
  
 
 
 
 
 
 
 
KPO - Racing Minutes: Zbraslavská osma 
Tradiční rodinné MTB závodní odpoledne na Zbraslavi nabídlo širokou  
paletu závodů od prvních závodních metrů v nejmenších dětských  
kategorií přes solidní sport v dospělých kategoriích po dechberoucí bitvu 
v  závěrečném závodě kategorie elite se šokujícím zvratem v posledním kole... 
 
1142,8m dlouhá Zbraslavská osma na dvou loukách oddělených od sebe 
roklinou láká. Na své si tam přijdou jak malí tak velcí, jak zdatní tak méně 
zdatní. Počasí bylo úplně letní, takže obvykle pevná jílovitá trať s dobrými 
adhezivními vlastnostmi pro intenzivní brždění a odvážné sklony 
v zatáčkách byla netypicky vysušená až prašná, takže každé ostřejší 
zatáčení bylo provázené rizikem podklouznutí. 
Letos jsme zastoupení jsme měli v několika kategoriích. Hned v prvním 
závodě nejmenších startoval David Malášek, přestože ve třech letech je při 
jízdě na kole pro něj největším soupeřem stále především balanc. Úsměvy 
na tvářích však vykouzlil již před startem jízdy, když se při vyvolávání čísel 
na start, po zaznění své 280, sám od sebe suverénně přihlásil zdvižením 
ruky, ačkoli jeho matematické schopnosti zatím končí na číslici jeho věku... 
V kategorii větších dětí, kde startoval další náš další zástupce Adam 
Příbrský, se už bojovalo velice ostře a nebyla nouze o těsné kontakty a 
v zápalu boje i pády.  
Se svými ratolestmi prožívali závody i další jezdci spřátelených týmů - 
Pepa Vejvoda (CKKV) se neubránil dojetí a zaslzel si, když jeho dcera 
přebírala cenu za vítězství v její kategorii, nechyběly oranžové dresy 
z Vinohrad a další a další, kteří si oblíbili pohodovou atmosféru této akce. 
Po vyhlášení dětských kategorií začalo jít do tuhého. První na start plného 
počtu, 7 osem šli jezdci kategorie Masters. Z našich startovali Dušan 
Příbrský a Michal Malášek spolu s dalšími mnohonásobnými účastníky 
tohoto závodu. Po startu se první a druhá technická pasáž postarala o 
rychlé natažení pole a kdo se neudržel ve skupince, rychle ztrácel naději 
na posun v pořadí. Ve 4 kole z nadějné pozice ve skupině bojující o 4-6 
místo odvál Michal, když ho nepříliš funkční přesmykač nutil ve výjezdech 
používat mnohem těžší převody, než plánoval. Dušan bojoval a svoji pozici 
z úvodního kola aspoň o jednu příčku vylepšil. Další jezdec, ke kterému se 
v průběhu závodu přibližoval, jeho útok ustál.  
Vrcholem zbraslavského odpoledne byl závod Elite, kde nechyběli z našich 
Jirka Blažek, který již mnohokrát zde stanul na nejvyšším stupni, Honza 
Procházka, který poprvé zkoušel v závodě nové kolo a Michal Dvořáček 
odvážně startující na trekingu. 

Po startu ve předu rychle odskočila ostatním dvojice Jan Janočko a Jirka 
Blažek, kterou rychle dojížděl Karel Kuchler (H-H Smíchov). Hrůzostrašný 
pád v podzimní Osmě, při kterém Karel zničil přilbu a svého oře proměnil 
v soustavu pokroucených trubek, jej neodradil a naopak se netradičně 
hned z kraje závodu dral kupředu. Rychlá trojice si několikrát vyměnila 
pořadí. Postupně do hry začali promlouvat jezdci předjíždění o kolo a  
zvláště ve druhém výjezdu bylo těsno. Právě zde přišel Karel o pracně 
budovaný několikametrový náskok, když jej do prakticky neprůjezdné 
pravé stopy poslal pomalý jezdec. Skupina byla opět pohromadě. V závěru 
to vypadalo, že Karel a Jan se Blážovi přeci jen lehce vzdalují, což ovšem 
Jika po závodě komentoval jako záměrný strategický tah, který se mu 
grandiózně vyplatil v posledním kole v posledním výjezdu. Jan Janoček 
v rozhodujícím úseku těsně sledovaný Karlem Kuchlerem padá a čímž 
přibržďuje i Karla. Jirka, který měl přeci jen o zlomek vteřiny více času na 
zanalyzování situace volí pravou stopu, musí rovněž dolů z kola, ale 
neztrácí tempo a dlouhým krokem se ve výběhu dostává na úroveň obou 
borců. Rozhodne rozjezd? Všichni tři se divoce rozjíždí a řítí se bok po 
boku do poslední ostré, lehce odklopené, pravé zatáčky. Tam to ale přece 
na tom písku klouže jako pr...! Bláža se tam dostává jako první, v zatáčce 
nezaváhá a jede si pro další zápis na putovním. poháru. Jan se dostal do 
zatáčky jako druhý a stejně posléze proťal cílovou pásku před Karlem. 
Velmi dobrý výkon předvedl rovněž Honza Procházka, který bojoval ve 
druhé skupině a v závěru odolal mohutnému útoku dvou jezdců za sebou. 
Michal Dvořáček kroužil lehce osamocen ve středu pole a svou rozložitou 
postavou zařezával své úzké trekingové pláště hluboko do podkladu, 
přesto však se svým výsledným časem zařadil mezi jedny z nejlepších 
časů, které se našim jezdům na Zbraslavi podařilo zajet. 
Zajímavým zpestřením byla v tomto závodě také účast bronzového 
medailisty z mistrovství světa v severském lyžování 2007 v Sapporu - 
Milana Šperla. Pochopitelně bylo zajímavé sledovat, jestli si tak, jako 
s běžkami, poradí i s horským kolem. V prvním kole začínal Milan úplně 
zezadu ale hned v několika následujících kolech se výrazně posouval 
vpřed. Obrovský fyzický fond byl nesporný, a nutno dodat, že i technika 
jeho jízdy byla brilantní a až neuvěřitelně klidná, na to jak to švihal rychle. 
Škoda tedy, že se nenechal vyprovokovat k rychlejšímu startu a následně 
k souboji v čele závodu... 
 
výsledky, fotogalerie, další informace: 
http://www.hsh.cz/osma/ 
 
 
  

2x foto: Michal Dvořáček 


