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Velká Bystřice  

Pátý závod letošní sezóny se jel ve Velké Bystřici u Olomouce. V sobotu se jel již tradičně jak 
HI-TEC Cup, tak i Triglav Cup. V místním areálu „skalka“ se jedou tratě na jedné velké 
skále, proto místní závod trošku připomíná volné lezení na kole. 

Pro letošek v areálu bylo připraveno standardně 2x 
čtyři sekce pro BEGINNER Cup a 2x sedm sekcí pro 
M-ČR a P-ČR. Již na páté soutěži je zažehnána krize z 
prvního závodu v podobě časové tísně. Sice je menší 
počet startujících v Beginner Cupu, ale pořadatelé vědí 
co je čeká a tak se patřičně připravili.  

V M – ČR a Přeboru je situace vyrovnaná, proto i 
pořadatel zaexperimentoval a startovalo se trošku 
jinak, než předchozích závodech. Kat. Poussin, 
Benjamin a Minime startovali zároveň s velkými. Tím 
měli dojeto o něco dřív něž kategorie Elite, Master atd. 
Takže se stihli podívat jak to vypadá, když se na kole 
jezdí po skalách. 

Těžko mluvit o něčem, co si člověk jen těžko 
představí. Nutno říct, že tento závod je ojedinělý svojí 
podobou terénu. Jednička ani moc netrápila jak 
zkušené jezdce tak i ty slabší. I ti se mohli do sekce 
pustit bez věších obav. To už se dalo těžko říct o 
dvojce, kdy jezdci jezdili po hraně skály a tak stačilo 
drobné zaškobrtnutí a jezdec si mohl přidat k jízdě 
ještě letecký den. 

Trojka byla asi nejzajímavější sekce v podobě super 
seskoku. Myslím, že problém měli i pořadatelé se zdoláním úseku při jeho stavbě. Jinak něž 
po čtyřech to podle mě nedali. Pokud se jezdec odhodlal a poslat to dolů, odvezl si ze závodu 
vzpomínku na technicky náročný seskok a dlouhý let vzduchem. Seskok byl v závodě 
zbytečný a usek se dal vyřešit i jinak. 

To, co jezdec v trojce sjel, musel vyhopsat v sekci čtyři zase nahoru, občas šlo tedy o celkem 
luxusní horolezectví. Pětka byla pěkná sekce na kamení, tudíž zde není co dodat. Šest a sedm 
byly spíš dlouhé, něž těžké. I když na sedmičce byla pro Elitu a Master připravena pasáž, 
která asi nejednomu zamotala hlavu. Jelikož jsem neviděl žádného Eliťáka na tomto úseku, 
nemohu říct jak moc velké měli problémy.  

Nutno dodat, že na trojce se třeba nepříjemně zranil Roman Chvojka z Elity, ale závod ještě 
dojel a vyhrál, druhý dojel Adam Procházka z Přerova a třetí místo obsadil Jan Svoboda. 
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Boje ve všech ostatních kat. byly veliké, kolikrát na řadu přišli i emoce. Mimo to v menších 
kat. mě přišlo, že bojují více rodiče a to možná i trošku na úkor fair-play. 

Nic méně Velká Bystřice byla připravena pořádně, také i ceny byly sladké i hodnotné. A kdo 
neviděl, tak ať nakoukne do fotogalerie, kde je album Velká Bystřice vol.1 a v sekci výsledků 
jsou jak výsledky ze závodu, tak i průběžné výsledky po pěti závodech. K tomu ještě průběh 
nominace na MS 2004 a výsledky Scratch postupu do Elity. 
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