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3. ročník soutěže Šumavou
obnovení šumavské tradice
Uprost ed loňského léta ži|y známé Strakonice opět motorismem.
Město, které díky světoznámé motocyklov é značce ČZ, méto po léta
jedinečny zvruk nejen v komerčnímo ale i sportovním světě, zná
snad každy náš čten SZY AČR.
Strakonice byly v polovině padesát ch Ve Strakonicích věděli také hodně
let minulého století motocyklovou i o Šestidenní a proto vznikl nápad něco
velmocí. Ze závodnického pohledu byl podobného zasadit do blízkého šumav-
první ročnft Strakonického okruhu ského terénu. První ročník se tak konal
po ádán v roce 1946, s adou známych v polovině srpna 196I, krom domácích
motocyklov ch závodnktl Startovali jeli i soutěžáci z NDR, Belgie a Rakou-
Emanuel Marha, Cyril Němec, Richard ska. Celkem nakonec startovalo 150
Dusil i Karel Cirnfus ztéch známějších jezdci, což bylo rictyhodné a 10 000
jmen. Později, v roce 1956, uspo ádal divák vidělo první vítézství domácího
tamní Svazarm novou soutěž, tentokrát Zďe tka Polánky. Už ďruhy ročník v roce
v terénu. 1962 se jel jako tffdenní soutěž dlouh
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Start soutěže v roce 196I

750 km a startovalo ještě o 20 jezdctl
víc,než p i premié e. Na konci soutěže
byly p ipraveny Boubínská trofej
i Sumavskáváza. Nejlepší byli Alois
Roučka (I25), znovu Polánka (175)
a Arnošt Zemen (250). V roce 1963 se
nejelo, protože ve Špindlerově Ml ně
se jela mezinárodní Sestidenní. O rok
později se Soutěž Šumavou jela opět.
P es 150 jezdcri čekalo tentokrát 800 km
roztoženychdotídní.

Pr jezd okolo kapličky (1965)

Další start o rok později (1962)

V té době byli v borní q chodoněmečtí
soutěžáci, kte í vyhráli i ve Strakonicích
a naše porazili. Brzy ovšem by,l smutek
větší, když v roce 1965 bylv CZ
ukončen q voj a 1 roba soutěžních
speciálťr. Ve zmíněném roce se konal už
5. ročník soutěže Šumavou, trať byla
vyrazné zméněna a d raz byl kladen na
terénní prvky, zkoušky na silnici
prakticky nebyly. Historie soutěže
končila a v roce 1968 sejelojenjako
mistrovsky podnik nezapočítáv any do
evropského mistrovství.
Vloni, v roce 2017, se na nádvo í
strakonického hradu sešli ričastníci už
t etího ročníku veteránské soutěže
Šumauou. Ten první tamní nadšenci
po ádali poprvé v roce 2OI5 ato
k padesátému v ročí skončení v voje
a vl roby soutěžních motocyklri ve
strakonicích.
Ač byla p edpověď počasí na 3. ročník
ne moc lákavá, skutečnost byla jiná
a jen pár kapek svlažilo jezdce na krásné
cca I10 kilometrové trati. P ejímkou
prošlo celkem 55 jezdcti, zvláštní
zkouška akcelerace abržďění ve vacově
se obešla bezpáď: a byla p ijata diváky
s nadšením. Po sečtení v sledkri byli na
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prvních šesti místech jezďcl se stejn m
počtem bodri, prvním pomocnym krite-
riem pak byl rok v roby motocyklu.
Yítézství tak obhájil Pavel Herda mI. ze
strakonic s Jawou Libeňákem z roku
196I.
Závétemp edávalpoháry a věnce
místostarosta Strakonic pan Milan
Jungvirt. Nás ovšem těšilo, že ještě p ed
rozpravou sjezdci po adatelé obdarovali
dnes už legendárního motocyklového
soutěžáka a konstrukt & a zdeňka
Polánku. To byl jeden znejhezčích
moment v obnovené soutěžní historii
ve strakonicích.

soutěž Šumavou

15.8.2015
6.8.2016

19.8.2017

V krásné šumavské p írodě se zdvodilo
velice tvrdě

(JW) Zdeněk Polánka

čz rrtat zso
Jawa Libeňák
Jawa Libeňák

Pamětníci vzpomínali na obnovené tradici
soutěže

Luboš kratochvíl
Pavel Herda ml.
Pavel Herda ml.


