HORY UKÁZALY SVOU SÍLU
V Bedřichově 13.1.2012
Asi málokdo přehlédne nápis nad hlavním bedřichovským parkovištěm, motto
J50. Stojí zde: „Radost se rodí z bolesti“. V neděli 8.1.2012 se tato slova stala
skutkem. Ačkoli jsou Jizerské hory považovány za jinak mírné, o uplynulém víkendu všem ukázaly svou drsnější tvář. A rozhodně to nebylo poprvé. Mnoho
lidí si živě vybaví loňský závod Nova Author Cup, kdy řada promrzlých cyklistů
svůj boj vzdala, přitom to byl pouze začátek října!
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Podmínky, za kterých se jela letošní Jizerská 50, byly náročné, to ano. Avšak
hory už takové prostě jsou, nedávají nic zadarmo. Naši rolbaři upravovali trasu
závodu průběžně celý týden. Ze čtvrtka na pátek pak projížděli trasu J30, z pátku na sobotu chystali tratě pro dětské závody a závod firemních štafet a konečně ze soboty na neděli jezdili na trati J50 a J25 od jedenácté hodiny večerní až
do deváté ranní. Přitom se stále po celý víkend snažili udržovat i ostatní nástupní místa Jizerské magistrály. Od čtvrtka do neděle najezdili bezmála
100 hodin, což představuje trojnásobek běžné činnosti. Za toto nadlidské úsilí
jim patří velké poděkování.
„Při letošním ročníku jsme použili na úpravu tratí tři rolby, které součinně jezdily
celou noc, tak aby za těchto sněhových podmínek projely tratě co nejblíže ke
startovnímu poli, ať to bylo před startem, nebo během tratě. Rolby samozřejmě
upravovaly tratě během několika dnů před závodem, tak aby byl tuhý podklad.
Jak bylo vidět i při vyžehlení stop těsně před startem, po projetí několika závodníků došlo v tomto měkkém sněhu stejně k jejich likvidaci. Jsem přesvědčen o
tom, že i kdybychom měli při letošním ročníku více techniky, tak nejsme v tomto
padajícím nulovém sněhu schopni připravit tratě o moc lépe,“ komentoval závod
Radim Nyč, ředitel tratí J50.
Zároveň ještě dodal: „Všem účastníkům, kteří se dokázali v těchto podmínkách
dostat do cíle, nebo se i jen postavit na start, patří můj velký obdiv.“
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A že se dají stopy připravit lépe? Ano s tím souhlasíme, jen je k tomu potřeba
trochu více moderní techniky, tzn. nových investic. Rádi přivítáme každého, kdo
chce přispět na její pořízení. Rolba na Jizerce by si to určitě zasloužila a fréza
za skútr by také pomohla.
Věříme, že s přibývajícím časem se otupí bolestné vzpomínky a zůstane hlavně
radost z prožitého boje.
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