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7. RC Rallye Český Krumlov ovládl Zdeněk
Klíma a zapsal se mezi vítěze tohoto závodu
V sobotu 20. května 2017 se na českobudějovickém výstavišti proháněly nejen závodní automobily,
auta na elektrický pohon nebo „drifteři“ se svými silnými vozy. U divácké „kosy“ v BIRELL RALLYE
ARENĚ v Českých Budějovicích se konala 7. RC Rallye Český Krumlov. Jednalo se o závody rádiem
řízených modelů v měřítku 1:10, které pohání akumulátor. Sedmý ročník ukázal, že si v oficiálním
doprovodném programu 45. Rallye Český Krumlov, RC Rallye našla své pevné místo.
Na startu se v sobotu ráno sešlo celkem dvanáct závodníků. Čekalo na ně celkem devět měřených
úseků. Prvních šest se odjelo v dopolední části závodu. Pak přišla pauza, která byla vyplněna Super
RZ, kde se i soutěžícím v RC Rallye představili jejich dospělí kolegové, startující s velkými auty. Po
odjetí závodních aut přišla na řadu druhá sekce 7. RC Rallye Český Krumlov, která obsahovala tři
rychlostní zkoušky. Poté se všichni přesunuli do Jelení zahrady v Českém Krumlově, kde mezi
dojezdem historických a soudobých aut do cíle došlo i k vyhlášení výsledků 7. RC Rallye Český
Krumlov.
Největším smolařem závodu byl Dalibor Benych ml. Svou silnou Lancii Deltu S4 musel odstavit hned
v jejím začátku. „Bohužel se mi nepodařilo uvést auto do chodu. Zřejmě došlo k nějaké poruše
v elektronice,“ smutně dodal k celé situaci jezdec. Premiéru měly na 7. RC Rallye hned dva vozy. Oba
patřily do týmu HOBL Motorsport. Ředitel soutěže Radek Perník, představil úplně novou Škodu Fabia
R5 v loňských barvách továrního týmu Škoda Motorsport. Druhým týmovým vozem byl Volkswagen
Polo R WRC, se kterým se letos prohání několikanásobný rakouský mistr Raimund Baumschlager.
Zdeněk Klíma od samého začátku všem ukazoval, kdo bude králem sedmého ročníku RC Rallye Český
Krumlov. Zvítězil hned v úvodní rychlostní zkoušce a nebýt Michala Perníka, který jako jediný vyhrál
jednu rychlostní zkoušku, tak by závod nepoznal jiného vítěze rychlostní zkoušky. Podoba čistě
náhodná s Janem Kopeckým, který podobným způsobem ovládl letošní 45. Rallye Český Krumlov. Na
druhé místě a nejrychlejším jezdcem kategorie Junior se stal Michal Perník. Třetí pak dojel Martin
Rada. Nejrychlejším veteránem byl Miroslav Lovčík.
Požádal jsem o krátké shrnutí vítěze Zdeňka Klímu: „Na závod jsem se těšil, protože letos dorazil se
Škodou Fabia R5 tovární tým Škoda Motorsport. Dále nechyběl Volkswagen Polo R WRC od
Baumschlager Rallye & Racing, a tak o konkurenci nebyla nouze. Našemu týmu se podařil přestup z
historických aut do nového Citroënu DS3 WRC. Moc jsem se těšil na jízdu s tímto autem. Závod to
byl podařený. Navíc zůstalo po celou dobu sucho a čerstvé auto fungovalo na těžké trati tak, jak
mělo. Třešničkou na dortu bylo opět vyhlášení výsledků v Jelení zahradě v Českém Krumlově mezi
velkými kluky.“
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Speciální díky patří i mamince Zdeňka Klímy. Jako ceny na závěrečné vyhlášení upekla dorty, které
byly stejné, jako loga 7. RC Rallye Český Krumlov. Závěrečné slovo jsme nechali na řediteli 7. RC Rallye
Český Krumlov, kterým byl Radek Perník. „Chtěl bych všem, kteří nám při přípravě a organizaci
sedmého ročníku RC Rallye pomáhali, moc poděkovat. Pak samotným soutěžícím, protože bez nich
by se závod nekonal. Atmosféra na českobudějovickém výstavišti nebo při samotném vyhlášení
v Jelení zahradě v Českém Krumlově byla skvělá. Chtěl bych Vás pozvat na další RC závody, které
pojedeme v rámci 13. ÚAMK RC Rallye Cupu Český Krumlov. A samozřejmě i na další ročník RC
Rallye Český Krumlov!“

Konečné výsledky:
1. Zdeněk Klíma / Citroën DS3 WRC 10:02.089
2. Michal Perník / Volkswagen Polo R WRC +44.283
3. Martin Rada / Toyota Celica GT-Four +1:26.605
4. Radek Perník / Škoda Fabia R5 +1:49.755
5. Vítek Kříž / Škoda Fabia S2000 +2:26.549
6. Ondra Rada / Citroën Xsara WRC +2:27.109
7. Jan Benych / Citroën Xsara WRC +3:02.791
8. Miroslav Lovčík / Ford Escort RS Cosworth +5:27.303
9. Jaroslav Klíma / Ford Escort WRC +5:48.750
10. Miroslav Wimmer / Tatra 603 +5:57.328
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