
Firla ve Vsetín  korunoval úsp šný rok 
Solidním výsledkem na Würth Partr rally Vsetín zakon ila sezónu 2009 severomoravská 
sout žní posádka Lumír Firla – Pavel Dresler. Dvojice, závodící se starším Mitsubishi Lancer 
EVO VII, již pot etí v ad  vybojovala umíst ní v první desítce absolutního po adí, ímž si 
zajistila sedmé místo v rámci kone né tabulky letošního Mistrovství R ve sprintrally.  

Vsetínský sprint je tradi  jedním z nejnáro jších podnik  šampionátu. Úzké trat  s 
obrovským množstvím zrádných pasáží letos ješt  zpest ily vrtochy po así, díky nimž se celý 
závod odjel na mimo ádn  klouzavém povrchu. Pro jízdu na jistotu však tentokrát nebyl 
prostor. Situace v šampionátu byla nadále otev ená a práv  vsetínská sout ž m la dát 
definitivní podobu první desítce letošní tabulky. S velikým odhodláním p ijeli na Valašsko i 
Lumír Firla s Pavlem Dreslerem. Vynikající výsledky v pr hu roku jim dopomohly ke 
skv lému výchozímu postavení, díky n muž stále ješt  mohli promluvit do boj  ve druhé 
polovin  první desítky. Situace jim vyložen  nahrávala – týmové mitsubishi bylo p ed startem 
Rally Vsetín ve skv lé form  a klouzavé trat  Lumírovi vyložen  sedí. Už ráno se ale ukázalo, 
že cesta za celoro ním úsp chem nebude tak jednoduchá.  

 

Pro Lumíra s Pavlem závod neza al zrovna nejš astn ji. Zapomenutý kabel od interkomu 
dával posádce se startovním íslem 17 dv  možnosti. Bu  absolvovat úvodní rychlostní 
zkoušku „na o i“, což by na náro né trati v nep ehledném terénu nepochybn  znamenalo 
zna nou asovou ztrátu, a nebo po kat na dovezení kabelu týmovými mechaniky. Nakonec 
zvít zila druhá možnost, ale ani ta nebyla zcela bez následk : „Kv li ekání na kabel 
interkomu jsme nestihli první asovou kontrolu, což znamenalo hned na úvod deset 
sekund penalizace. Na první zkoušce jsme tedy pochopiteln  byli dost rozhození a 
výsledkem byl nic moc as. Ješt  mnohem horší však byla událost ze druhé zkoušky, na 
které jsme zastavovali u havárie Tomáše Engeho a pomáhali jeho zran nému 



spolujezdci Michalu Ernstovi. Takové v ci ud lají s psychikou své a není tedy divu, že 
jsme se až do servisní pauzy nemohli v bec dostat do tempa,“ zhodnotil smolný úvod 
Lumír.  

Do druhé sekce rychlostních zkoušek vjížd la posádka erného mitsubishi z nep íliš lichotivé 
dvacáté pozice absolutn . S tímto faktem se samoz ejm  Lumír a Pavel necht li smí it a už po 
tvrtém testu postoupili o šest p ek výše. V rychlém tempu nepolevovali ani v následujících 

vložkách, p emž vrcholem jejich snažení byl osmý nejrychlejší as na posledním testu. 
Stíhací jízda jim nakonec dopomohla k zisku solidní deváté pozice absolutn , oko en né o 
sedmé místo ve skupin  N a prvenství v Enteria Cupu v rámci vsetínské rally. Co je ale 
nejd ležit jší, poda ilo se jim dostát svému cíli postoupit v hodnocení AutoCont mistrovství 

R ve sprintrally 2009 na sedmé místo. S obstarožním mitsubishi sedmé evoluce se jedná o 
vskutku pozoruhodný výsledek. „Až na to po así byl Vsetín z našeho pohledu velice 
vyda ený závod. Rychlostní zkoušky po adatelé vybrali opravdu p kné, ale zárove  
obrovsky náro né. Nám se poda ilo hezky uzav ít vyda enou sezónu, která až na 

kolik technických problém  probíhala nad naše o ekávání. S tím, že v tak silné 
konkurenci, která se letos ve sprintech scházela, budeme pravideln  bojovat o umíst ní v 
první desítce, jsme na za átku roku v bec nepo ítali. Navíc jsme se vyvarovali jakékoliv 
havárie,“ pochvaluje si Lumír.  

Lumíra Firlu tento rok eká už jen prosincový start na Pražském rallysprintu, po kterém se 
jeho erná Evo sedmi ka uloží k zimnímu spánku. Na téma p íští sezóna je orlovský sout žní 
jezdec zatím hodn  opatrný: „Rádi bychom pokra ovali ve skupin  N a budeme se ze 
všech sil snažit, abychom v sezón  2010 závodili v Evo devítce. Jednání o p íštím roce 
však teprve p ijdou,“ uzavírá naše povídání pátý muž skupiny N v hodnocení letošního 
sprintového mistrovství.  

 


