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Rally du Valais 
 
Další podnik šampionátu byl situován do horské oblasti Švýcarska. Úzké, uskákané horské 
cesty lemované balvany, svodidly i skalními masivy byly výzvou pro všechny posádky. 
Obzvláště když teploty v tomto podzimním počasí už klesaly k bodu mrazu a na poslední 
powerstage pokryl rychlostní zkoušku sníh. Celkový výčet téměř 50 km měřených úseků 
nebyl velký, o to víc zrádný. Osm rychlostních zkoušek přijelo pokořit 153 posádek. Komu se 
povedlo dojet až do cíle bez super rally a kdo ukázal svou rychlost, na to se podíváme níže. 
 

 
 
RC1 
Do rally nejlépe vstoupila dvojice z RB RACING Dennis ZETAK a Martin BUJACEK a své 
Fordy Fiesta WRC drželi v popředí výsledků. Následováni byli Janem KADERABKEM z TaT 
Racing na Hyundai i20 Coupe WRC, Davidem VANDOU s Fordem Fiesta WRC týmu 
GRIZZLY Racing, Radimem DRGOU s další Hyundai i20 WRC z dílen DRGIS RACING. I 
přes drobné zaváhání na RZ 3, kde ZETAK vykroužil hodiny, ukázal všem ostatním zadní 
světla svého speciálu, a ze soutěže odcházel neporažen. Vyhrál všechny rychlostní 
zkoušky. KADERABEK a VANDA sváděli pěkné souboje o třetí příčku, dokud nepřišla na 
řadu RZ 7. VANDA neustál vysoké tempo a přetáčivý smyk svého vozu a narazil do stromu. 
Posádka vyvázla bez zranění, ale jejich vůz už nemohl pokračovat v jízdě. Přijít o pódiové 
umístění zamrzí ještě více, pokud o něj nepřijdete na trati, ale v servisní zóně. O tom se 
přesvědčil KADERABEK, když jeho technici přetáhli stanovený čas, za což posádka 
obdržela penalizaci. V poslední erzetě ještě udělal chybu BUJACEK, což ho stálo bonusové 
body z powerstage, když musel na erzetě couvat. Neopatrnou manipulací ještě pak ulomil 
křídlo své Fiesty. Do cíle tak dojeli borci v pořadí Dennis ZETAK, Martin BUJACEK, Jakub 
DOLEZAL (Toyota Yaris WRC), Lukas VECERA (Hyundai i20 Coupe WRC), Honza ORLITA 
(Ford Fiesta WRC, Czech Rally Fans RBR team). 
Umístění týmů: RB RACING, Czech Rally Fans RBRTeam, Team HTR 
 
 
 



RC2 
Velice dobře obsazená třída s erpětkama předvedla pěkné souboje, kde rozhodují sekundy 
a nebo chyby. Na taktiku není čas a proto všichni jedou na hranici svých možností, což často 
vede k haváriím. Ale jinak to ani nejde, pokud chcete pomýšlet na umístění na bedně. 
Nejrychlejší z počátku soutěže byl Zdenek JILEK a Tomas BURIANEK s týmovými Fabiami 
RB RACING. Následovali tak své kolegy z vyšší třídy. Za zády se jim držel Stepan PAULAT 
s VW Polem týmu GRIZZLY Racing, Jiri KRAMER se stejným vozem a Michal SYKORA s 
Hyundai i20 R5. Bohužel JILEK držel v otáčkách svou Fabii moc dlouho a v RZ 3 ve smyku 
opustil trať a havaroval do stromu. Lépe si počínal SYKORA, který taky letěl na hranici 
adheze a pořadím se začal posouvat výš. Na RZ 5 ho ale štěstí opustilo a na Swissu 
poškodil zavěšení zadního kola o kámen. Auto se stalo hůř ovladatelné, divně vibrovalo. To 
se pak zúčtovalo na mokré RZ 7, kde se SYKORA neudržel na cestě a šel ven. Na trať mu 
museli pomoct až diváci. Svou smůlu si vybral i do té doby dobře jedoucí KRAMER. Ze třetí 
pozice havaroval na poslední powerstage. Z chyb favoritů tak těžili jiní a ve třídě si pro výhru 
dojel  Tomas BURIANEK, druhý skončil Stepan PAULAT, třetí byl Matej HONZEK s Fabií, 
dále Petr KUZELA také s Fabií a Michal BALY z BP RBR Team s Polem. 
V produkčním poháru si nejlépe vedli Marek PAVELA s Mitsubishi Lancer Evo IX R4 z týmu 
Walda Motorsport, Michal STREJT s konkurenčním Subaru Impreza R4 a Lubos VAVRA s 
novou evolucí Lanceru Evo X R4 týmu Kizbern Racing. 
Umístění týmů: BP RBR Team, RB RACING, GRIZZLY Racing. 
 

 
Petr Kužela 

 
Pohár RGT 
Zadokolky nejsou tolik v oblibě a tentokrát odstartovaly do soutěže čtyři posádky, všechny 
využívají služeb vozidel Porsche 911 GT3 RS 2010. Filip CERVENKA z BP RBR Team a 
Michal VALEK spolu sváděli krásné souboje. Co zkouška, to změna pořadí. Celý souboj se 
pak rozhodl chybou CERVENKY, který udělal hodiny v přemíře snahy. Kluci tak dojeli v 
pořadí Michal VALEK, Filip CERVENKA, Petr KUCERA z Team HTR, Zdenek LIBAL z 
Středočech RBR Team. 
 
 
 
 



Pohár RC3 
Do vedení se dostal Filip BASEL s Renaultem Clio IV R3T z Team HTR, ale jen do RZ 3, 
kde vyjel z trati a těžkým návratem na asfalt ztratil minutu. Z průběžné druhé pozice se 
propadl taky Milan REZNICEK využívající Renault Clio III R3 z MP Racing Team. Po těchto 
problémech se na trati už nic dramatického nestalo, pořadí jezdců se ustálilo a tak si pro 
svou výhru ve třídě dojel Pavel REZNICEK s Citroenem DS3 R3 Max z MP Racing Team, 
stříbro bral Vlastimil VALEK se stejným vozem, bronz pak Milan REZNICEK. V TOP 5 ještě 
dojel Daniel HAMSIK a Rostislav NOVOSAD z ŠOPA motorsport, oba na vozech Renault 
Clio III R3. 
 
RC4 
Velké souboje probíhají také v nejslabší třídě předokolek. Zvučná jména a 33 posádek 
zaručují pěknou podívanou. TOP 5 jede v rozdílech pouhých sekund. Na špičce se usadil 
Jakub HOFFMANN s Fordem Fiesta R2T týmu TaT Racing. Stíhaný Pavlem STEINEREM s 
atmosferickým Peugeotem 208 od GRIZZLY Racing. Jezdci jeli vyrovnaně a bez vážných 
chyb, které by ovlivnily pořadí. Souboj však probíhal o pozice níže. Tomas BRCKO z BP 
RBR Team usiloval o pátou příčku Mateje FADLERA z Faldos Motorsport, oba jedoucí s 
Peugeotem R2. Obě posádky si pozici několikrát vyměnily. Svou vedoucí příčku mohl ohrozit 
HOFFMANN, když na předposlední erzetě krotil svůj speciál a při tom zavadil o strom i o 
zídku u cesty. V soutěži pokračoval dál. Na stejné uklouzané rychlostce měl problémy i 
David HRBACEK s Peugeotem, který hájil pódiové umístění a dvakrát se doklouzal až k 
mezi, o kterou se jeho vůz opřel a pokračoval dál. Ani poslední erzeta nebyla chudá o krize v 
podání těch nejrychlejších. HOFFMANN vyjel mimo trať a na zasněžené trávě se jen těžko 
dostával zpět do stopy. To STEINER ukázal divákům víc a poslal svého soutěžáka přes 
střechu. Bitva o zlato byla zajímavá a rozhodly jen sekundy. První příčku uhájil Jakub 
HOFFMANN před Pavlem STEINEREM, třetí se udržel David HRBACEK. S větším 
odstupem dojeli v TOP 5 ještě Michal DOHNAL na Peugeotu GRIZZLY Racing a Matej 
FADLER uhájil pátou pozici. 
Umístění týmů: GRIZZLY Racing, TaT Racing, BP RBR Team. 

 
Martin Julínek 



Old WRC  
Zde se vedlo jezdům GRIZZLY Racing, kteří po celou rally drželi přední pozice. Victor 
TRNKA většinu erzet vyhrál před svým týmovým kolegou Otasem PLOJHAREM. Oba řídí 
Ford Focus II WRC. Dobře jedoucí Jakub MLEZIVA taky s Fordem, ztratil hodně času na 
dlouhé RZ Peyregrosse a opustil TOP 5. Ondrej ADAMEK s Citroenem C4 WRC z Team 
HTR jel na mokré Bisanne víc opatrněji a to ho taky stálo umístění v TOP 5. Tato zkouška 
byla ale hodně zrádná a více jezdců si zde vylámalo zuby. Tým GRIZZLY Racing si dojel pro 
double v pořadí TRNKA, PLOJHAR. Třetí dojel Libor TOMECEK, čtvrtý Vladimir KUBINI, 
oba s Citroenem C4 WRC z RB RACING. TOP 5 uzavřel Ondrej VALUSEK s Focusem 
Walda Motorsport. 
Umístění týmů: GRIZZLY Racing, RB RACING, Walda Motorsport. 
 

 
Team Sokolov 

 
Celkové pořadí  
Celkové pořadí skončilo stejně, jako TOP 3 v RC1 - ZETAK, BUJACEK, DOLEZAL a pak se 
mezi další WRC vklínili borci s R5 BURIANEK a PAULAT. 
Nejvíce bodů posbíral GRIZZLY Racing, RB RACING a TaT Racing. 
 
Děkujeme všem zúčastněným, snad jste se bavili a dostatečně si zasoutěžili, protože do 
konce roku nás čekají dva volné podniky, a o body se pojede zase až v lednu 2021 na 
slavné Rally Monte Carlo. 


