Be ov nad Teplou, 31. 7. 2010, komentá

V poslední ervencovou sobotu se na trati z Be ova n. T. sm rem na Krásno uskute nil další podnik
eského mistrovství ZAV. Velmi rychlá tra m í p t tisíc metr a p ekonává p evýšení 160 metr .
Náro nost trat zvyšují zvln né a uskákané partie. Z bezpe nostních d vod byl na trati z ízen jeden
retardér, nejeden jezdec se vyjád il, že by tra snesla ješt klidn retardéry dva. Po así jezdc m p álo,
celý den p íjemn svítilo sluní ko.
Všech devadesát závodník a jejich týmy našli dostate n prostorné zázemí v depu za cílem na letišti
v Krásn . Délka trat , spolu s nutností otvírat tra pro civilní provoz mezi jednotlivými závodními
jízdami, zp sobovala delší prostoje mezi jednotlivými jízdami, ale v okamžiku, kdy byla závodní jízda
odstartována už vše b želo jako po drátkách. Drobná zdržení kv li kolizím, nenarušila podstatn
pr b h závodu a v p t odpoledne už byl i poslední startující v cíli.
Trénink hned na za átku opep ila havárií juniorka Dominika Benešová u níž obrovskou chu závodit
zatím nedrží p i zemi zkušenosti a tentokrát to tedy skon ilo ránou a nepojízdnou peugeotkou. To Ivo
Král po kontaktu se svodidly dokázal dostat Golfa do cíle, za pomoci Honzy Ko iše opravit, nastoupit
do druhé jízdy a zvít zit. To další kontaktér svodidel Petr Balík už takové št stí nem l a skon il na
odtahovce. Velmi nemilá v c se stala Tomáši Hankovi. Na rozpálený výfuk se mu dostal olej a v z
za al ho et plamenem. Ve vší sm le m l Tomáš št stí, že p ítomní hasi i nezaváhali a pohotovým
zásahem ohe uhasili (což je další d kaz o bezpe nostním zabezpe ení našich závod )a zachránili
Tomáše p ed totální škodou. Asi se v depu nenašel nikdo, kdo by Tomáše up ímn nelitoval. Závodní
jízdy pak nabídly divák m napínavou podívanou. Zvláš musel všechny zaujmout letos nebývale t sný
souboj na p edních místech nejsiln jší t ídy, kde nakonec š astnému vít zi Edovi Paterovi byli
vyrovnanými soupe i V. Liška, Z. Kožmín, J. Jírovec a J. Vávra.
Závody tedy prob hly bez zran ní. Po adatelé na trati zvládli velké množství divák bez komplikací a
vyhrocených situací. U paní starostky Be ova mají naše závody velkou podporu, p es po áte ní obavy
se i z dopravních policist na míst vyklubali oktanoví nadšenci, takže doufáme, že se p íští rok do
Be ova náš seriál vrátí a možná na dvoudenní závod.
Hodnocení t íd
SE 1400
V nejslabších sériových autech zvít zil Vlastimil Suk, druhý z rodinné dvojice, junior, tentokrát
zdravotn indisponován z stal doma. Vít zné auto bylo po závod zkontrolováno technickým
komisa em, který se za pomoci endoskopu podíval d kladn na vnit nosti pohonné jednotky a shledal
v z naprosto istý, odpovídající p edpis m pro sériové vozy. Druhé místo a vít zství v juniorském
poháru tentokrát p ipadlo Jakubovi z bratrského dua Mészárosových. T etí skon il Tomáš Mészáros.
Na tvrtém míst dojel Lá a Rosi ka, který se pomalu lou í se svou P 106.
SE 1600
Ze sedmi ú astník t ídy byl nejrychlejší zbraslavský závodník Antonín Široký na Peugeotu 106 p ed
Mojmírem Pribulou s Hondou Civic. Ten svád l vyrovnaný souboj s t etím Františkem Kou imským,
kterého nakonec p edstihl o sedm desetin sekundy.
SE 2000

T ída už v tréninku p išla o své dva špi kové protagonisty, odstoupil Martin ábela a po první jízd
velmi spokojenému Tomáši Hankovi v druhé tréninkové jízd náhle vzplála Acura. Pohotový zásah
hasi ochránil Tomáše od totální škody. Všichni Tomášovi p ejeme, aby Hondu co nejd íve
zprovoznil. Vít zství si nenechal od nikoho vzít Michal Slová ek na Nissanu Sunny. Pro st íbro si,
odpo inutý z dovolené, p ijel Ladislav Kloko ka na Alf Romeo 147. Na t etím míst skon il tém
na domácí trati Roman Hovorka na Renaultu Clio. I tento v z prošel záv re nou technickou kontrolou
bez závad.
SE +2000
Tato t ída zná letos jen jednoho vít ze Jana Kvasni ku na Mitsubishi Lancer IX. Ten i tentokrát p ilétl
do cíle p ed Krásnem vždy nejrychleji a zajistil si další zlatý pohár. Jeho v ní pronásledovatelé, Ji í
Hák s dalším Lancerem skon il na st íbrném stupínku a na Martina Lva a jeho erné Subaru z stal
bronzový. Ve t íd sice skon il poslední junior David Loskot, ale i to sta ilo na pohár za t etí místo
v juniorech.
E1 1400
Necelé t i sekundy náskoku sta ily Radimu Machovi a jeho ervenému Swiftu k dalšímu vít zství
p ed Janem Hole kem na Favoritu. T etí místo vybojoval na siluet Š 1000 MB družecký Milan
Andruchovi . Památe ního Favorita po n jakém ase na start op t p ivezli otec a syn Mlejnkovi.
Mladší Pepa byl po první jízd tvrtý, ale technická závada v druhé jízd vystavila stop jak jemu, tak
otci.
E1 1600
Na start se postavili jen dva borci, navíc s nesoum itelnou technikou (Brian doufám promine) a tak
zvít zil Vítek Pokorný na Felici Pick-up. Brian Plešek na citroenu Saxo skon il druhý.
E1 2000
Petr Mužík na pe liv p ipraveném, silném Renaultu Clio nedal soupe m šanci a jasn zvít zil.
Nová ek na startu v seriálu Hynek Charvát na Nissanu Sunny se ukázal býti velmi rychlým a po
zásluze mu pat ilo druhé místo. T etí místo vybojoval a hezký dárek životnímu jubileu, které slavil na
míst , si v noval Miroslav Mašek na Fabii TDi. Další naftová Fabia s Tomášem Zelnkou za volantem
skon ila tvrtá. Po první jízd t etí Petr Balík v druhé jízd svou snahu p ehnal a skon il ve
svodidlech.
E1 +2000
Nebývale vyrovnaný boj širší špi ky se odehrál v této t íd nejsiln jších závodních aut. Již tréninkové
asy ukázaly, že Eda Patera bude mít na této trati t i až ty i soupe e, kte í ho nenechají jet na jistotu.
Po první jízd vedl Jan Vávra na Fabii TDI 4x4, druhý byl Eda Patera na Subaru WRC 98 a t etí Ji í
Jírovec na nádherném Nissanu GTR, všichni ve t ech desetinách. A to ješt hned za nimi na sebemenší
zaváhání ekali Zden k Kožmín a Vladimír Liška. Nap tí p ed druhou jízdou se snad dalo m it.
Nakonec nejvíc zabojoval Eda Patera a absolutn nejrychlejším asem vybojoval vít zství. Byl jediný,
kdo se na p tikilometrové trati dostal pod 2 minuty 26 vte in. Jan Vávra také ve druhé jízd ješt
zrychlil, sta ilo to však jen na druhé místo a zárove vít zství v Poháru diesel. Na t etím míst skon il
Ji í Jírovec, jehož tým Invelt racing reprezentovali ješt pátý Vlá a Liška na BMW M3 a sedmý Ji í
Linek s BMW 130i. Závod v této t íd na be ovské trati nabídl úžasný sport a z ejm bude pat it
k vrchol m letošní sezóny.

H 1300
Objemov nejslabší t íd historických voz dominoval Ji í Beneš s Mini Cooperem. Druhý skon il
Jaroslav Vosmek na Škod 130 LR. T etí místo vybojoval mistr isté stopy Josef Sto es startující na
Škod 100 A2, exemplá i z pán Vovsovy sbírky. Pe liv p ipravený krásný stroj spolu se šikovnýma
rukama a chladnou hlavou op t ukázal, že samotný výkon motoru není všechno. Na start se postavil i
další skvost našeho seriálu, Renault Alpine A 110 s Tomášem Cmíralem za volantem.
H 1600
Davidu Paterovi p estal Citroen Visa GTI mazat již v tréninku a tak závod p išel o horkého favorita.
Zvít zil Pavel Maier na Fordu Escort „dog bone“. Druhý skon il Miroslav Šenk na Lad VFTS. T etí
místo o t ináct setin p ed tvrtou Katarínou Rozsívalovou vybojovala vít zka Dámského poháru
Hedvika Servusová na Hond CRX.
H 2000
Cestu za dalším vít zstvím si zkomplikoval Ivo Král. V první jízd dojel s poškozeným autem do cíle,
i tak v nejrychlejším ase, ale bylo jasné, že bez opravy to dál nep jde. Situaci navíc ješt
komplikovala skute nost, že se na svém voze st ídal s Jaroslavem Duchkem, z minulosti známým a
úsp šným závodníkem. Nakonec za vydatné pomoci Jana Ko iše, Ivo v z na start p ipravil a i
organiza n se poda ilo zvládnout odstartovat a dokon it závod ob ma jezdc m. Ivo tak na vít zství
musel zapracovat ješt víc, než je normáln zvyklý. Druhý skon il Martin Slezák na BMW 2002.
Další 2002 na stupních vít z pat ila Ji ímu Šarochovi. Na start se postavil i další známý jezdec
z minulosti Jan He mánek na Alf Romeo 75. V z zatím trpí d tskými nemocemi a tak si ješt Jan
bude muset na plnokrevné závod ní po kat.

H + 2000
Ond ej Lorenz Na Audi Quattro nejen zvít zil v této t íd , ale i v Poháru pro youngtimery. Po první
jízd sice vedl Jaroslav Rejka na Jaguaru XJS, ale Ondra dokázal ve druhé jízd zrychlit o více než t i
sekundy a Jardu porazil. T etí místo vybojoval stále se lepšící Stanislav Urbánek na Fordu Capri. Ten
se v druhé jízd zlepšil dokonce o p t vte in a p ekvapil Pavla Baumgartnera, který skon il tvrtý a
druhý v youngtimerech p ed t etím pohárovým soupe em Janem Markem na Porsche 911.
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