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CESTA NA VRCHOL

i jiných strojích totiž prožijete ve stejné míøe i v re-
lativnì jednoduchých a nesrovnatelnì levnìjších 
motokárách.

V TÝMU MISTRA EVROPY
Možnost vyzkoušet si závodní techniku se neodmítá. 
Nemohl jsem proto odøíct ani nabídku k absolvování 
závodního víkendu s motokárou tøídy ROK v týmu 
Josefa Kališe, který pøed dvìma lety dovedl k titulu 
mistra Evropy Erika Janiše. Podrobné pøedstavení 

Bavíte-li se s nìjakým úspìšným pilotem 
rallye, okruháøem, vrchaøem nebo jiným 
specialistou, jsou jejich vzpomínky na 

zaèátky vìtšinou dost podobné. Svou závodnic-
kou kariéru odstartovali na motokárách, kde si 
osvojili jak základní ovládání vozu, tak i chová-
ní na trati a co je nejdùležitìjší – okusili prvnì 
chuś vyhrávat, uspokojení z pøedjetí soupeøe 
i hoøkost porážky. Všechny pocity, které prová-
zejí „dospìlé“ závodìní v autech, monopostech 

CEST NA VRCHOL JE VŽDY NÌKOLIK. NÌKTERÉ JSOU HODNÌ PØÍMÉ, JINÉ ZASE DOST 
KRKOLOMNÉ, DALŠÍ PRO MNOŽSTVÍ PØEKÁŽEK TÉMÌØ NESCHÙDNÉ. PODOBNÉ JE TO I PØI 
CESTÁCH NA VRCHOL MOTORISTICKÉHO SPORTU, AT UŽ JÍM KAŽDÝ MYSLÍ, CO CHCE.
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    Mokrý závod v motokárovém pojetí 
znamená nejen mokré gumy ale i pláštìnku

    30 koní, dva pedály a hektolitry 
adrenalinu - to je ROK cup
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techniky jsme pøinesli už pøed èasem v Motorsport 
Magazínu z bøezna, proto se teï omezím jen na kon-
statování základních parametrù stroje pro doplnìní 
pøedstavy. 
Stroje pro ROK tøídu mají tu dobrou vlastnost, že 
používají stejnou techniku, která nejlépe provìøí 
schopnosti pilotù bez ohledu na investované peníze. 
Podvozek je z ocelových trubek a motory jsou unifi-
kované dvoutaktní stopìtadvacítky Vortex o výkonu 
30 koní. To je asi to nejdùležitìjší, co je potøeba vì-
dìt.
K tomu, aby prakticky kdokoliv mohl zaèít legálnì 
závodit, jsou potøeba dvì vìci: licence a stroj. Žá-
dost o vystavení závodní licence musíte podat na 
Autoklub Èeské republiky k asociaci kartingu. Potøe-
ba je  pasová fotografie, zaplacení p o -
platku a vyjádøení lékaøe. Nic 
komplikovaného, dá se to 
zvládnout bìhem jedno-
ho dne. Pokud není žád-
ný problém, licence je 
po zaškolení na okruhu 
a složení testu vaše. 

PROFÍCI BEZ SLÁVY
Po absolvování „úøadu“ jsem se tedy mohl tìšit na 
první „oficiální“ kilometry mezi ostøílenými rokery na 
autodromu v Sosnové. I když vypadá motokárové 
závodìní tøeba v televizi jako zábava pro dìti a do-
rost, je tento pohled hodnì zkreslený. Profesionali-
ta pøístupu vìtšiny týmù je srovnatelná s „velkými“ 
závody, a aś už se o stroje starají profíci, nebo tøeba 
jen vlastní rodina, stojí pohled do jednotlivých stanù 
za to. Ústøedním motivem zázemí je vždy motokára 
zdvižená na servisním vozíku. Kolem pøed tréninky 
nebo již vlastními závodními rozjížïkami probíhají 
poslední pøípravy, seøizování, ohøívání, èištìní, ma-
zání, dotahování a prostì všechno pro to, aby jezdec 
na trati mohl odvést co nejlepší práci a pojezdit co 
nejvíc soupeøù. 
Ani v JOKA kart týmu to pøi mém hostování nebylo ji-
nak. Tøi mechanici se od páteèních tréninkù starali 

o šest motokár. První starostí bylo vlastní vybale-
ní všeho potøebného v prostorách depa a vybu-
dování zázemí. Toś otázka zhruba hodiny. Pak už 
se tým plnì soustøeïuje na kompletaci strojù, 
dotankování, ohøátí a poslední úpravy, vše bìží 
zajetým tempem a okamžik první jízdy se blíží 
oèekáván jako první rande. 

PRVNÍ KRÙÈKY
Nastartovaný ROK si v projevu 

nezadá s ostrou stopìta-
dvacítkou, dvoutaktní konì 

netrpìlivì protáèejí 

zadní kola. Posez v laminátové sedaèce je absolutnì 
pevný, sedaèka bezezbytku obepíná tìlo i bez pásù. 
Volant je proklatì blízko, motor høeje pravý loket. Sa-
motný start je i díky odstøedivé spojce až pøekvapivì 
hladký, dvoutaktu chvíli trvá, než se odspodu sebe-
re. Ovšem ve chvíli, kdy se nadechne k akci, zaèíná 
nekompromisnì tlaèit stroj dopøedu a ještì pøi tom 
stateènì pogumovávat asfalt. Pøi øízení motokáry 
je dobré zapomenout na všechny poznatky z øíze-
ní osobáku. Sedíte tøi centimetry nad zemí, øízení 
nemá posilovaè, pohánìná náprava zase diferenciál 
a navíc se brzdí levou nohou (z toho budou mít ra-
dost snad jen vyznavaèi automatù). Podle toho také 
vypadá jízda. Dvoutakt nastupuje v otáèkách pekel-
nì, jen si tak vrkne a máte tam pøes 10 tisíc otáèek 
a chuś mu neschází ještì ani ve dvanácti, kalup utne 
až omezovaè nìkde kolem 13900. Do té doby už ale 
uplyne dost znaèná èást rovinky a je èas myslet na 
zpomalení, tady vìtšina nováèkù vèetnì mì udìlá 
svou první chybu a zaèíná brzdit mnohem døíve, než 
je potøeba, a i když vùbec není potøeba. Motokára 
totiž na asfaltu sedí jako pøikovaná a zatáèku, na 
kterou byste si s autem troufli maximálnì tak v po-
lovièní rychlosti projedete teï s pøehledem s lehkým 
kontra proti pøetáèivému smyku zadní nápravy – zá-
bava veliká, adrenalin støíká do žil, ale k ovládnutí 
a zažití takového chování pár kol nestaèí.

NA AUTO ZAPOMEÒTE
První trénink znamenal na kilometrovém okruhu 
v Sosnové asi tøi výlety mimo traś… ono totiž apliko-
vat radu, že v zatáèkách se zásadnì nebrzdí, chvilku 
trvá a ani pak ve vypjatých situacích nereaguje za-
èáteèník podle, rady ale tak, jako to zná z auta a…. 
a zase hodiny, kaèírek, tráva a pocit nižšího intelek-
tu. Na tohle je asi ideální zauèovat dìcka, která si 
ještì nestihla osvojit pedálové trio tátova miláèka. 

Ale stejnì jako tøeba pøi jízdì na kole ani na moto-
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kárách žádný uèený z nebe nespadl a jistota se 
získává úmìrnì poètu ujetých kilometrù. S pøi-
bývajícími odjetými tréninky se poèet inspekcí 
kvality štìrku zaèal pøibližovat nule a s pocitem, 
který zažívají rabující vítìzná vojska, jsem kvitoval 
zjištìní, že jsem si zlepšil èas na kolo asi o pìt 
sekund. Bohužel chvilkové opojení vydrželo jen 
do chvíle, než mne naprosto nekompromisnì de-
klasoval „prcek“ ve slabším stroji a ukázalo se, že 
mùj špièkový èas je na kilometrovém severoèes-
kém autodromu ještì asi o deset sekund horší 
než slušný prùmìr…
Nezbývá než si pøiznat, že to bylo opravdu krásné 
a poetické odpoledne, ale nasadit podobného 
„støelce“ do závodu by zøejmì nevìstilo nic pozi-
tivního. S bolavým tìlem a naklepaným zadkem 
jsem se tak po zbytek závodního víkendu už spo-
kojil jen s pozicí zvìdavého pozorovatele a s ob-
divem sledoval ty zatím bezejmenné borce, jak 
si nadìlují desetiny a setiny, jedou kolo na kolo, 
tvrdì bojují a vykraèují si tak ty svoje první krùèky 
na ten svùj vrchol. 
Vzhledem k prodìlané zkušenosti musím pøed 
rokery jen smeknout. 

ŠPIÈKA POJEZDÍ I BIELU
A na závìr pøidávám ještì nìkolik zajímavých 
postøehù. Ani v motokárách nejsou mechanici 
žádná oøezávátka. Ohnutou osu na mém stroji 
mi mechanik vymìnil do pùl hodiny. Závidìt by 
mohli mechanici z formule 1 i èas výmìny pístu, 
tento zásadní úkon nezabere víc jak deset minut. 
A dalo by se pokraèovat dál, ale vìøte mi, je lepší 
to vidìt. Místo toho zmíním jen to, že do Sosnové 

pøijel podpoøit svou dceru závodící s ROKem i Frank 
Biela (pìtinásobný vítìz Le Mans) a také si tam 
sám s motokárou zajezdil. Kdo by èekal suverénnì 
bezkonkurenèní èasy, vyvedu ho z omylu. Frank jez-
dil zhruba o 2 sekundy pomalejší kola než špièka. 
Jasnì záleží i na znalosti trati, stroje, váze atd., ale 
pro pøedstavu, jak kvalitní podívaná je èeský ROK 
cup, tato poznámka urèitì postaèuje… Navíc Franka 

tato kratochvíle zøejmì chytla, protože se proslýchá, 
že by si napøíštì nìkolik závodù s ROKem rád zajel 
– pro diváky i soupeøe je to urèitì skvìlá zpráva. 
O tom, jak probìhl vlastní závod, kdo vyšel z po-
šmourného víkendu vítìznì a kdo naopak bodovì 
naprázdno, se doètete v pravidelném reportu ve 
sportovní èásti magazínu.

    Tým v kompaktním balení vyráží na  závody


