


International Jänner Rally 2014 – Double IF Motorsportu

Sezona 2014 Odstartovala velmi brzy na začátku ledna u našich jižních sousedů v Rakousku. 
International Jänner Rally 2014 přilákal velký počet posádek, na které čekaly opravdu 
náročné podmínky na sněhu a ledu. První vítězství pro sebe urval Ondřej Babák. 

S2000

Většina posádek zvolila třídu S2000, když se na start soutěže postavilo celkem 52 strojů. Největší 
zastoupení měla značka Ford, s rovným počtem 49 vozů na startu. Zbytek tvořil Peugeot a Škoda. 
Jeden z největších favoritů, Martin Bujáček nezažil dobrý vstup do sezony, jelikož na druhé zkoušce 
havaroval a ve druhé etapě zakončil své působení velmi brzy. Od začátku soutěže začala 
přetahovaná o vteřinky a po půlce první etapy byl na tom nejlépe Honza Brich, ale druhý v pořadí 
Jirka Frištenský na Honzu ztrácel zanedbatelnou jednu vteřinu. Třetí byl prozatím Jirka Jaroševský, 
ale ten již ztrácel 10,6 vteřin. Po první etapě, přenocoval na prvním místě Honza Brich. Druhý byl 
Ondra Babák, který měl ztrátu na čelo 3,72 sekundy. Třetí flek si pro sebe držel Jirka Jaroševský, 
ale jeho ztráta na vedoucího muže činila již 51 vteřin. Bramborou příčku pro sebe v závěru 
vybojoval slovenský pilot Filip Putala, ale pátý Martin Hudský na něj ztrácel pouze 4,80 vteřiny, 
což zaručovalo zajímavý souboj do druhé etapy. 

Druhou etapu tvořilo 8 rychlostek a špatně se vyspal Honza Brich, když hned ráno vytvořil hodiny, 
a poté měl ještě technické problémy s převodovkou. Díky tomu klesl na průběžné 3 místo. Toho 
využil Ondra Babák, který se dostal na vedoucí místo. Po půlce druhé etapy se na vedoucím místě 
vyhříval Ondra Babák. Druhý v pořadí, kterým byl Jirka Jaroševský na něj ztrácel necelých 46 
vteřin. Třetí byl po technických problémech 
Honza Brich, minutu za ním byl stále Filip 
Putala. Do cíle soutěže zbývaly 4 rychlostky, 
na kterých si mazácky počínal Ondra Babák a 
díky tomu vyhrál první soutěž v kalendáři. V 
cíli nám Ondra poskytl krátký rozhovor: 
"Děkuji za závod. Pěkné klouzání, bavily mě 
obě etapy". Druhý skončil Jirka Jaroševský, 
týmový kolega Ondry Babáka, a tak mohl IF 
Motorsport slavit double. Třetí po smůle 
skončil Honza Brich, který, ale na Jirku 
Jaroševského mocne dotahoval a v cíli na něj 



ztratil 6,15 vteřin. Pro nepopulární čtvrté místo si doklouzal Martin Hudský, ale toto umístění bere 
určitě všemi deseti. Top five uzavřela nejlepší žena ve startovní listině Jana Kestová. Jana ztratila 3 
a půl minuty, ale dokázala porazit řadu schopných pilotů, což se rozhodně cení!

N4

V pozadí soutěže zůstaly ostatní skupiny a nejvíce se vozům S2000 dokázaly přiblížit klasické 
enka. Přes startovní rampu přejelo celkem 25 vozů značky Mitsubishi a Subaru. Po půlce soutěže 
byl ve vedení Filip Bezděk, který měl náskok přes půl minuty, se kterým se dalo slušně hospodařit. 
Druhý byl prozatím Dave Němec. Třetího až šestého v pořadí dělilo pouhých 10 vteřin což 
slibovalo velmi zajímavé souboje. V nočním servise bylo hodně rozruchu, protože se mezi špičkou 
promíchalo pořadí a to následujícím způsobem. Po první etapě vedl Lukáš Kolář, ale o pouchý 71 
desetin, když na poslední erzetě dokázal přeskočit Filipa Bezděka. Třetí byl Tomáš Lessus, který si 
vezl 10 vteřinovou penalizaci za předčasný start. Čtvrtý byl Dave Němec a nejlepší pětku se ztrátou 
necelých 53 vteřin uzavřel Tomáš Petrželka. Druhá etapa zamíchala pořadím, když odstoupil 
například Filip Bezděk nebo Lukáš Kolář. Těchto zaváhání využil Tomáš Lessus, když se dokázal 
vyhnout větší chybě a s velkým náskokem ovládl enka. V celkovém pořadí mu tento výkon stačil na 
8 příčku. Druhý skončil Dave Němec a na stupně vítězu se ještě protlačil Milan Kuča. V enkách 
dokončilo pouze 7 vozů, a čtvrtý nejlepší byl Maroš Suchač ze Slovenska. Pětku se ztrátou více jak 
4 minut uzavřel Roman Dujka.

S1600

Piloti předohrabů měli těžkou úlohu a na toto dobrodružství bylo přihlášeno celkem 29 vozů této 
specifikace. S první etapou se nejlépe vypořádal Míra 
Čech, který druhému Petru Vodičkovi nadělil na 10 
rychlostkách necelých 32 vteřin. Třetí šel po první etapě 
spát Jakub Pochylý, jehož ztráta činila již 1 minutu a 40 
vteřin. Čtvrtý byl prozatím Tomáš Langer a do první 
pětky se ještě vešel Anton Sabadoš. Do druhé etapy 
vstupoval jako jasný lídr Míra Čech, ale to by nesměl 
udělat na 14 erzetě chybu, díky které musel odstoupit. 
Odstoupil také Petr Vodička a tak se boj o vítězství 
otevřel jiným posádkám. Nejlépe se nastolené situace 
chopil Tomáš Langer a dokázal pro sebe vybojovat první 



místo. Druhý zakončil náročnou soutěž Honza Zouzal a na bednu se po velkém attacku dostal 
Honza Šmerda, když dokázal na poslední rychlostce přeskočit Pavla Poláka. Nejlepší pětici uzavřel 
Majkl Kučera.

Historici

Jelikož na start Jänneru zasáhli pouze 4 historici, tak velmi zkráceně. Po první etapě vedl bezpečně 
Jirka Ellschláger. Druhý v pořadí byl Josef Tomeček se ztrátou 48 vteřin. Další v pořadí Tomáš 
Tesař a Míra Vojček. Ve druhé etapě si pohlídal první místo a nedopustil nějaké drama Jirka 
Ellschláger a zaslouženě si dojel na Renaultu 5 GT Turbo pro první místo. Druhý zakončil Jänner 
Tomáš Tesař a třetí byl Míra Vojček. Josef Tomeček musel v průběhu druhé etapy odstoupit.

Máme úspěšně za sebou první soutěž velkého mistráku. Teď nás čeká dlouhá pauza do startu další 
soutěže, kterou bude Rally Český Krumlov.
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