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5e štítem se vrótili z dqIekého Mexikq čIenové czech

o storším, Novíc obievil i českou
stopu v ieií historii. V roce l953
se ií se zdorem zúčostnil zóvodník
o podnikotel Joroslov Juhon |1921
- 2011), kter po své emigroci
do Guotemoly zostupovol v této

zemi znočku porsche.

Republic Rqlly Teomu. Nq soutěži s legendórním |ménem
Lq Cqrrerq Ponomericono dovezli všechny Iíi voty
do cíle, Vo|rěch Štqif s Vlodimírem Zelinkou novíc
vyhróIi svoii r ídu.
Iok se nošinci ocitli ve St ední

IAr"ri."? Nópod uzról zhrubo
p ed dvěmo roky próvě v hlově
ost íleného soutěžóko Voity Štoi-
fo. Ziistil, že slovnó Correro se
stóle po ódó, byť ioko podnik pro
outomobily s rokem v,roby 1972

P vodní p edstovo, že ide spíše

o společenskou zóležitost, vzolo
po zhlédnutí soutěže v roce 20l3
rychle zosvé. Bylo iosné, žebez dů-

klodné p íprovy není šonce no vY-

rozněiší úspěch. V té době toké him

dospěl do své konečné podoby.

Ke Štoifovi se p ipoiili Peh Kočírek,
znóměiší do té doby spíše ze svá
ho účinkovóní no okruzích, o úpln

novic ve světě rychl ch kol Joroslov
Petrósek, kter se doposud věnovol

bezmotorovému létóní o snowboor-
dingu. Role novigótor se uioli
prot elí motodo i Vlodimír Zelinko,

Joroslov Jugos o Korel Jirótko.

Složitěiší by| rniběr techniky.

Štoifovi se nokonec podo ilo sehnot

vzócné kupé Suboru Leone, Kočírek

vsodil no BMW 2800 CS o Petró-

sek zrjstol věrn Juhonovu odko-

zu, když ídil Porsche 9l l . Yory

czech Republic Rolly Teom v cíli soutěže Lo orrero ponomericono
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Voirěch Što;f 1vlevo) o Vlodimír Zelinko zvítěziti v kotegorii
Historico A Plus

Nov sosf spokoiení Petr Kočírek (vprovo) o Joroslov Jugos
v cili soutěže

byly ovšem od pr}vodních moiitelri

vesměs získóny v nep íliš uspokoii-

vém stovu, tokže v dílnóch suboru

Czech Rolly Teomu měli mechonici

po cel rok o zóbovu o próci po-

storóno.

V}provo soust edilo znočnou

pozornost i no prezenioci proiekiu

no ve einosti. Tiskové konference

p ed odletem se v prostoróch me-

xické ombosódy vedle velvyslonce

tohoto stótu zrjčostnil rovněž ministr

zohroničních věcí ČR Lubomír zoo
rólek. Zo oceón se spolu s posód-

komi o technick;im doprovodem

vydoli i zóstupci médií o toké, coby
potronko, herečko Anno Polívkovó,

kteró ie vnučkou Joroslovo Juhono.

První čóst ,,horké fóze" p edsto-

vovoly logisticky nóročn p esun

do p ístovrr Verocruz no poloostro-

vě Yucoton a zproyoznění prono-

iot ch servisních vozidel. Nopilno
měl zeiméno Petrósek, kter musel

měnit motor o bednu s nóhrod-

ním ogregótem doslovo dobiivot
no celních ednících v Mexico
City.

Už úvodní z celkem sedmi etop
noznočilo, v čem budou spočívot
neivětší úskolí dobrodružsfuí imá
nem Lo correro ponomericono.

Jelo se prokticky neustóle ve znoč-
né nodmo ské v}šce, kteró se

pohybovolo od 2800 do 3400
metr . V kombinoci s nep íliš io-
kostním nízkooktono,4ím polivem
to pohonn m iednotkóm nedělolo
v bec dobre o ty pozb voly mnoho

ze svého rn konu. po odotelé toké

ródně nošponovoli čosou pro-

grom, lntervoly no p eiezdy mezi

iednotlinimi rychlostními zkouškomi
byly extrémně krótké. Stortuiící pre
to hrešili no to, že s dodržovóním
doprovních p edpisri si místní hlovu

moc nelómou o po běžnlich komu-

nikocích uhóněli mnohdy zóvrol-
n m tempem. Pokud iim to ovšem

umožnil chootick provoz o dólnice
o silnice p eplněné těžk mi nóklo-

ďóky, Snod v ieště horší pozici byli

mechonici, kte í, oby stíholi někdy
i stokilometrové p esuny, p edvó-

děli čosto doslovo koskodérské
kousky. Novíc zhusto zo vydotného

dešiě. Množsfuí o intenziio sróžek

p ekvopovoly i domorodce, kte í

něco podobného nezožili údoině

22 let. Nep ízeň počosí bohužel

toké vedlo ke zrušení někter ch mě-

enlich úsekr].

Ač pro St edoevropono šlo

o podmínky oprovdu nezvyklé,

rvoli se Štoif se Zelinkou od po-

čótku o prvensfuí ve t ídě Historico

A Plus. Vedle rn še uvedenych nó-

stroh se vypo ódóvoli i s obiemo-

rnim hendikepem (se šestnóctistov-

kou čelili dvoulitr m) o zóludnlimi

zóvodomi. Joko když prosklo lon-

ko od pedólu plynu o spoluiezdec

zelinko ovlódol okcelerótor ručně

pomocí drótu, protoženého boč-

ním okénkem| Zóvažnéiší kompli-

koci p edstovovolo pochroumonó

p ední nóprovo. Posódko bylo

nuceno vynechot několik vložek
o inkosovolo citelnou čosovou pe-

nolizoci. P esto souboi s domócím

Roulem Gonzolezem s doleko sil-

něiším Volkswogenem Kormonn

nevzdolo. Ztrótu postupně umo-

zóvolo o v pedposlední eiopě

ií nohróly i Mexičonovy troble

s oleiornim čerpodlem. V zóvěreč-

ném děisví prokózol Štolf, že ne

nodormo pot í k tuzemské rollyové

špičce, o svého soupe e nokonec

porozil o šestnóct sekund.

Kočírek o Jugos do puntíku no-

plnili p edem stonovenou strotegii-
zočít pomoleii o postupně zvyšovot

iempo.,,Bovorók" spolehlivě držel,

vypekl ie pouze iednou, když od-

mítly poslušnost stěroče - pochopi-

telně próvě ve chvíli, kdy lilc, ioko
z konve... Stupně vítězrj v kotegorii

Historico B iim nokonec utekly o po-

věstn vlósek, do vlosti se p esto

vroceli norny'sost spokoieni.

Smrjlo se p ilepilo no Petrósko

s Jirótkem. První etopu rvlódli se ctí,

do té nósleduiící ole už své porsche

nenostortovoli. Vodny7 rozdělovoč

ie nepustil oni do t etího pokročo
vóní, potom se ole outo umoud ilo

o ož do cíle šlopolo ioko hodinky.

Ať už v obsolutní klosifikoci do
podli 1okkoliv čeští reprezentonti se

vzócně shodli no tom, že se iednolo
o vprovdě životní zóžítek, Novzdo-
ry všem těžkostem, novzdory tomu,

že p ístup orgonizótorů mnohdy vy,-

chózel z v tomních končinóch hoině

rozší eného odklódocího principu

,,moňono". Plónuií proto nóvrot, po
kud možno ieště v hoině|ším počtu.

Hosto lo visto, Méxicol
l Morek chvólo
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V kotegorii Historico A Plus obsodili Štolf - Zelinko první místo, v kotegorii

Historico B Kočírek - Jugos čtvrté o,Petrósek - Jirótko osmé místo.

Kočírek - Jugos

Obdivovot krósy mexické p írody nebyIo kdy

podzim 2014 | AUIO fuendy l 2l


