky denně. 
Pro freestyle stačí na čtyřkolce jenom udělat 
tlumiče, jinak může zůstat prakticky v sérii.“ 

Už byly úrazy?
Martin: „Jednou jsem se nevrátil ze 
supermana nohama zpátky na čtyřkolku 
a  dopadl jsem jenom na ruce a  dal ještě 
brýlema o  hrazdu. Tak jsem viděl hvězdičky 
a rozbil si nos. A třeba když jsem skočil úplně 
poprvé, tak jsem skočil přesně na hranu 
dopadu, tak to bylo o fous.“
Radek:  „To já jsem to třetí nebo počtvrtý 
úplně zahodil. Když jsem viděl, že to 
nedopadne, tak jsem z toho radši vystoupil…“
Jirka: „Já jsem se jednou zas nevrátil ze 
supermana. Ale měli jsme čerstvě postavený 
dopad, tak hlína byla ještě měkká… Navíc 
je ta hromada i z hnoje, tak to není tvrdý. Po 
zimě si to ale asi sedne, tak se to utemuje.“

» Radek, Jirka a Martin

www.o
ffroad

troph
y.com

off
road

academ
y

www.offroadtrophy.com

Škola terénu pro každého!
	LákaLa	vás	vždy	jízda	v	terénu,
	chcete	zjistit	jaké	to	je?
	nebojte,	to	že	nemáte	vLastní

	 auto,	není	překážkou.
	pořádáme	denní	či	víkendové

	 škoLy	jízdy	v	terénu	s	našimi
	 expedičními,	pLně	vybavenými
	 vozy	do	terénu	-	s	antana	ps	10!

	o	co	tedy	jde?	k	de	se	jezdí,
	 pěkně	popořádku:	koLik	to	stojí?pěkně	popořádku:

1.	škola	jízdy	v	terénu	je	určena	pro	širokou	veřejnost	ať	již	vlastní	terénní	vůz	nebo	ne.
2.	této	o	ffroad	a	cademy	se	mohou	zúčastnit	i	majitelé	vozů	suv	či	terénních	vozů,	kteří	jen	nechtějí	trápit	svá	auta	
v	náročných	terénech	a	chtějí	se	zdokonalit	za	volantem	a	zjistit	nejdříve	teoreticky	a	pak	i	prakticky,	jak	co	v	terénním	
autě	funguje	a	k	čemu	je	ta	či	která	páčka	či	knoflík.
3.	offroad	a	cademy	je	také	ideální	pro	školení	řidičů	ve	v	aší	firmě,	kteří	se	služebními	vozy	musí	občas	mimo	cestu.
4.	je	také	ideální	relaxací	pro	skupiny	přátel,	kteří	chtějí	vyrazit	na	víkend	a	zažít	něco	nového,	nevšedního.
5.	asi	nemusíme	dodávat,	že	je	skvělou	příležitostí	pro	teambuildingy	a	firemní	prezentace.

Cena: Za jeden den
dáte 180 eur na

hlavu, Za
víkend pak

příjemnýCh 270 eur

Volej: +420 737 229 009, mailuj: plasova@ioffroad.cz

Nedaleko terénního prostoru, kde zažijete všechny možné povrchy a dá se zde jezdit celoročně, můžete být
ubytováni v příjemném penziónu, kde proběhne v pátek večer teoretická příprava. V sobotu je pak den plný reálného
ježdění v terénu! Od nenáročných lesních cest, přes prudké sjezdy a výjezdy až po drsnou písečnou
cestu, kde nezapadnout snad ani nejde! Proto i uvidíte, jak se správně zachází s navijákem, jak bezpečně dostanete
svůj vůz z bahenní či pískové pasti pomocí dalších vozů nebo jen s pomocí sebe sama... ale co bychom
prozrazovali více! Večer se unaveni, ale nabytí novými zážitky vrátíte na penzión a v neděli jen dopilujete
v dopoledních jízdách vše co jste se v sobotu naučili. Nedělním obědem vše končí a vy se spokojeně obohaceni
o nové zážitky můžete rozjet do svých domovů. Prostor je jen 100km od Brna. Ubytování pak vzdálené 10km
od areálu. Po celý víkend je vám k dispozici instruktor, který dohlíží na hladký průběh a pomocí vysílaček v autech
vás bude instruovat pro správné používání techniky. Můžete se samozřejmě těšit i na upomínkový dárek
na tento víkend...

našich	vozů	můžete	využít	při	expedicích	
a	výpravách	pořádaných:

My Vás vybavíme expedičním 
vozem a Cestoffka zajistí kompletní 
expedici s průvodcem a vším potřebným.

www.navijaky.cz
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Nabídka firemní akce
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pro:

v	roce	2011	vyráží	na	tyto	expedice:

Pravoslavné velikonoce 
na Ukrajině      21.-27.4 2011
Albánie                                 červen 2011
Island                                  červenec 2011
Západní Alpy                            červenec/srpen 2011
Rumunsko, Moldávie, 
Ukrajina            srpen 2011
Tunis Grand Erg Oriental říjen 2011
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