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Otrokovické bikerallyové peklo v podání SBT Fryšták 
V neděli 2. května proběhl v Otrokovicích druhý a opět velmi vydařený závod ve sjezdu horských kol 
Meatfly Wood Bike Series 2010.  
 

Začínalo se s malým zpožděním, neboť organizátoři 
se rozhodli vyhovět některým závodníkům a 
registraci prodloužili asi o 30 minut. Na start se 
nakonec postavilo celkem 132 bikerů. První 
průjezdy se odehrály na velmi obtížném, mazlavém 
povrchu, a to natolik náročném, že rodiče v cíli pod 
pokrývkou bahna doslova nepoznávali své ratolesti. 
Ale již v druhé polovině závodu tratě rapidně 
osychaly a časy se začaly dramaticky zrychlovat. O 
drahocenné vteřiny se přetahovali nejen 
favorizovaní borci z čela startovní listiny, ale i 
nováčci. Ve skvělém světle se předvedli jezdci SBT 
Fryšták. 
 
 
Výsledky 
Juniorská bedna (jezdci 15 – 18let) byla kompletně 

obsazena fryštáckými borci. Nejlépe z nich zajel Zdeněk Bělák, který se celkově umístil na parádním sedmém místě. 
Stříbro získal s minimálním odstupem Lubomír Černota a na třetím místě skončil Daniel Krybus.  
 
V „Hardtailech“ se zase blýskl Lukáš Nášel, když vyhrál kategorii kol bez celopérového odpružení. Lukáš Krajča obsadil 
24. místo ve stejné skupině. Petr Sovička se nakonec v kategorii „Muži“ vklínil do první desítky. Ostřílený veterán Libor 
Baďura (55let) obsadil 27. místo. V kategorii nejmladších sjezdařů (do 15 let) si nejlépe vedl na 8. místě Dominik 
Gajdošík, na 10. místě Vojtěch Šimek a na 14. fleku Coufalík Patrik. 
 
 
Komentář Zdeněk Bělák – vítěz 
kategorie Junioři 
„Nejlíp mi sedla trať B, byla nejvíce 
rallyová, to je bez klopenek, kde se dají 
zatáčky jezdit smykem. Mám to rád na 
bahně, vedl jsem od začátku do konce. 
Celý závod mě ale dotahoval domácí 
Luboš Černota, který ztratil při pádu 
hned v prvním průjezdu. Diváci kolem 
trati povzbuzovali neskutečným 
způsobem a nebylo jednoduché 
soustředit se na vlastní tempo a 
nenechat se vyhecovat. Vítězství mi 
ulehčila i absence slovenských jezdců. 
Závod se mi líbil i proto, že se šesti 
průjezdy nejvíce blížil bikové rallye, i 
když tři průjezdy na jedné trati už se mi 
zdají dost,“  bezprostředně okomentoval 
juniorský vítěz.  
 
Co se týká rostoucího úspěchu jezdců SBT Fryšták, jedná se spíše o paradox. Podmínky k trénování ve Fryštáku nejsou 
zrovna ideální. A to jen díky nepochopení místních vlastníků lesů, kteří dávají přednost klidu pro lov zvěře. Je trochu 
ostuda, když se pátý podnik seriálu WBS pod taktovkou Fryštačanů koná v Trnavě a nejbližší tolerovaná lokalita pro 
trénink se nachází v sousedním Lukově na stezkách pod Hradem. I přes tento drobný handicap si SBT udržuje stabilní 
členskou základnu s bezmála pětadvaceti členy.   
 
Foto: Martin Husar – Vyhlášení kategorie Junioři / Vítěz Juniorů Zdeněk Bělák 
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