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Tisková zpráva 8.8. 2007 

 
Fryštácká Skalka – příležitost pro enduro? 
 
Tradičně velmi náročná trať rychlostních zkoušek o celkové délce 87,8 km prověřila uplynulý 
víkend 60 posádek. Největší pozornost přilákalo 10 speciálů MMČR Cross Country Rally.  
 
Mezi největší favority patřily posádky Jiří Přibyl – Jiří Kulštejn na voze Nissan King Car, který se 
ztrátou 2:52 obsadil druhou příčku. Z vítězství se radovali Miroslav Zapletal – Petr Zábranský 
jedoucí s maďarskou licencí ve voze Mitsubishi Pajero. První místo je vyneslo i do celkového 
čela mistráku s celkovým součtem 35 bodů hned před Přibyla (27bodů) a třetího Jožu Sýkoru ze 
Slovenska (20 bodů), který se letos z pracovních důvodů nemohl soutěže zúčastnit. 
 
Nepřehlédnutelným sportovním výkonem se vytáhla dvojice Jaroslav Pešl – Jiří Blažek na voze 
Range Rover s náhonem pouze na zadní nápravu, která si dravou jízdou udržovala průběžně třetí 
pozici. Nebýt defektu na předposlední RZ Kameňák, kde nachytali ztrátu 3 minuty, jistě by stáli 
na bedně. 12 bodů za třetí místo si však připsala posádka Petr Procházka – Vladimír Nemajer 
s vozem Mitsubishi Patero, taktéž s maďarskou licencí.  
 
Dva defekty dostal taky Mirek Říš se synem na voze Jeep Cherokee, Jiří David vynechal dva 
úseky kvůli výměně poloosy, Viktor Chytka neabsolvoval dva úseky pro utržené řízení stejně 
jako Zdeněk Pořízek pro utržený náboj kola. Maďarská posádka Andras Lukacs – Viktor 
Fezke odstoupil ze soutěže z důvodu přehřívající se převodovky jejich skládaného speciálu Proto 
EVO.   
 
 
Jízda pravidelnosti  
O bezproblémové průjezdnosti tratě svědčily statečné výkony posádek jízdy pravidelnosti na 
sériových terénních vozech. Třešničkou na dortu bylo vítězství v této kategorii domácí 21-leté 
Moniky Černé a Jiřího Ševčíka, která se stejně starým Suzuki Samurai 1,3 bez výhrad absolvovala 
celou trasu v kompletní podobě.  
 
Leštěnka Toyota se startovním číslem 57 posádky Jindřicha Hebelky a Radka Musila potrápila 
pořadatele na RZ 8 Vítová cca 2 km před cílem, když po uražení řízení vozu a následném 
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defektu skončila mimo trať. Na RZ 10 Májová si posádka Petra Voldána a Kateřiny Paverové 
pohotově uhasila požár na vlastním vozidle a ukončila tak předčasně soutěž.  
 
Všem posádkám jízdy pravidelnosti patří velký dík za uhájení cti dvoustopých vozidel, neboť 
jezdecké výkony mnohých z nich především v technických úsecích opravdu připomínaly závody.  
 
Enduro 
Skutečnými hrdiny dne se v očích diváků stali motorkáři. Své jezdecké umění předvedli 
především domácí borci: jmenovitě Martin Urban ze Vsetína (KTM) - celkový vítěz Enduro, Martin 
Černoch z Držkové (KTM) – druhé místo celkově a zlato ve třídě E1, nebo Rosťa Svoboda 
z Kostelce (Yamaha), který se umístil celkově na třetí, respektive druhé příčce ve třídě. Místy 
náročný terén ztížený kamením nebo blátem třeba v Srnčích dolinkách byl pro kluky výzvou a 
bylo vidět, že jeli srdcem a s nasazením. Patří jim proto také velký dík.  
 
Hned v pátek cca 200 m po startu se zranil Jan Lisztwan, který byl také oficiálně vyhlášen jako 
největší smolař soutěže.  
 
Čtyřkolky 
O náročnosti soutěže svědčí odstoupení dvou posádek z vyčerpání. Vítězem se stal David 
Polišenský na Yamaze ve skupině sportovních ATV. Pracovní čtyřkolky vyhrál Jaroslav Chytil na 
stroji CAN AM. Pro nečekaně početné publikum přibližující se k tisícovce se i čtyřkolky postaraly 
o strhující podívanou.  
 
Poděkování 
Děkujeme všem sponzorům, kteří neváhali tuto akci finančně podpořit stejně jako úřadům, bez 
jejichž souhlasu by se soutěž konat nemohla. Nesmíme zapomenout ani na vlastníky pozemků, 
kteří souhlasili s průjezdy posádek a stovce pořadatelů za obětavou práci během realizace 
závodu. 
 
Do budoucna 
Pondělní provokativní titulek „Off-Roadový svátek provázel chaos“ měl upozornit na 
nekompetentnost delegátů z FASu v sekci Cross Country Rally a nízkou morálku některých 
posádek speciálů, které nás organizátory vedou k myšlence odklonit se od vozidel k motorkám.  
 
Na jednu stranu nás to velmi mrzí, protože jsme s terénními vozy byli vždy velmi blízce spjati, 
ale na druhou stranu ve Zlínském regionu dorostlo množství mladých talentovaných jezdců 
enduro, kteří nemají možnost se legálně svézt na domácím podniku. Nejbližší mistrák se jezdí 
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v Šumperku. Není divu, že se šíří stížnosti o masových průjezdech endur přes soukromé 
pozemky. A při tom by stačilo připravit kvalitní regionální soutěž, která by přilákala spoustu 
talentovaných hochů z okolních pasek a motivovala další, kteří si třeba ještě tolik nevěří, ale 
rádi by ledabylé rejdění po zakázaných horách vyměnili za možnost porovnat své schopnosti 
s ostatními závodníky a prezentovat své jezdecké kvality před diváky.  
Jména Jiří Sedlář, Roman Kresta, Miroslav Tarabus nebo Miroslav Cais a spousta jiných se stala 
nebo stávají pojmem. A to také díky neskonalému nadšení a pracovitosti organizátorů prestižní 
domácí Barum rally. Veřejnost má představu o silném valašském podhoubí kvalitních jezdců rally. 
Naopak enduráři zatím představují pro lidi anonymní pohromu v lese, přesto že i v tomto oboru 
je řada talentovaných jezdců.   
 
Organizací místních soutěží by se zviditelnili dobří domácí jezdci, kteří se stanou vzory pro 
mladší začínající kluky a chaosu by se dal řád. Jezdci se z lesů stáhnou do lokalit k tréninku 
určených a spokojeni budou všichni. Jedná se možná o ambiciózní vizi, ale je jasná, 
srozumitelná a hlavně dosažitelná. Jezdecká základna je u nás více než dobrá, odhodlání 
organizátorů je neutuchající a co víc si přát. Tak nashledanou za pár let třeba na šestidenní ve 
Zlíně. 
 


