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Minulý týden se uskutečnila Valašská Rallye 2014, tento závod spadal do seriálu MČR-S 
2014 a pořadatelem byl Czech Rally Cup. Valašská Rallye se na českou scénu vrací opět po 
roce, minulý rok se Valaška nejela, ale v tomto datu se udála Rally Vrchovina. 
Nyní se vraťme k přítomnosti, letošní ročník Valašky byl velice zajímavý. Rallye byla krátká, 
čítala pouze 6 rychlostních zkoušek, ale za to velice náročná a přinesla rekordní počet 83 
odstoupených. Ve hře bylo plno favoritů, ale velké překvapení na diváky udělali i někteří 
nováčci. 
Jak tedy tento závod probíhal, na to se pojďme teď podívat!   
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Absolutní pořadí 
Jak již bylo zmiňováno, favoritů na Valašsko přijelo dost. Mezi ty nejlepší patřili jezdi jako 
Martin Bujáček, Ondra Babák, Jirka Jaroševský, Tomáš Uher, Martin Hudský, Honza Brich a 
Libor Tomeček. Nejlépe z lídrů měl našlápnuto Martin Bujáček, který vyhrál 1. a 3. rychlostku 
a stal tedy vedoucím mužem absolutního pořadí, na 4. RZtě ale se svým Citroënem C4 
havaroval a bylo po nadějích. Vedoucí pozici po něm převzal Ondra Babák, který sváděl 
neskutečný boj s Martinem Hudským. Oba borci pilotovali vůz Citroën C4 WRC. Vítězem toho 
souboje a vítězem Valašky se nakonec stal Martin Hudský, který zatáhl na posledních dvou 
měřených úsecích a nakonec tedy zvítězil o 18 vteřin. Výkonově slabší vůz, Ford Fiesta S2000 
pilotoval Pepa Kutěj, který dojel s moc krásným výsledkem, i přesto, že na první RZtě byl 
klasifikován až jako 30. dokázal se vyšplhat na krásné 3. místo a odvezl si bronz z prvního 
podniku šampionátu MČR-S. Milan Spurný a Ondra Mattes uzavírali první pětku absolutního 
pořadí. Skvěle se držel i Dan Klíma, který po 5. RZtě obsazoval 4. místo, na poslední zkoušce, 
ale nepěkně havaroval a také se přidal na listinu odstoupených.  

 
 

Skupina WRC 

Ve skupině WRC jsme mohli sledovat největší boje mezi značkami Citroën a Ford. Za Citroën 
to byl převážně vůz C4 a forďáci brali nejčastěji Ford Focus RS WRC 06. Nejlepší pětka jela na 
zmiňovaných „citrónech“, Martin Bujáček, Mates Kubín, Ondra Babák, Martin Hudský a Kuba 
Pochylý, ti všichni se s tímto vozem tahali o vteřinky. Ve „WRCkách“ nastal velký odpad a 
mnoho favoritovaných jezdců odpadlo. První dvě místa v této skupině již známe 
z absolutního pořadí, obsadili je Martin Hudský s Ondrou Babákem. Překvapivě třetí závod 
dokončil Honza Mařík, který se divákům ukazoval s Fordem Focusem RS 03. Čtvrtý byl 
nováček v našem cupu, Vašek Kocourek, která se také přidal do skupiny jezdců se značkou 
Ford. S jízdou na jistotu ovládl 5. místo Honza Mazanec.  
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Skupina A 
 
Do skupiny A byly v našem cupu sloučeny třídy A8 a A7, nicméně na trati se stejně objevil jen 
jeden závodní vůz A7 a 9 vozů skupiny A8. Tato skupina v poměru zas takový odpad nezažila, 
do cíle se dostaly 4 vozy. Zde měl velké zastoupení vůz Toyota Celica s205, se kterou dokázal 
vyhrát Ondra Mattes, který svým protivníkům docela naložil a druhého Tomáše Jarolímka 
porazil o necelé 2 minuty. Padesát vteřin za nimi závod dokončil Libor Tomeček, všichni tito 
jezdci závodili se stejným vozem. Jirkovi Pohlídalovi se závod moc nepovedl, ve skupině i 
v absolutním pořadí dojel poslední, ale je v cíli závodu a to se počítá! Jirka závodil s Fordem 
Escortem a nehledě na umístění byly jeho průjezdy také divácky velice zajmavé. 
 

 
 
 

Skupina S2000 
I v této kategorii jsme mohli spatřit velký počet kvalitních jezdců, vůz této specifikace 
dovezlo na Vsetínsko něco kolem 26 jezdců. Nejlepší z nich byl zmiňovaný Josef Kutěj, který 
dokázal o 22 vteřin zvítězit nad Milanem Spurným. Listina odstoupených se v této kategorii 
také rychle zaplňovala, Petr Bujáček, Honza Vondra, Pavel Šťastný, Olda Babák, tito jezdci 
podávali velice kvalitní výkony, ale bohužel to zde nedopadlo. Třetí místo ve skupině zaujal i 
Dalibor Rafaj, který sváděl nelehký boj s Milanem Spurným. O 18 vteřin byl Dalibor horší, ale 
za to si dokázal vytvořit 32 vteřinový náskok nad Vaškem Purmenským, kterému se začátek 
závodu také velice povedl a po 2. rychlostce byl dokonce na druhém místě. Poněkud slabší 
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výkon oproti jeho kvalitám podal Martin Vraný se Škodou Fabií S2000, který ztratil 58 vteřin 
na Vaška, ale odváží si krásné 5. místo ve skupině. 
 

  
 
 

Skupina N4 
 
Suverénně nejlepší v této skupině se stal Tomáš Lessus, který závodil s vozem Subaru 
Impreza N14. Tato skupina patřila vozům značky Subaru. Ve výsledkové listině jsme mohli 
spatřit pouze 1 Lancera, kterého do cíle dovezl Míra Šopík na 5. místě. Nejstarší Subaru 
pilotoval Lukáš Kolář, s tímto vozem dokázal dokončit závod na 2. místě. Třetí byl slovenský 
jezdec Maroš Sucháš, který řídil tak jako Tomáš Lessus vůz Subaru Impreza N14. Jedenáct 
vteřin za ním dokončil závod Milan Kuča a odvezl si body za 4. místo. 
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Skupina S1600 
Nyní se pojďme podívat také na velice oblíbenou skupinu S1600, která tentokrát přinesla 
rapidní počet odstoupených. Do cíle se probojovalo jen 6 dvojkolek. Velice silní jezdci 
havarovali již na začátku, Tomáš Uher poslal z trati svoji Fiestu na 2. rychlostce, na stejné 
zkoušce pohřbil svoji Fiestu i Honza Brich. Třetí kvalifikovaná Fiesta Tomáš Adama skončila 
také na dvojce a tím se otevřely naděje slabším jezdcům. Situace využil Honza Šmerda, 
pilotující Škodu Fabii KitCar. Své první umístění si držel od 2. do 4. RZty. Pětka se mu ale 
nepovedla a na první pozici se probojoval Lukáš Večeřa, který proháněl Fiestu. Na Přehradě, 
poslední rychlostní zkoušce, Lukáš zatáhnul ještě víc, nedal nikomu šanci a bral body za 1. 
místo. Třetí dokončil závod Tomáš Langer, který na druhého Honzu Šmerdu ztrácel 1 minutu. 
O smolných 6 vteřin byl pomalejší Lukáš Charvát a odváží body za 4. místo. S Hondou Civic R3 
si dojel pro páté místo Jiří Šimonek. 
 

 
 

 

Skupina H 
Do této skupiny spadají vozy skupin A6, A5 a H. Tato skupina neměla velké zastoupení. 
Nejvíce se na trati objevoval vůz Renault 5 GT Turbo, ale cíl nespatřil ani jeden. Jediným 
jezdcem, který si dojel pro body, byl Rosťa Novosad s Ladou Kalinou R2, ten dříve pilotoval 
vozy skupiny S1600, ale jak je vidět A6tka byla pro něj dobrou volbou. 
 
  
Valašskou Rallye máme shrnutou a je již minulostí, já se na vás budu těšit na konci dubna 
v Hořovicích, kde startuje zcela nový Českomoravský pohár! Na tratích šampionátu MČR-S 
se uvidíme na přelomu května a června, pojede se Rallysprint Kopná. 
 

 
© Jan Šmerda, Czech Rally Cup, 13. dubna 2014 

 


