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A rally je zase za námi…

Velké Svatoňovice, 18. 9. 2012
Čas utíká jako voda, a tak si můžeme opět říci, že máme Rally Krkonoše – Cíl
Neznámý za sebou. V sobotu jsme absolvovali celou téměř stopadesátikilometrovou
trasu vedoucí okolím Úpice, Dvora Králové a Hostinného. Některým se dařilo více,
některým méně. Důležité však je, že jsme všichni zakončili den s dobrou náladou při
slavnostním vyhlášení výsledků.
Pole přihlášených se oproti loňsku trochu ztenčilo. V konečném seznamu bylo zapsáno
čtyřicet posádek z různých koutů České republiky. Nejvzdálenější účastníci byli tentokrát
z Prahy, zastoupení tu ale měla i Čáslav, Mladá Boleslav, Liberec nebo okolí Poděbrad. Vozový
park byl rozmanitého stáří i technického stavu – od VW Multivan přes Audi Q5, VW Touareg,
Superby, Octavie, Fabie až po maličké Cinquecento loňských vítězů. Nejkrásnějším vozem ve
startovním poli byl podle „odborné poroty“ Nissan 370 Z.
Start se tentokrát přesunul k hotelu Patria, před kterým začalo kolem deváté ranní
trochu pršet. To však účastníkům vybaveným bundami a svačinou věnovanou Kauflandem
příliš nevadilo a pustili se do boje s tratí a úkoly vskutku srdnatě. Několika účastníkům se
podařilo hned na úvod zabloudit při průjezdu Trutnovem, nakonec se ale zorientovali a
pokračovali ve správném směru v poznávání krás Podkrkonoší. Hned po pětadvaceti
kilometrech nás cesta všechny zavedla do úpického železářství u Melicharů, kde jsme
poznávali tři vskutku podivné předměty. Odtud jsme pak různými oklikami dojeli až do
Hospitalu v Kuksu. Příjemným zpestřením byl cestou výlet k Braunovu betlému.
Pro letošek si pořadatelé pro nás účastníky připravili jedno velmi příjemné překvapení.
Byla jím průjezdní kontrola na parkovišti safarikempu ve Dvoře Králové. Tam jsme po
spočítání zvířátek za odměnu dostali lístek na projížďku po autosafari. Každý tak na chvíli
zapomněl na spěch a hromadu úkolů a přesmyček na téma jezdci Rally Krkonoše a prohlížel si
hezky z blízka zebry, antilopy, pakoně, nosorožce a další zvířectvo. Tímto jménem jezdců i
pořadatelů děkuji panu Zdeňku Čermákovi, který nám tento zážitek zprostředkoval.
Ode Dvora Králové nás již cesta vedla neomylně k cíli. Přes Hostinné, Rudník a Mladé
Buky jsme se dostali až na parkoviště pod lanovkou v Janských Lázních, kde probíhala
zkouška zručnosti. Slalom letos opět postavil Mirek Krčmář z firmy ATS, která rovněž
věnovala hodnotné věcné ceny vítězům slalomu mezi muži i ženami a představila všem svůj
nový internetový obchod. Souběžně se zkouškou manévrovací schopnosti vozu probíhaly
rovněž vědomostní testy a Besipem připravené krátké testy pro řidiče.
Svůj prostor měly při Rally Krkonoše – Cíl Neznámý také děti. Zřejmě také díky tomu
se jejich počet v závodních vozech o něco málo rozšířil. Odvážný byl zejména pan Dvořák,
který si sebou přivezl rovnou tři malé navigátory, kteří ho úspěšně dovedli až do cíle a
zvítězili tak v kategorii nejmladší navigátor. Každý malý spolucestující dostal na cestu testík
z Besipu a pár hádanek připravených pořadateli soutěže. V cíli byly tyto testy vyhodnoceny a
dětičky za jejich splnění získaly malý dárek.
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No a tím už se dostáváme k vyhlášení výsledků. Ve slalomu byl tentokrát nejrychlejší
mladý Filip Bodlák před Michaelem Hermanem a Romanem Polákem, nejrychlejší mezi ženami
byla stejně jako loni Dana Tajzlerová. Ta spolu s paní Královou zvítězila rovněž v celkovém
hodnocení dámských posádek. Třetí místo celkově a titul nejlepšího nováčka si odvezl Filip
Bodlák se sestrou Annou. Druhá byla dvojice Tyrychtr – Jeřábek a na první stupínek
vystoupila smíšená dvojice Herman – Hlavatá, kteří před Doležalovými a Tyrychtrem
s Jeřábkem zvítězili také v pětiletém hodnocení seriálu závodů.
Letošní závod se neobešel také bez drobných karambolů. Havárie posádky Peugeotu
106 za Rudníkem skončila bez zranění, což je nejdůležitější. Dvě posádek pak do cíle dorazili
s prošlápnutou brzdou a museli se v části cesty a ve zkoušce zručnosti spoléhat pouze na
ruční brzdu. Stavební práce těsně před cílem u hotelu Omnia pak zapříčinily defekt jednoho
z vozů. Jeho majitel si při vyhlášení symbolicky odnesl klíč na kola :o).
I přes mírnou nepřízeň počasí byly posádky spokojeny. Tentokrát nebylo nutné zvláště
v druhé části soutěže tolik spěchat, podívali jsme se na chvíli také ven ze svých vozů, pobavili
jsme se při slalomu i záludných testech a dali si dobrou večeři. Vyhlášení výsledků pak bylo
díky prostředí hotelu Omnia příjemnou tečkou za náročným dnem. A příští rok se můžeme
těšit na začátek dalšího pětiletého cyklu závodů.
Některé posádky již nyní plánují strategii na příští ročník a hledají nejvhodnější vůz, se
kterým jet. Dle zákulisních informací by mohly nastat drobné změny v organizaci soutěže, a
proto můžeme jen netrpělivě čekat, kolik dvojic a jejich dětských doprovodů přiláká na start
šesté pokračování Rally Krkonoše – Cíl Neznámý.
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