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O celkových vítězích Meatfly Wood Bike Series je již rozhodnuto 

 
Poslední nedělní závod sjezdu horských kol v Luhačovicích, ale i celou sérii 6 závodů WBS máme zdárně 
za sebou. O celkových vítězích v jednotlivých kategoriích je již rozhodnuto. Za slunečného počasí se 
v blízkosti luhačovického hřbitova odehrála sjezdařská bitva mezi 102 startujícími závodníky v 5 
kategoriích. Opět se potvrdilo, že největší vliv na účast ve startovním poli má bohužel počasí, které bylo 
během sezóny 2010 velmi nevyzpytatelné, tentokrát však ukázalo svou vlídnější tvář. 
 
Parkoviště a přilehlý 
parčík před 
městským 
hřbitovem poskytl 
organizátorům, 
početným divákům 
a jezdcům ideální 
zázemí pro 
jednotlivé týmy, 
občerstvení i 
hudební stan. 
Odtud se startovalo 
do dvou kvalitně 
připravených tratí. 
Čtyři průjezdy, od 
počátku ve velmi 
rychlém tempu, na 
kratších, ale 
technických 
úsecích, si vyžádaly 
celkem tři vážnější 
zranění, která byla 
okamžitě ošetřena 
připravenými 
zdravotníky. 
 
 
Z bezpečnostních důvodů nebyl na start vpuštěn jeden ze závodníků do 15ti let, neboť bylo zjištěno, že nesplňuje 
striktní bezpečnostní pravidla. Nebyl to však Michal Červenka, který také na startovní listině chyběl. Již po předchozím 
kole v Trnavě bylo jisté, že mu jeho celkové prvenství nemůže nikdo vzít. Šetřil proto síly na nadcházející víkend, kdy se 
pojede v Krkonoších fourcrossový závod světové úrovně Marosana. Suverénně se tak do čela od počátku postavil druhý 
borec celkového pořadí Tomáš Musil.  
 

Výsledky „Muži“ nad 18let 
1. Musil Tomáš, Cykloservis Zlín, 00:02:58.2 / 2. Rogožan Aleš, 00:03:00.7 / 3. Slovák Martin, Červenka Subform 
Team, 00:03:02.5 

Výsledky „Hardtail“ 
1. Huňa Tomáš, SK Grafobal sixsixone, 00:03:04.6 / 2. Ševčík Michal, Červenka Subform Team, 00:03:07.9 / 3. Nášel 
Lukáš, SBT Fryšták, 00:03:08.6 

Výsledky „Junioři“ od 15 do 18 let  
1. Krejči Peter, Life 4 Ride (Považska Bystrica), 00:03:01.3 / 2. Mikel Daniel, DH Slovan Luhačovice, 00:03:06.0 / 3. 
Krybus Daniel, SBT Fryšták, 00:03:06.3  
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Výsledky „Střelci“ do 15let 
1. Navrátil Tomáš, Heartattack Racing, 00:03:15.8 / 2. Zlámal Tomáš, BTS racing, 00:03:18.5 / 3. Březík Adam, SBT 
Fryšták,  00:03:19.5 
 
Výsledky „Ženy“  
1. Sadílková Aneta, DH Piraňa team, 00:03:45.0  
 
Sypačka v chumlu byl bláznivý nápad  
 
Před začátkem druhé neoficiální části závodu se mezi diváky mihl i čerstvý mistr ČR ve Sprintrally Roman Kresta. Ve 
stejnou dobu měli bikeři příležitost dotankovat energii na závěrečné klání od sympatických slečen s logy RedBullu. 
Sypačka v chumlu spočívala v hromadném startu jednotlivých kategorií. Jelikož měly obě tratě společný start i cíl, mohli 
si borci vybrat trať, která jim lépe sedla. Všichni zúčastnění si tento závod užili, alespoň o tom vypovídaly spokojené 
tváře jezdců i diváků.  
 
Sypačka v chumlu - výsledky 
 
Muži: 
1. Martin Slovák / 2. Tomáš Klanica / 3. Aleš Rogožan /  
4. Martin Pešl 
 
Junioři: 
1. Zdeněk Bělák / 2. Lukáš Kruťa / 3. Jiří Frýželka /  
4. Daniel Zouhar / 5. Peter Krejči 
 
Hardtail: 
1. Lukáš Nášel / 2. Ondřej Žáček / 3. Václav Šimek /  
4. Lukáš Družba / 5. Lukáš Krajča 
 
Střelci: 
1. Tomáš Navrátil / 2. Jakub Lukašík / 3. Daniel Kroupa /  
4. Dominik Lošák / 5. Tomáš Zlámal 
 
Getlemen nad 35 + ženy: 
1. Libor Baďura / 2. Aneta Sadílková / 3. Martin Březík /  
4. Marian Ponos / 5. Jan Lukašík 
 
 
Finální poděkování za podporu celého seriálu patří všem 
sponzorům a mediálním partnerům. Ani bez obětavosti 20-ti 
členného vedení WBS a odhodlání pořadatelů jednotlivých 
závodů tentokrát jmenovitě Standovi Duháňovi  by celý 
seriál nemohl být realizován. Velký kus práce na propagaci 
tohoto úžasného sportu odvedla i desítka různě hostujících 
fotografů a kameramanů. 
  
„Vedení Meatfly Wood Bike Series zvládlo těžký úkol sladit pořadatelství šesti rozdílných podniků a tímto potvrdilo svou 
zkušenost a důslednost. Pro rok 2011 se budeme snažit být zase originální, a tak sami doufáme, že i podporující firmy 
nám budou i nadále nakloněny,“ zamumlal v úplném závěru soutěže pachatel celého tohoto cirkusu Jiří Hafernik. 
 
 
Foto: Ondřej Zeman  
 
Zákulisní informace naleznete na BikeGeneration.cz 
 


