
Dvojmistr

60

Martin Liška letos po roční 
přestávce opět dosáhl na ti-
tul Mistra republiky v quad-
krosu, přidal k tomu navíc 
i Mistra cross-country. Byla 
to tedy hodně úspěšná se-
zóna, my se ale bavili hodně 
i o tom, co dál?

Jsi letos dvojnásobným Mistrem republiky jak 
v quadkrosu, tak v cross-country, co z toho bylo 
těžší?
Tak určitě těžší to bylo v  krosu, tam je 
mnohem větší konkurence. V ITP Essox Cupu 
je škoda, že to nejezdí kluci, co jezdí quadkros 
(občas mě proháněl Lukáš Studený, když 
zrovna dojel). Je to asi v  tom, že se to jede 
na hodinu a  půl, a  technika dostane hodně 
zabrat a  nejde to jet na krosové mašině. Já 
mám naštěstí dvě, upravil jsem na to svoji 
tréninkovou. 
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Jaká je fyzická náročnost krosu a cross-coutry, 
když to srovnáš?
V cross-country nasadím nějaké tempo a jede 
se, nehoníme se na hraně, jedu pak stejně tu 
hodinu a půl. Pro mě je náročnější quadkros, 
protože tam za půl hodiny ze sebe musím 
vydat úplně všechno.

Jaký byl letos souboj s Davidem Tušlem?
Ze začátku sezóny jsem měl asi lepší fyzičku, 
ale David to má tak, že se v  průběhu roku 
začíná rozjíždět. Nakonec ho odstavilo zranění 
v létě. Původně neměl jet vůbec, ale nakonec 
jel zbytek závodů, ale bylo znát, že na tom 
tři týdny neseděl a  fyzička byla pryč. V  Ledči 
to bylo znát nejvíc, když dojel jednou čtvrtý 
a jednou pátý, a do konce sezóny měl problém 
fyzičku nějak dohnat.

Jak bude vypadat tvoje další sezóna, pojedeš 
ještě?
Určitě něco pojedu, teď toho mám fakt dost, 
ale přes zimu se dám dohromady a na jaře už 
mě zase budou svrbět ruce. Pojedu určitě náš 
mistrák, cross-country nevím, protože chci 
stavět dvě kladiva-dva speciály na kros, abych 

» Startovní číslo 55 jezdil 
Martin i v cross-country
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měl na trénink stejnou mašinu jako na závody. 
Chtěl bych jet i  Slovensko, kde jsem letos 
skončil jako vicemistr za Romanem Repou. 
Pak bych rád jel něco z německého mistráku 
a taky Itálii, jezdí tam jezdci evropské třídy.

Bude se něco měnit v mistráku?
Na příští sezónu se asi budou zase měnit 
pravidla mistráku v  quadkrosu, kdy by se 
měly rozjížďky zkrátit na 20 minut, protože 
si jezdci dost stěžovali, že to vydrží jet pět 
lidí a  ostatní se tam pak jenom vozí. Mně 
to nevadilo, ale bylo potřeba se na to už 
pořádně připravovat. Navíc se takhle jezdilo 
v Evropě a tam se to taky zkrátilo. Jedou se 
tam ale tři rozjížďky.

Co tvoje mašina? Té stavbě se na začátku sezóny 
zase tak moc nevěřilo…
Předělávali jsme tam držáky motoru, protože 
na jednom místě praskal rám, v  místě, kde 
jsme to zeslabili kvůli motoru. To jsme vyřešili 

a drží to. Před další sezónou bych to chtěl ještě 
někam postavit na brzdu a doladit ten výkon. 
Mám pro tenhle motor šest map od GYTRu, 
ale myslím si, že kdyby někdo postavil mapu 
přímo pro použití ve čtyřkolce, tak by to bylo 
ještě lepší. Ale jsem s  mašinou spokojený 
a určitě to tak pojedu i další rok.

Co zimní příprava?
Určitě bude, mám už domluvený fyzický 
trénink jako minulou zimu. Pak bych měl taky 
trénovat na čtyřkolce v Itálii.

Když pozoruješ juniory, vidíš tam nové talenty?
Bude záležet, jestli u  toho vydrží a  jestli to 
vydrží financovat i jejich rodiče. Určitě to může 
být někdo z té špičky – Fischer, Stejskal a Klíč. 
Ale nejde je srovnávat s ostatními, když tihle 
měli lepší mašiny a  řezali se víceméně mezi 
sebou. Na to, kolik jim je, jedou fakt brutálně.

Máš ještě motivaci jezdit dál? Je ti 25 let 
a dosáhl jsi u nás už všeho, co si mohl…
Ještě jezdit chci, dokud to půjde. Chtěl bych 
ještě jet nějakou Evropu a  přemýšlel jsem, 
že bych ji jednou rád jel celou. To by bylo 
ale hodně o financích i o čase, to je vyjet ve 
středu a vrátit se zase ve středu domů. Chtěl 
bych se příští rok věnovat víc i  freestylu 
a koupil jsem proto i mašinu přímo na to – 
Suzuki LTR.
Problém je, že se takhle nemůžu věnovat ani 
pořádně práci a tak mám velkou výhodu, že 
můžu pracovat doma pro tátu. Toho tohle 
navíc baví a  má to závodění jako koníček. 
Nedokážu si představit, že bych musel 
denně vstávat do práce a pak ještě po práci 
třeba trénovat. V budoucnu bych se chtěl víc 
věnovat našemu podnikání.

Text: Dan Pejzl
Foto: Quadrace.cz, Matěj Oliva

» Na stupních při cross-country

» ITP Essox cup jel 
Martin na upravené 
tréninkové Yamaze

» S Davidem Tušlem 
(#1) bojoval Martin o ti-
tul mistra v quadkrosu
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