Antonín Šváb
(1932 – 2014)

Začátek Švábova životního příběhu (nar. 12. června. 1932) se začal na
závodním kole. Dotáhl to až do přeboru ČSR na dráze a silnici, když ho krátce
po válce začaly lákat motocykly. Na severu Čech absolvoval své první
motocyklové závody.
Když se v roce 1958 dostal do Kolína, Václav Stanislav ho přivedl k ploché
dráze. Po dvou letech odešel do Divišova a dostal se do Jawy a pustil se do
ploché dráhy.
V polovině šedesátých let se dostal do Ruska a nadšen z ledové ploché se
upsal disciplíně, v níž vynikl nad všechny ostatní. To se psal rok 1964. O rok
později už měl v mistrovství Evropy jen dva přemožitele – Rusy Samorodova
a Kadyrova. Stal se dlouholetým členem pražské Rudé hvězdy a jako třetí
muž prvního mistrovství světa na ledové ploché dráze v roce 1966 získal i
první domácí titul na krátké dráze. Nejlepších výsledků dosáhl rozhodně na
ledové ploché dráze. V roce 1969 bojoval v Inzellu o bronzovou medaili, ale
nešťastná havárie ho nadlouho přibrzdila. Nevzdal se a za rok už doktorovi,
který mu nedával naději na chůzi, přivezl zlatou medaili z mistrovství světa ve
švédském Nassjö. Bojoval jako lev, byl nejlepší a ve svých osmatřiceti se stal
prvním mistrem světa v historii. Hned v první jízdě porazil čtyřnásobného
mistra světa Kadyrova, pak porazil domácího Westlunda a jedinečný výsledek
potvrdil ještě před posledními jízdami.
Znovu se mu dařilo na stejném místě i v roce 1972, když si přivezl další
medaili. Stříbrnou a jak sám přiznal, nebýt vlastního „chytračení“, mohlo to
být ještě lepší.
S touto vizitkou ho lákali Angličané do švédské ligy, ovšem vše zhatil těžký
úraz ruky, po němž následovala delší přestávka.
Šváb nasbíral desítky vítězství, čtyři domácí tituly na krátké dráze, ale
rychlost, kterou tak miloval, ho přivedla i k dlouhé dráze. V ní absolvoval
s nejlepšími výsledky další řadu závodů a když nakonec skončil, zůstal jak
jinak, u motocyklů a působil na řadě míst Evropy.
Byl známý svojí mimořádnou skromností a mistra světa by v něm nikdo
nehledal. I to z něho dělalo mimořádnou osobnost. V naších srdcích navždy
zůstane jako první český mistr světa.
Zemřel 22. listopadu 2014.

