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Letos v ervenci uplyne 20 let od události, která rozesmutn la nejen fanoušky rally.
Na rychlostní zkoušce íslo dv  na trati mezi B ezovicemi a Bezd dicemi, zem el na
infarkt za volantem své lancie francouzský pilot Claude Labrot. Dokázal ješt
zastavit rozjetou deltu, která na RZ 1 dosáhla desátého absolutního asu,
a pravd podobn  tím zachránil život Régine Cabaniols, své p ítelkyni a navigátorce
v jedné osob , ale i p es pomoc posádek a p ivolaného léka e se Claude Labrotovi
již nedalo pomoci.

Když Claude Labrot v lét  roku 1991 p ijížd l do Mladé Boleslavi, byl dnešní
všudyp ítomný internet v plenkách. Proto jen minimum zasv cenc  v lo, že francouzský
jezdec m l se soukromými vozy Alfa Romeo, Opel, Toyota a Lancia zkušenosti se
sout žemi mistrovství sv ta. Úvodní metry tehdejší Bohemie potvrdily, že šlo o zdatného
jezdce, který byl schopen zajet kvalitní výsledek. Když jsem procházel sv j archiv,

emýšlel jsem o tom, jak nejlépe uctít památku jezdce, který se bohužel z Rallye Bohemia
už nikdy nevrátil dom . Rozhodl jsem se p es svého známého kontaktovat francouzského
závodníka Dominiquea Laurenta s prosbou, zda by mi nepomohl s kontaktem na rodinu
Claude Labrota. K mé velké radosti se to poda ilo. Na m j dopis, který jsem psal celý
týden a ješt  mnohem déle jsem o n m p emýšlel a hledal slova, mi p išla odpov  od
jeho dcery:

Drahý pane Porazile,

byla jsem velmi dojata Vaší laskavostí a jsem Vám velmi vd ná za vzpomínku na mého
otce, který zem el p ed dvaceti lety na infarkt za volantem svého vozu Lancia Delta
Integrale. Až do konce svého života tak byl se svou vášní a odešel b hem toho, co
miloval. Jeho spolujezdkyní nebyl nikdo jiný než jeho p ítelkyn  Régine Cabaniols, paní,
se kterou mám stále ješt  skv lé vztahy. Ješt  jednou Vám d kuji za váš zájem.

Anne Claude ROCH

Claude LABROT se narodil 12. ervna 1942 v Pa íži. Žil v Sete v Héraultu ve Francii a od
roku 1971 a živil se jako prodejce voz  zna ky FIAT. M l dv  d ti, které pracovaly s ním,
a partnerku, Réginu CABANIOLSOVOU, se kterou po mnoho let sdílel svou váše  pro
motorsport. Zem el 11. ervence 1991 nedaleko Mladé Boleslavi. „Jak m že jedna malá
a zlá nevolnost ud lat te ku za p íb hem lov ka a pilota…, nechat zaniknout
osobnost, která se stala známou svými úsp chy v rallye, trvajícími tém  dvacet



let… Jednoduše proto, že asto nenaslouchal hlasu rozumu, který mu radil ztratit
kolik sekund jen sám pro sebe, pro záchranu svého srde ního rytmu, aby se

vyhnul vážným problém m. Ale poj me mluvit o motosportu, kde p inou všeho je
váše , váše , která motivuje, ovládá, pobízí jezdce a nutí ho jet stále rychleji a brzdit
ješt  pozd ji. Tak tedy, v našem sou asném sv  bez zájmu, ve sv  kompletn
plochém a beztvarém, kde ideály umírají, bychom si m li vážit lidí, kte í mají odvahu
žít svou vášní až do konce života,“ vzpomíná dcera Claude Labrota, Anne Claude
Roch.

est jeho památce.
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