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MMČR v rallykrosu

Sezona začala v Sosnové
Text a FOTO Petr Šulčík

Závod v Sosnové odstartoval letošní sezonu Mezinárodního mistrovství Česka v rallykrosu. Na startu se sešla nebývalá
konkurence. Dlouho očekávaný start letošní sezony přinesl divákům velmi zajímavý závod. Už při pohledu do seznamu přihlášených jezdců bylo jasné, že takovéto jezdecké obsazení se na českých tratích už dlouho nesešlo. Ti, kdo do Sosnové dorazili,
určitě nelitovali.
Devět aut se postavilo na start nejsilnější divize
SuperCars. Polský jezdec Grzegorz Duda s vozem
Hyundai nakonec nepřijel, nicméně Aleš Fučík a Alois
Höller předvedli několik pěkných soubojů. Ve finále se
z vítězství radoval Aleš Fučík. „Dlouhá pauza je znát.
Každým kolem se mi dařilo zrychlovat a auto fungovalo
skvěle. Trochu jsem zaspal na startu druhé kvalifikace
a v první zatáčce jsem nechtěl riskovat nějakou srážku,
která by nám zkomplikovala situaci. Rád bych ještě před
startem mistrovství Evropy absolvoval alespoň jeden
závod. Uvidíme,“ řekl Aleš Fučík. Třetí místo v této
konkurenci je obrovským úspěchem Lukáše Marka
s vozem Volkswagen Golf. Ani do jedné z kvalifikací
nenastoupili po technických problémech s motory Marek
Joura a Jan Bartoš.
Roli favorita splnil v divizi Super1600 Jan Černý.
Jezdec týmu Pajr Motorsport vyhrál oba tréninky,
všechny kvalifikace, semifinále i finále. „V první řadě je
třeba poděkovat celému týmu za skvěle připravené auto
a panu Pajrovi za možnost startovat v rallykrosu. Je vidět,
že jsme od začátku sezony během několika testů udělali
kus práce a jdeme správným směrem. Závěr závodu už
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nebyl tak jednoznačný jako kvalifikační jízdy, soupeři
podstatně zrychlovali. Sobota se nepovedla organizačně
a někdo by se nad tím měl zamyslet,“ uvedl Jan Černý.
Druhý skončil v Sosnové rumunský jezdec Andrej Vajda,
který závodil s vozem Renault Twingo pronajatým
z Francie, třetí místo patřilo Tomáši Budovi. „Takový
výsledek jsem v premiéře s novým autem vůbec
nečekal,“ prohlásil nadšený Buda. Výborně si vedl také
Jiří Šusta, který se čtrnáctistovkou skončil na pátém
místě za Janem Ratajským s další novou fabií. Šesté
místo patřilo Václavu Veverkovi. Při prvním startu
s novým autem Audi A1 se do finále neprobojoval Libor
Teješ. „Na autě jsme vyzkoušeli zase další věci, v této
fázi sezony je důležité, že auto funguje a neprovází nás
technické problémy,“ prohlásil Teješ.
Žádná velká překvapení se nekonala v divizích
SuperTouringCars. Do dvou litrů zvítězil Roman Častoral
a nad dva litry Aleš Kubík. „Jsem rád, že se sezona
konečně rozběhla a nakonec to vypadá, že se podaří
odjet většinu závodů. V Sosnové nás v závěru prvního
a na začátku druhého dne pozlobilo počasí, kvůli tmě
a dešti byl závěr první kvalifikace přesunut na ráno, kde

to zase na šotolině na suchých pneumatikách dost
klouzalo,“ zhodnotil první závod Roman Častoral. Ve třetí
kvalifikaci ho potrápil motor. Oprava se ovšem podařila
a Častoral si mohl připsat první letošní vítězství.
V nejslabší kategorii SuperTouringCars poprvé vyhrál
Radek Dvořák s vozem Seat Ibiza, který za sebou nechal
Raphaela Dirnbergera a Michala Sklenáře. Překvapivé je
vítězství Jiřího Štěrby v divizi National1600, který porazil
oba favority Vojtěcha Kolomazníka a Matěje Šenka.
Jedno vítězství v kvalifikačních jízdách si připsal čtvrtý
v cíli David Hasman.
Mezi historiky (do 1600) vyhrál opět Tomáš Marchal
před Markem Zemanem a Miroslavem Sýkorou. Ve dvou‑
litrech předvedli během víkendu několik vyrovnaných
soubojů Jiří Matějka a Petr Šplíchal. Toho ve finále
nakonec zastavilo uražené kolo. Za vítězným Matějkou
dojela poprvé s vozem Peugeot 306 startující Tereza
Dvořáková před Tomášem Zajícem. V historických čtyř‑
kolkách zvítězil Pavel Koutný před Lubošem Čížkem
a Radko Polcarem.
Dalším závodem českého šampionátu bude o prvním
srpnovém víkendu (1.–2. 8.) závod v Sedlčanech. Y

O ZLEVA: Jan Černý v čele finálové jízdy Super 1600 > Radek Dvořák s vozem Seat Ibiza se poprvé radoval v divizi SuperTouringCars > Aleš Fučík > Aleš Kubík (st. č. 405) > Tomáš Marchal v čele (dole)
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Autokros + Rallykros CZ / MASCOM Cup

Text Vlastimil Resl ~ foto Jan Pilát

MASCOM Cup v Sosnové ve spojení s rallykrosem
Společně s rallykrosovou sezonou zaznamenal letošní start také kartcrossový MASCOM Cup. Sedmnáct startujících předvedlo
v Sosnové u České Lípy spoustu strhujících soubojů a finálová jízda nabídla drama až do samotného konce.

Petr Doležal: „Vítězství mi spadlo do klína“
„Do Sosnové jsme nejeli s ambicemi vyhrát, protože se rallykrosový okruh jede
téměř celý na plný plyn a motory Honda nepatří k těm nejvýkonnějším. Hned
v první kvalifikaci jsme měli technickou závadu a skončili poslední. Mechanik
vše vyřešil a v druhé kvalifikaci z toho bylo druhé místo a první řada do
rozjížděk. Všechny tři rozjížďky proběhly dobře, dvě vítězství a jedno druhé
místo po souboji s Michalem Pihávkem. Povedl se mi také semifinálový start
a byla z toho pole position do finále,“ popisuje průběh závodu úřadující šampion
a pokračuje: „Jak je zvykem, finálová jízda už tak hladký průběh neměla. Před

první zatáčkou jsem byl až čtvrtý, ale podařilo se vybojovat druhou pozici za
Slávou Ducháčkem. Ten letěl kupředu a auto mu jelo. Snažil jsem se vymyslet
útok, a když už jsem byl vedle Slávy, stál tam zrovna balík gum. Musel jsem se
stáhnout a smířit s druhou pozicí, na kterou se chtěl samozřejmě dostat Ondra
Hartych. V posledním kole jsme najížděli do zadní zatáčky, která byla najednou
mokrá, protože některý z jezdců rozjel kaluže. Naštěstí jsem vodu zaregistroval
a téměř jako jediný nevyletěl z trati. Díky této situaci mi spadlo vítězství do klína
a cílovou vlajku jsem protnul vítězně, s Ondrou v závěsu. Byly to moc hezké
závody, i když trať byla až nesmyslně rychlá a velmi náročná na techniku.“

Josef Švorc
zpět v Kartcrossu

Ondřej Hartych – stříbrný návrat
Vynikající návrat na závodní tratě prožil Ondřej Hartych, který vybojoval stříbro. „Loni jsme měli pauzu. Nastupoval jsem na
střední školu a také bylo potřeba si po těch letech odpočinout. Přestávka však už byla dlouhá, a tak jsme zpět. Auto je stále
naše původní beze změn. V Sosnové nás příjemně překvapilo, jak se nám hned od začátku dařilo. Ve finále jsem po první
zatáčce zaujal třetí místo za Petrem Doležalem. Sosnová moc šancí na předjetí neskýtá, a navíc Péťa je velký jezdec. Na útok
tedy nebylo a spíše jsem si hlídal pozici. Tu se podařilo vylepšit v předposlední zatáčce, kde Sláva chyboval.“
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Josef Švorc se po dvou letech
v JuniorBuggy vrátil do kategorie
Kartcross. „Po zisku titulu ve
stopětadvacítkách v roce 2015
jsme přestoupili do kartů. Pak nás
v Maggioře zaujaly ’juniorky’
a využili jsme možnost koupit auto
po Kubovi Novotném. S tím jsme
vedle domácího šampionátu jeli
i ten evropský. Během dvou sezon
jsem však vyrostl, a navíc FIA
nařídila nové technické předpisy.
Do kompletní přestavby auta se
nám nechtělo, a tak přišel návrat,“
vysvětluje důvody svých přestupů
dobřanský pilot. Ten v sosnovském
finále obsadil osmé místo.

Sláva Ducháček – utopené vítězství
Krůček od vítězství byl Sláva Ducháček. „Sosnovskou trať
mám rád. Je specifická a druhá taková tady není. Znám ji už
z působení v rallykrosu a rally. Poprvé jsem startoval s novým
kartem s motorem Yamaha. Překvapil mě nejrychlejší
tréninkový čas, když jsem porazil i Petra Doležala. Také
rozjížďkami a semifinálovou jízdou jsem prošel úspěšně,“
popisuje svoji cestu do finálové první řady kdyňský pilot.
Ten se hned po startu finále ujal vedení, které držel až
téměř do konce. „Petr to na mě zkoušel. Proto jsem ještě
malinko přidal a jel na hraně. V předposledním kole někdo
v nejrychlejším místě okruhu vlétl do kaluže a voda se
dostala na trať. Já si jí všiml pozdě. Auto nezatočilo a šel jsem
ven. Zpočátku jsem na sebe byl trošku naštvaný. Nakonec
však převládla spokojenost, že jsem se ještě vešel na bednu,
a hlavně si krásně a čistě zazávodil s Petrem, Ondrou
Hartychem a Pepou Švorcem.“

Premiéra Luboše Gešvindera
Luboš Gešvinder je motoristickým fanouškům znám
především ze svého rallyového působení. V Sosnové však
zahájil svoji kartcrossovou kariéru. „Soutěže mě lákají pořád.
Kartcross je však finančně nejdostupnějším čtyřkolovým
motorsportem. Buginu s motorem Honda jsem pořídil od
Slávy Ducháčka a po dvou sedlčanských testech vyrazil
závodit. Každým dalším svezením mě to baví víc a víc. Jsem
nadšen. Jen ještě mám rallyové zvyky jet na čas a stále
hledám hranici předjížděcích manévrů. Každopádně vnímám,
kterých chyb se vyvarovat, abych zrychlil,“ konstatuje
blovický pilot, který při premiéře obsadil ve finále jedenácté
místo.“ Y

Kontaktní osoba: Jan Bravenec
+420 602 740 343 / bravenec@alitron.cz

Společnost ALITRON CZ, s. r. o.
zajišťuje ve Zlínském kraji rovněž
distribuci klasických pohonných
hmot (natural 95 a diesel).

ALITRON CZ, s. r. o., Kotěrova 5543, 760 01 Zlín / T: +420 577 430164

www.alitron.cz
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Další pokračování úspěšné série knih. Tentokrát nás zavede
za tragický rok 1986, kdy se v soutěžích začaly objevovat vozy
skupiny A. Prvně dominovala Lancia, které posléze konkurovala hlavně Toyota. Brzy však nastoupily i další značky Mitsubishi, Ford a Subaru, které vídáme v rallysportu dodnes.
Kniha se zaměřuje na období 1987 - 1996.
Autoři: John Davenport a Reinhard Klein
Formát: 24,5 x 30 cm, pevná vazba, pčet stran: 256
Fotografie: cca 450 barevných, ale i černobílých
Text: anglicky a německy.
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