
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Již 1.5. 2014 startuje 2. podnik "velkého mistráku" . Bude jim 

již 42. Rallye Český Krumlov. Jezdce čeká více jak 116 ostrých 

měřených kilometrů ve dvou zrádných etapách na celkem 

sedmi úsecích . Meteorologové hlásí příznivé podmínky pro 

tento krásný sport, ale počasí nás může kdykoli překvapit. 

Pojďme si tedy představit letošní Krumlov. 

 

1. Etapa  

1 RZ - Super RZ České Budějovice 

2,5 RZ  - Slavkov 

3,6 RZ  - Rožmitál 

4,7 RZ  - Ján 

 

                                                          2. Etapa 

                                                          8,10 RZ - Kohout 

                                                          11RZ - Super RZ Č. Budějovice 

                                                          9,12 RZ - Malonty 

                                                          13,14 RZ - Lipno 

 

 

 

 



 

 

 

První a zároveň 11. RZ-tou bude "okruhovka" v Českých 

Budějovicích. RZ, která nás protáhne nejen po asfaltových 

komunikacích, ale i šotolinovými zákoutími města.  Velmi 

atraktivní RZ pro diváky s dobrým přístupem a skvělými 

diváckými místy.  

 

 

 

 

 

 

                     2. a 5. RZ Krumlovské     

      soutěže bude měřený úsek    

     zvaný Slavkov. RZ, která je plná               

     zákeřných míst a rychlých úseků. Na 

    RZ najdou diváci atraktivní průjezdy  

   vracáky, rychlými esíčky nebo také jedním  

   velkým skokem. Zhruba uprostřed RZ naleznou 

  diváci pro Čechy ne, moc  častý šotolinový úsek. Na 

této RZ u jezdců rozhoduje nejen zručnost, ale i tzv. průjezdy 

na krev. Úseky se skoky nebo zákeřný úsek v lese. Druhý 

průjezd RZ se jede za 

tmy!  



 

 

3. a 6. RZ je velmi rychlý technický a uskákaný úsek. Zde na 

Rožmitále dostane co proto nejen technika, ale i posádky. Na 

nejednom úseku této RZ se rychlosti pohybují velmi blízko 

maximálním možnostem vozů. Na této RZ bohužel není pro 

diváky příliš mnoho míst s dobrým přístupem. Nejjednodušší 

je se dostat do úzkého pravého odbočení hned za                            

druhým splitem. Rychlé dobrzdění na uskákaném                        

povrchu dělá problémy nejednomu jezdci.          

Druhý průjezd opět za tmy.  

 

 

 

 

                 4. + 7. RZ Ján .              

 Neuvěřitelně uskákaná a 

rychlá RZ. Nejen typický český   

     uskákaný asfalt, ale také velmi zrádný  

    šotolinový úsek. Mnoho skoků a rychlých 

    protahováků. Pro diváky velmi atraktivní 

   RZ s několika zajímavými úseky.  Nesmíme  

  zapomenout, že i zde se 2. průjezd pojede za tmy! 

 

 

 



 

 

 

8. a 10. RZ Kohout. Technická a poměrně rychlá RZ plná 

nebezpečných úseků mezi vinicemi. Spousta diváků, spousta 

krizovek, no prostě ta pravá rally. Opět krátký šotolinový 

úsek. Střídá se zde rozbitý a úzký asfalt s velmi širokým, ale 

uklouzaným.  

 

 

 

 

  9. a 12. RZ je vůbec 

 nejznámější RZ 

Krumlova. Pojem Malonty 

málokterý fanoušek rally 

nezná. Technická a velmi  

     nebezpečná RZ. Mnoho    

    odstoupených a rozhodně zde není  

   prostor na chyby! A na to pozor. Úzký uskákaný 

   asfalt a plno fanoušků. To jsou ty pravé  

  Malonty a ta pravá Rally. Spoustu protahováků a 

technických vracáků. Máme se na co těšit!  

     

 

 



 

 

A na závěr dva průjezdy stejnou RZ-tou. 13. + 14. RZ Lipno. Asi 

nejdelší RZ celé soutěže. Velmi rychlé úseky. Technické 

protahováky a klid pro posádky. Široká silnice, na které auto 

pěkně drží. Spousta diváků a show od všech jezdců. Tento 

úsek je také v některých místech na srdce a to bude 

rozhodovat. Zde bude však některým dělat potíž volba  

setupu a převodovky. Uvidíme jak se s tím jezdci          

poperou.   

 

 

 

 

                   Skoky, vracáky, 

 šotolinové úseky, velmi rozbitý 

 asfalt i uklouzaný asfalt + velká 

spousta diváků se rovná velmi  

     zábavný víkend. Pomalu se to blíží a 

    my se na Vás těšíme.  

 

 

 

Rallye Český Krumlov 2014 is coming! Be carefull but Fast!  

 


