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Moló $rokonickó šesfidenní oneb Soutěž ŠumOvOlJ....

oušnN šrgrr OAMK Svazarmu uspo ádal 8. dub-
na 1956 zcela novou soutěž Strakonické
šlapačky, která Strakonick okruh nahra-
dila. V padesát ch letech dosahovali jezdci
czvelmi dobr ch v sledkti ve skotské
šestidenní soutěži. Ač hendikepovaní
mall m objemem sv; ch motocyklri oproti
konkurenci, startující většinou na velkoob-
jemovych čty taktních strojích, dokázali
opakovaně získáv at ocenění nej lepších
zahranlčních jezdcri. }l4ožná i proto bylo
rozhodnuto uspo ádat zcelanovy sportovní
podnik - logicky se tato soulěŽ stala gene-
rálkou p ed startem jezdcri CZ ve Skotsku.
Všechny uspo ádané ročníky ovládl sv m
jezdeckym uměním Jaroslav Pudil. Jeho

kralování mu neulehčili jeho ,,stájoví"
kolegové -Zdenék Polánka nebo Bohumil
Roučka, kte í vynikali v terénních soutě-
žích i v motokrosu.

Jakuž bylo uvedeno, v roce 1960 se
Stranické šlapačky jely naposledy a v p íš-
tím roce je vyst ídala diametrálně odlišná
soutěž, která se stala generálkou reprezen-
t_ace p ed mezinárodní šestidenní - Soutěž
Sumavou. Díky svému charakteru soutěž
velmi brzo získala p ídomek Malá šesti-
denní nebo strakonická šestidenní. první
ročník se jel 13.-14. srpna 1961, absolutním
vítézem prvního ročníku se stal Z.Polánka
a zričastnili 1e 

jej jezdci z NDR, Belgie,
Rakouska a ceskoslovenska. celkem star-
tovalo 150 závodník . Již první ročník se
setkal s velkou odezvou mezi pííznivci mo-
tocyklového sportu a soutěž p ímo na trase
vidělo p es 10 000 divákri.

V roce 1962 se soutěž l0.-I2. srpna
po ádájako t ídenní s celkovou délkou
750 km. Zričastnilo se jí p es 170 jezdc ,

kte í se prali o hlavní ceny - Boubínskou
trofej a Sumavskou vázu. Ve t ídě I25 ccm
zvítézil Alois Roučka, 175 ccm ovládl opět
Zdenék Polánka ave 25O ccm zvítézi|
A. Zemen.

V roce 1963 ČSSR po ádá Mezinárod-
ní šestidenní soutěž. strakonice se snaží
p esunout místo konání na Šumavu a tomu
i pod ídit konání Soutěže Šumavou. Ještě
v noru se jedná o tom, že by soutěž
mohla b t jen jednodenní, ale nakonec je
rozhodnuto, že XXXVIII. mezinárodní
šestidenní soutěž bude mít jako hlavní
st edisko Špindlerriv ml n á Soutěž Šuma-
vou se konat nebude. Ale jlž v roce 1964
se opět jede jako t ídenní klání. Ve dnech
14,-16.8. vyráží 144 jezdci na trať
dlouhou 800 km, častní se motocyklisté
z ČSsR, NDR,Itálie, Švycarska, Fran-

Zóstupci úst edí Auiomotoklubu Svozor-
mu 3. dubno l9ó0 oznómili, že próvě
probOh1,7 ročník oblíbené terénní soutěže
Strokonické šlopočky se nop íště poiede

ioko mezinórodní dvoudenní terénní soutěž.
Tokto no prvnípohled iednoduše probeh-
lo tiskem informoce o vzniku osi neivětší
teénnísoutěže motocykl po roce 1948
v byvole ČSSn.

Historie motocyklov; ch soutěží a závodi
v okolí Strakonic je více než pestrá. Hlavním
činitelem určitě bylaCZ,kterázde od roku
1930 produkovala motocykly a spolu se
zbrojovkou Františka Janečka - JAWA -
velkou měrou pomáhala motorizovat tehdejší
CSR. Prakticky okamžitě po IL světové
válce vznikají iniciativy uspo ádat závody
motocykl ve Strakonicích a v roce 1946 se
jede Strakqnick troj helník. Bylo to 12.5.
1946 a tento závod byl druh podnik, ktery
se v bec po válce konal. Reditelem soutěže
byl tehdy konstruktér J. F. Koch,ktery v té
době vykonával i funkci národního správce
ČZ. Pozdéji se věnoval konstrukci soutěžních
stroj a konstrukci skritrri ČF;ZFtn,.

Strakonick troj helník byl rychlostní zá-
vod, kterl se jel jak po silnici, tak i v terénu.
Po několikaleté p estávce zpťrsobené válkou
se sešlo velké množství závodníkri zvučnych
jmen, kteíí získávali vav íny jlž za první
republiky, CZvyslal velmi siln t m svych
jezdcri a mezi vítézi kategorií byli C. Němec,
E. Marha, F. Bláha, J. Koch. Mezi stroji se
objevila frira p edválečn ch motocyklri,
ale i prototypy vyvíjené zaválky... Cel
sportovní podnik měl neuvě itelnl ohlas
mezi diváckou ve ejností, tisíce p ihlížejících
lemovaly celou trat' závodl. Není divu, že
se konal opakovaně, i když se ze silnice p e-
sunul zcela do terénu a lehce změnil jméno
na strakonick okruh.
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cie... Boubínská trofej z stala doma, ale
Šumavská vázapltovála do NDR.

Družstvo NDR v roce 1964 ukázalo svou
p evahu nejen y,mezinárodní šestidenní,
ale i v soutěži Šumavou. zvítézilina trati
dlouhé p es 800km p ed jezdci ČSSn.
Celkem startovalo l52 závodníkri, Bo-
hužel tímto rokem začínáprestiž soutěže
pozvolna klesat. Hlavním d vodem byl
tlum v roby motocykl - do rozvinu-

té socialistické společnosti nepojedeme
na motocyklu, ale automobilem - tato věta
ministra strojírenství začala pomalou zká-
zu našeho motocyklového prrlmyslu. V roce
1965 byla ve Strakonicích ukončena v roba
soutěžních speciálri, kterou píevzala JAWA.
Dlužno dodat, že v té době měly strakonic-
ké stroje jasně navrch a ve Strašnicích tr-
valo skoro t i roky, než se poda ilo vyrobit
konkurenceschopné slroje.

V. ročník Soutěže Šumavou byl po ádán
již 20.-22,5.1965. Trat'byla oproti minu-
1 m ročníkimvyrazně změněna a byl dán
velk dtraz na terénní charakter soutěže.
Zkoušky na silnici byly omezeny na ne-
zbytné minimum. Startovalo I34 jezdc ,
soutěž dokončilo 98 z nich. Již v červnu
se naplno rozho ela diskuse, zda v p íštím
roce bude soutěž uspo ádána.

V roce 1968 se Soutěž Šumavou jede již
jen jako mistrovskl podnik nezapoóítávany
do evropského mistrovství a tím krátká, ale
bohatá historie tóto soutěže končí...

Leč vše se změnilo v létě 2015, kdy
nadšenci veteránského sportu uspo ádali
vzpomínkovou soutěž k 50. vyročí ukonče-
ní vl voje a vl roby soutěžlrích motocyklri
ve strakonicích - soutěž Šumavou zóts.
Pťrvodně to měl b t jeden jedin podnik
p ipomínající p vodní soutěž, ale již krátce
po ukončení prvního vzpomínkového
ročníku bylo všemjasné, že vznlklanová
tradice soutěže pro historické motocykly.

Místem konání bylo i letos v srpnu
nádvo í strakonického hradu. Dopolední
vl stava na nádvo í opravdu stáIazato -
p esilovku vzbledem k místu konání vždy
hraje značUa ČZ a mezí stroji se najdou
i opravdové unikáty, které psaly historii
našeho motocyklovóho sportu. K poledni
píichází ke slovu nezbytná startovní zkouš-
ka, kdy se motocykl po dopolední v stavě
musí do 60 vte in nastartovat a opustit
místo startu. Pak již na častníky čekalo
90-100 km nádhernou p írodou, na jejíž
obdivování bohužel nezbyvá moc času,
Opravdu se nejedná o víkendovou vyjížďku
s naleštěnym miláčkem. Soutěž je určena
pro sportovní motocykly vyrobené do roku
1915 a vedle prrijezdních kontrol a časovek
na okreskách se zajíždí i do terénu. Po a-
datelsk t m se snaží co nejvíce kopírovat
místa, kudy se soutěž jezdila v šedesát ch
letech.

co dodat? ve strakonicích se v roce
2O15 navázalo na bohatou tradici motocy-
klov ch soutěží více než rispěšně a letošní
t etí ročník vzpomínkové Soutěže Šumavou
je toho p íkladem. P eji organizátor m,
aby rozhodně vytrváli a aby jim nadšení
vydrželo, protože ve Strakonicích nakonec
vyhrávákaždy, a to nikde jinde nemají!

Držím palce a těším se na p íští ročníky
soutěže sumavou.
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