
Premiéra v chebské Kartaréně
Úvodní podnik třídy Easykart 100 hostila v rám-
ci Czech Kart Open chebská Kartarena. Závodů 
se zúčastnila dohromady ve všech třídách přes 
dvě stě jezdců.  Dubnové velice chladné počasí 
s deštěm závody mladým jezdcům hodně znepří-
jemnilo. Podmínky ale měli všichni stejné a bojo-
valo se naplno. V Easykart 100 Petr v měřeném 
tréninku příjemně překvapil 5. časem, kdy zůstal 
jen o několik desetinek sekundy za čtvrtým Fi-
lipem Škarpíkem.   V prvním fi nále skončil po 
hezkém souboji osmý, ve druhém se posunul na 
páté místo. Superfi nále mu ale nevyšlo a musel 
se spokojit s jedenáctou příčkou. 
„Byl to pro Petra seznamovací závod. Nová kára 
je rychlejší, jde za plynem a nemůžete jen se-
šlápnout plyn a jet jako v šedesátkách. Ve stov-
kách už motokáru musíte řídit a zvlášť na vodě 
to chce už zkušenosti, které mladí piloti musejí 
získat. Takže na premiérový start dobrý výkon,“ 
komentoval premiérový start otec Petr Kačírek.

Poprvé na stupních vítězů 
Seriál pak přivítalo Vysoké Mýto, kde se Petr ju-
nior už cítil mnohem jistěji. Zdejší trať zná velice 
dobře, protože právě tady v motokárách začínal 
a jel zde první závod. Hned v měřeném tréninku 
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potvrdil, že to tady umí. Připsal si čtvrtý nejlepší 
čas. V úvodním finále dojel pátý a ve druhý byl 
sedmý, když bojoval o šestou pozici. Drama pak 
nabídlo superfinále. Petr startoval ze sedmé po-
zice. Krátce po startu dva nejlepší jezdci měli ko-
lizi a šance na stupně vítězů se otevřela soupe-
řům za nimi. Petr se dostal na čtvrté místo a pak 
dvanáct kol bojoval o třetí příčku. Snad desetkrát 
se předjeli s Richardem Horkým, aby v nájezdu 
do cíle se Petr dostal před svého soupeře a po-
stavil se tak poprvé na stupně vítězů. 

„Byl to moc hezký souboj a velká radost v cíli.  
Byl jsem rád, že mu to vyšlo, protože takový 
závod je nejlepší povzbuzením do dalších bojů,“ 
řekl Petr st.

V Písku to nesedlo

Do třetice se seriál Easy Kart představil na trati 
v Písku. Tenhle okruh Petrovi juniorovi ale ne-
seděl. V měřeném tréninku měl tentokrát až 10. 
čas. Navíc ho pozlobila i motokára, ale o první 
desítku zabojoval. V prvním finále byl šestý, ve 
druhém dvanáctý. V superfinále dojel devátý. 

„Tentokrát žádná sláva, ale tak to u mladých 
jezdců chodí. Jednou to vyjde, podruhé ne. 
Přesto jsem si myslel, že přechod do silnější 
kategorie bude pro Péťu složitější. Dokáže ale 
bojovat v první desítce, a to je dobrý začátek,“ 
dodal Petr st. 

Text: Karel Malina
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