
 

  

Rally  Vsetín:  Desetiny  rozhodovaly  i  na  Valašsku 
 
Nejmenším  rozdílem  ze  všech  
doposud  odjetých  závodů  XTG  
Opel  ADAM  Cupu  skončila  Rally  
Vsetín.  V předposledním  
pohárovém  klání  dělily  vítězného 
Petra  Vraje  a  druhého  Matěje  
Kamence  jen  dvě  desetiny,  třetí  
skončil  se  ztrátou  1,2  vteřiny  Josef  
Peták. 
  
 
 
XTG  Opel  ADAM  Cupu  letos  podruhé  zavítal  na  Valašsko.  Ale  zatímco  při  Valašské  rally  probíhala  
soutěž  za  krásného  počasí,  při  Rally  Vsetín  čekal  na  šest  startujících  posádek  pravý  opak.  Uklouzané  a  
vlhké  tratě,  na  řadě  míst  hustá  mlha.  A  také  osm  náročných  rychlostních  zkoušek  na  čtyřech  úsecích,  
které  řádně  prověřily  jezdecké  kvality  i  souhru  posádek. 
Petr  Vraj  jun.  a  Matěj  Kamenec  se  mohli  při  Rally  Vsetín  cítit  téměř  jako  doma,  neboť  Petr  Vraj  
pochází  z Jablůnky  u  Vsetína  (tímto  místem  se  na  přejezdu  projíždělo)  a  Matěj  Kamenec  z nedalekého  
Zubří.  V ostrém  tempu  ale  převážnou  porci  ostrých  kilometrů  absolvoval  spíše  zkušený  Josef  Peták,  a  
tak  bylo  otázkou,  jak  tato  konfrontace  dopadne. 
V úvodní  sekci  pohároví  účastníci  závodili  pouze  na  úvodní  zkoušce  Semetín,  následná  RZ2  
Hošťálková  pro  ně  byla  zrušena  a  všichni  dostali  přidělen  náhradní  čas.  Semetín  vyšel  nejlépe  
Kamencovi,  o  čtyři  vteřiny  před  Petákem,  na  dalších  pozicích  se  srovnali  Hordossy,  Vraj,  Hůla  a  
Mottl. 
Po  krátké  pauze  v servisním  zázemí  ve  Vsetíně  čekaly  na  posádky  čtyři  rychlostní  zkoušky,  které  měly  
naznačit  další  průběh  klání  pohárových  ADAMů.  Na  Jabloňové  se  mezi  vítěze  zapsal  Vraj,  na  Vidčích  
opět  svým  konkurentům  výrazněji  odskočil  Kamenec.  Peták  se  však  stále  držel  mezi  oběma  
valašskými  mladíky.  RZ3  stala  osudnou  Radkovi  Hůlovi  a  Robertu  Hordossymu,  kteří  havarovali.     



 

  

Do  konce  sekce  přidal  Vraj  další  dva  
nejrychlejší  časy,  v pohárové  klasifikaci  mu  
však  před  závěrečnými  dvěma  zkouškami  
stále patřilo  třetí  místo  za  Kamencem  a  
Petákem.  Kamenec  si  držel  téměř  
desetisekundový  náskok  před  Petákem,  Vraj  
zaostával  o  4,2  sekundy  za  příbramským  
matadorem.  Po  dosavadním  průběhu  se  
mohlo  zdát,  že  je  o  vítězi  rozhodnuto.  Ale  
opak  byl  pravdou.  Vraj  byl  při  druhém  
průjezdu  testu  Jabloňová  opět  nejrychlejší  a  
jeho  čas  ho  překvapivě  posunul  do  čela  
pohárové  klasifikace.  Kamence  totiž  

zpomalil  problém  s elektrikou  a  Peták  hořekoval  nad  špatnou  viditelností  v lesních  úsecích.  Před  
závěrečnou  zkouškou  dělilo  vedoucí  trojici  1,8  vteřiny,  vedoucího  Vraje  a  Kamence  pak  čtyři  
desetiny.  A  ač  Kamenec  na  téměř  domácí  zkoušce  mocně  finišoval,  ukrojil  z Vrajova  náskoku  jen  
polovinu.  Zkoušku  ovšem  vyhrál  Peták,  na  posun  kupředu  mu  to  nestačilo.  Pořadí  se  tak  po poslední  
zkoušce  už  neměnilo  a  Vraj  si  dojel  už  pro  své  třetí  pohárové  prvenství  v sezoně.  Peták  však  zůstává  
ve  hře  o  titul,  jistotu  pohárového  bronzu  má  Kamenec.                   
Do  konce  XTG  Opel  ADAM  Cupu  zbývá  poslední  závod  - německá  3-Städte  Rallye  s centrem v 
Kirchhamu. V této  situaci  je  nutné  připomenout,  že  o  konečném  pořadí  v  rámci  XTG  Opel  ADAM  
Cupu  2015  rozhodne  maximální  bodový  zisk  z  pěti  nejlepších  umístění.  V  případě  rovnosti  bodů  určí  
vítěze  počet  lepších  umístění  v pohárové  klasifikaci,  při  jejich  shodnosti rozhodne  nejlepší  umístění,  
kterého  soutěžící  dosáhl  v  celkovém  umístění  v kterémkoli  pohárovém  závodě.  A  i  tato  varianta  je  
teoreticky  reálná… 
 
Ohlasy  účastníků  XTG  Opel  ADAM  Cupu  po  Rally  Vsetín: 
 
Petr Vraj: „Před  startem  jsme  nestihli  optimálně  nařezat pneumatiky,  a  tak  jsme  se  na  jedničce  pěkně  
klouzali.  Moc  jsem  však  chtěl,  ale  po  jednom  smyku  jsem  se  vylekal  a  do  konce  ´erzety´  raději  zvolnil.  
Bohužel  na  konkurenty  jsme  ztratili  poměrně  dost. 
V  dalším  průběhu  však  tratě  osychaly,  a  gumy  začaly  podstatně  lépe  fungovat.  Přesto  to  bylo  velmi  
zrádné,  i  kvůli  mlze,  která  všechny  na  řadě  míst  trápila.  Stále  mám  před  očima,  jak  jsme  na  RZ  Vidče  
po  dlouhé  rovině  hledali  zpomalovací  retardér… 



 

  

Do  poslední  sekce  jsme  však  stále  šli  s  odhodláním,  poprat  se  o  co  nejlepší  výsledek.  Nechtěl  jsem  
však  jít  za  limit,  protože  jsme  nesměli, s  výhledem  na  start  v  Německu,  ADAMa  rozbít.  Jabloňová  je  
však  skoro  domácí  ´erzeta´  a  věřil  jsem  si  tam.  Po  jejím  absolvování  jsme  se  překvapivě  ocitli  v  čele.  
Poslední  zkouška,  to  byly  obrovské  nervy.  Naštěstí  jsme  to  ustáli…  Nyní  nás  čeká  finále  na  3-Städte  
rallye.  Harmonogram  obsahuje  téměř  129  ostrých  kilometrů,  tedy  výrazně  větší  porci,  než  jezdíme  ve  
sprintech.  Proto  půjde  i  o  to,  jak  bude  držet  technika.  To  také  může  do  boje  o  konečné  pořadí  
promluvit.“ 
 
Matěj  Kamenec: „Nepodařená  Rally  
Jeseníky  pro  nás  byly  doslova  nakopnutím  k  
tomu,  abychom  na  sobě  začali  opět  pracovat  
a  neustále  oživovali  psaní  rozpisu,  který  se  
stále  učím.  Na  domácí  závod  jsme  se  těšili,  
zdejší  charakter  tratí  máme  rádi  a  vyhovuje  
nám.  Před  startem  jsme  znali  jen  jednu  
rychlostní  zkoušku,  téměř  domácí  Vidče  - 
Rožnov,  jinak  pro  nás  byly  tratě  nové.  Pouze  
Semetín  jsme  absolvovali  v opačném  směru  
při  Barumce. 
V průběhu  závodu  byla  atmosféra  parádní  a  
my jsme si jízdu  užívali.  Během  dne  jsme  si  
vytvořili  malý  náskok,  který  jsme  chtěli  kontrolovat,  což  se  nám  dařilo.  V  předposlední  
rychlostní zkoušce  nám  však  z  dosud  neznámých  důvodů  vinou  problému  s elektroinstalací  zhasl  
motor  a  vůz  se  nám  nedařilo  dalších  dvacet  sekund  nastartovat.  Až  potom  se  to  podařilo  a  mohli  jsme  
pokračovat.  Po  zjištění  ztráty  v  cíli  to  pro  nás  bylo  jako  noční  můra.  Přišli  jsme  o  náskok,  který jsme si 
během  dne  vytvořili  a  na  první  místo  jsme  ztráceli  čtyři  desetiny  sekundy.  V  poslední  ´rychlostce´  
jsem  zatáhl,  ale  na  návrat  na  první  místo  konečný  čas  nestačil.  K vítězství  nám  chyběly  dvě  desetiny. 
Bohužel  už  podruhé  letos  jsme  přišli  o  první  místo  ve  chvíli,  kdy  jsme  měli  solidní  náskok  před  
ostatními.  Ale  to  je  rally,  dobojováno  je  vždy  až  v cíli  poslední  rychlostní  zkoušky.  Nyní  se  těšíme  do  
Německa,  neboť  už  máme  jistotu  třetího  místa  v pohárovém  hodnocení.“ 
 



 

  

Josef  Peták: „Vsetínská  rally  byla  letos  
hodně  uklouzaná.  Zpočátku  jsme  zvolili  
hodně  prořezané  pneumatiky  na  mokro,  což  
byla  správná  volba,  ale  ve  druhé  sekci  se  už  
vyjížděla  suchá  stopa  a  naše  obutí  začínalo  
klouzat.  Pro  nás  se  soutěž  asi  rozhodla  na  
startu  sedmé  rychlostní  zkoušky,  kdy  jsem  tak  
říkajíc  ´dojel  na  stáří´.  V  lese  pod  stromy  už  
byla  velká  tma  a  to  už  není  nic  pro  moje  oči.  
Pořádně  jsem  neviděl  a  nedostal  jsem  se  do  
dobré  pohody.  Nechtěl  jsem  jít  bezhlavě  do  
rizika,  jako  mladí  kluci,  a  tak  jsme  tam  dost  
ztratili.  Ale  s  tím  se  už  nedá  nic  dělat,  to  je  
pochopitelné.  Naši  soupeři  jeli  moc  pěkně  a  nedělali  chyby.  Jsou  stále  lepší. My jsme se s Alenou 
snažili,  co  to  šlo,  ale  na  lepší  výsledek  jsme  tentokrát  neměli.  Uvidíme,  jak  nám  to  půjde  příští  týden  v  
Německu,  výsledek  v  cupu  je  stále  otevřený  a  my  se  o  vítězství  chceme  poprat.“ 
 

Martin Mottl: „Tratě  i  klimatické  
podmínky  při  vsetínském  závodě  pro  mě  
byly  hodně  těžké  a  hlavně  nové.  Sice  jsem  
obul  mokré  pneumatiky,  ale  vůbec  jsem  jim  
nevěřil.  A  tak  jsem  si  vsetínský  závod  moc  
neužil,  ale  spíše  jsem  ho  tentokrát  protrpěl.  
Prostě  na  vodě  se  mám  ještě  ´hóóódně´  co  
učit.  Na  poslední  start  v  Německu  se  těšíme.  
Jen  doufám,  že  bude  sucho,  abych  si  mohl  
opět  plnohodnotně  závodit.“ 
 
 
 
 

Robert Hordossy: „Naše  havárie  přišla  v  rychlé  levé  zatáčce,  do  které  byla  naše  rychlost  přece  jen  
vyšší,  než  na  mokré  vozovce  měla  být.  Ale  to  jsem  si  v  zápalu boje  nějak  přestal  uvědomovat.  Obecně  
s jízdou  na  vodě  nemám  problém.  Byl  to  první  mokrý  závod  v  rally  a  nejspíše  jsem  se  cítil  na  vodě  



 

  

příliš  dobře,  více  než  jsem  měl. Podmínky  byly  
složité,  ale  ne  úplně  nejhorší,  proto  jsem  měl  
možná  stále  chuť  tlačit  čas  nahoru…  
Auto je  pomlácené,  ale  v  zásadě  neobdrželo  
žádnou  velkou ránu,  tudíž  já  i  Štěpán  jsme  měli  
velké štěstí  a  jsme  bez  úhony. Na  Německo  však  
ADAM  připraven  určitě  nebude,  jelikož  není  
možno  tak  rychle  dodat  potřebné  díly.“ 
 
 
 
Radek  Hůla: „V takových podmínkách,  které  panovaly na  Vsetíně,  jsem  závodil  poprvé.  Tratě byly 
velmi  náročné,  hodně  klouzaly,  na  řadě  míst  se  přidala  mlha.  Bohužel  ve  třetí  ´erzetě´, v pravotočivé  
zatáčce  jsem  šel  pozdě  na  brzdy,  auto  sklouzlo  a  vlétli  jsme  do  příkopu.  Výsledkem  bylo  utržené  kolo  
a  konec  závodu.  Na  opravě  ADAMa  však  tvrdě  pracujeme,  s naším  autem  by  se  v Německu  měl  
objevit  Robert  Hordossy.“ 
 
Klasifikace  Rally  Vsetín: 
1. Vraj - Vajďák  (Opel  Adam  Cup)  47:04,2 
2. Kamenec - Jurka (Opel Adam Cup) 47:04,4 
3.  Peták  - Benešová  (Opel  Adam  Cup)  47:05,4 
4. Mottl - Navrátil  (Opel  Adam  Cup)  49:00,0 
 
Průběžný  stav  XTG  Opel  ADAM  Cupu  (po  
Vsetíně,  zap.  5  nejlepších  výsledků): 
1.  Vraj  jun.  113  (3  vítězství),  2.  Peták  108  (2  
vítězství),  3.  Kamenec  97  (1  vítězství),  4.  Mottl  
64, 5.  Hůla  54,  6.  Hordossy  30 
 
 
„Co  víc  si  jako  promotéři  tohoto  poháru  můžeme  přát.  O  vítězi  se  rozhodne  až  na  posledním  závodě  
sezoně,  při  německé  3-Städte-rallye.  Vsetínská  soutěž  určitě  byla,  vzhledem  k podmínkám,  tvrdým  
oříškem,  přesto  opět  dokladovala  obrovskou  vyrovnanost  všech  pohárových  účastníků.  Proto  byla  
škoda,  že  třetí  test  se  stal  osudným  dvěma  posádkám,  které  ještě  mohly  vedoucí  trojici  v dalším  
průběhu  závodu  potrápit.  Před  Německem  určitě  nechci  cokoli  odhadovat,  jen  doufám,  že  se  



 

  

nakonec rozhodne  na  tratích  a  do  boje  o  pohárový  vavřín  nezasáhnou  třeba  technické  problémy  
některého  z aspirantů  na  celkové  vítězství,“ věří  zástupce  promotéra  poháru  XTG  motorsport  Zdeněk  
Pekárek. 
 
Závěrečná  soutěž  XTG  Opel  ADAM  Cupu  2015:    23. – 24. 10. 3-Städte  Rally 

 
Finanční  prémie  za  umístění  v dílčích  
závodech  XTG  Opel  ADAM  Cupu  2015: 
 
1.  místo 20  000  Kč  +  šek  na  náhradní  
díly  (10  000  Kč) 
2.  místo 10  000  Kč  +  šek  na  náhradní  
díly  (5  000  Kč) 
3.  místo 5  000  Kč  +  šek  na  náhradní  díly  
(5  000  Kč) 
4.  místo šek  na  náhradní  díly  (5  000  Kč) 
5.  místo šek  na  náhradní  díly  (3  000  Kč) 
 
 

 
Základní  technické  parametry  vozu  Opel  ADAM  Cup: 
 
Motor: řadový  čtyřválec  1.6l-ECOTEC  16V,  1  598  cm3,  řídicí  jednotka  ECU  BOSCH  Motorsport  s  
optimalizovaným  mapováním,  výfukový  systém  určený  pro motoristický  sport 
Výkon: cca.  140  k  při  6500  min-1,  točivý  moment  cca.  160  Nm  při  4700  min-1 
Pohonná  soustava:  sekvenční  pětistupňová  převodovka  Sadev,  vícelamelový  samosvorný  diferenciál 
Zavěšení  kol:  závěsy  s  vinutými  pružinami  REIGER  Racing  Suspension s upevněním  klouby  Uniball,  
samostatné  nastavení  pro  štěrk  a  asfalt 
Brzdový  systém:  vpředu  odvětrávané  brzdové  kotouče  o  průměru  305  mm  se  čtyřpístovými  třmeny  
Brembo,  vzadu  kotouče  o  průměru  264  mm  s jednopístovým  třmenem,  hydraulická  ruční  brzda  
s okamžitým  uvolněním,  stavěcí  ventil  pro  vyvážení  zadních  brzd 
Rozměry:  Délka:  3698  mm,  šířka:  1720  mm,  výška:  1422  mm  (při  nastavení  jízdní  výšky  na  asfalt),  
rozvor: 2310 mm, hmotnost: 1090 kg 
Bližší  informace  k poháru: Zdeněk  Pekárek,  XTG  motorsport 
tel: +420 608976661, e-mail: zdenek.pekarek@opel-motorsport.cz 




