
KPO- Racing minutes: DA-BA Suchdol 
Po stříbru z Dražkova a zlatu z Bystřice KPO kompletuje sbírku cenných kovů v DA-BA extralize. Více v reportáži bronzového Vítka Černého 
 
Pro nedělní závod pořadatel přichystal skutečně perfektní počasí. Na necelých 80km dlouhé trati bylo jen jediné místo ve stínu a tedy jsme se mohli těšit na skutečně parádní 
opalovačku. Na místo přijíždíme okolo 10. hodiny a po přihlášení obhlížím konkurenci. Schází se celkem slušný balíček a kromě klasických účastníků DA-BA extraligy je tu i pár 
známých tváří z UACu - Radek Procházka (CK Královice), Vítek Mužík (Alltraining), Honza Dubec (Vinohradské Šlapky). Chybí sice Linda z Whirpoolu, ale zas je tu rychlík 
v podobě tandemu Jirky Chyby a Marka Moflara. Konkurence je tedy relativně slušná, balík nakonec čítá okolo třiceti závodníků. Jede se osm okruhů na členité trati, která je 
shodná s úvodním podnikem DA-BA poháru, liší se jen místem startu a cíle. V jedenáct hodin startujeme. Jede  se vcelku klidně, trochu závodit se začíná do kopce v Prosenické 
Lhotě, ale nic významného se neděje. Cítím, že nohy jedou tak jak mají, čekám tedy na správný okamžik. Jako obvykle hodně aktivní je Marek Tupý s Petrem Bartošem. Ani 
nevím v kterém kole necháváme odjet tandem společně s Honzou Dubcem. Občas někdo nastoupí, ale pořád se nic moc nejede. Výkonnost v balíku je celkem vyrovnaná a 

každý pokus pokus o únik je okamžitě zlikvidován. 
Tandem se sjet ani nesnažíme, po zkušenostech 
z letošní sezóny víme, že pokud si tandem na tomto 
typu trati necháme odjet, je šance na dojetí hodně 
malá. Na konci šestého kola se domlouvám s Petrem 
Bartošem a Vítkem Mužíkem, že to zkusíme v kopci za 
Suchdolem. Nastupujeme a celkem se nám daří 
zredukovat skupinu. Bohužel díky pasivitě dvou jezdců 
SOS týmu,  kteří, zřejmě jako součást své strategie, 
slušně rozjeté tempo zakotvili, nás po dvou 
kilometrech zbytek balíku dojíždí. V posledním kole se 
již nic neděje, trošku se za to bere v Prosenické Lhotě 
a balík se natahuje ve sjezdu. Do cílového kopce 
dojíždíme sice pohromadě, ale přeci jen malé díry tam 
jsou. Dojíždím si tedy čelo a pak to už jen rvu na 
velkou co to jde. Hodně ulítlý je Martin Karlovec (SOS) 
a Marek Tupý, takže na ty už nemám nárok, navíc mě 
ještě přeskakuje Petr Pohořalý (SOS), ale pak už 
nikdo, takže výsledkem je nakonec bronz v béčku.  
Posledním hromadným silničním závodem DA-BA 
extraligy se nám tedy daří zkompletovat sbírku  
cenných kovů.  Na závěr chci poděkovat Rudovi 
Bartošovi a dalším členům realizačního týmu za skvěle 
zorganizované závody. Už se těším na příští rok. 
 
Vítek Černý (KPO) 
 
 
 
web závodu, výsledky: 
www.da-ba.com 
 
Info o týmech: 
http://www.kpo.cz/2009/sezona_09-01.pdf 
 
 
foto: http://www.sostym.com   


