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Velká Bystřice vol. 2  

Je to již týden co se jel závod ve Velké Bystřici u Olomouce. V areálu Skalka byla připravená 
trať před předposledního závodu letošní sezóny. 

Jenže nakonec jsem zjistil, že to co se jelo na jaře dolů 
a to, co se jelo nahoru, se jelo teď na podzim obráceně. 
Jezdci na známých tratích tak otestovali svoje 
jezdecké zkušenosti jen pozpátku. Ale tím nelze říci, 
že tento závod nebyl zajímavý. Spoustou drobností 
okolo, které přinášel tento závod, třeba v podobě pití 
při přihlášení či dojetí do cíle nebo bodové úlevy pro 
některé jezdce, tak dělali dobrý dojem z celého 
závodu. Příjemné bylo také počasí aspoň oproti neděli, 
kdy pršelo.  

Sekce byly připraveny kvalitn ě jak pro HI-TEC, 
tak pro Triglav Cup,  i když hned ráno prošli ještě 
úpravami, ale na to jezdci byli upozorněni při 
rozpravě. Oproti jaru byly navíc obohaceny o nějaké 
klády. I tak podle jezdeckých ohlasů byly sekce lehké. 
Někteří neměli žádné problémy - jak třeba v novinách 
uvedl Pavel Procházka, který vyhrál Elitu.Více než 
umění rozhodovaly školácké chyby. V seniorech 
vyhrál domácí Kunčar, druhý dojel Svoboda, který 
předvedl lehkost tratě třeba pro tuto kat a druhé kolo 
zajel za jeden bod. Třetí dojel Daniel Bouda.  

V Masterech se objevil i Josef Dressler a předvedl 
výkon hodný jeho kvalit a vyhrál. Porazil tak letos zatím neoficiálního vítěze šampionátu 
Miloše Pospíšila. Zajímavé bodové hodnocení bylo třeba v kat Kadet, kde jezdci dojeli s 16, 
17, 18 tr. body na prvních třech místech. Vyhrál Václav Kolář a potvrzuje tak kvality Mistra 
Světra. Sice to píšu už poněkolikáté, ale vždy když ho vidím na trati musím si povzdechnout a 
říct si "kdyby mě to taky tak šlo".  

V ostatních kat. se na prvních třech místech perou známé osobnosti a skoro vždy v jiném 
pořadí. Takže není ještě rozhodnuto o celkovém pořadí jednotlivých kategorií. Jezdci tak 
mají možnost zvrátit výsledek ve svůj prospěch na posledních dvou závodech v Březové u 
Sokolova a v Brně. Březová se jede příští týden a Brno až 13. listopadu v hale při veletrhu 
Sport Life na brněnském BVV. To je snad dost času na to, aby pořadatelé připravili kvalitní 
halu, která již delší dobu nebyla jako součást sezóny a pro jezdce to bude snad příjemné 
zpestření konce sezóny.  
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