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Rally Vyškov: Drama až do konce 
 
Rally Vyškov nabídla nejdramatičtější podívanou letošního pohárového klání XTG Opel 
ADAM Cupu 2015. Pětkrát se měnilo pořadí na čele. Nakonec se z prvenství a 25 bodů 
radovali Petr Vraj jun. s Janem Mikulíkem. Druhé místo obsadil Josef Peták, ve 
Vyškově se poprvé prosadil na stupně vítězů třetí Martin Mottl.  

 
XTG Opel ADAM Cup zavítal ke své třetí soutěži do jihomoravského regionu. Rally Vyškov 
nabízela osm rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích a vstříc více než sedmdesáti ostrým 
kilometrům sjelo šest dvojic. Nechyběl vítěz z Bohemie Matěj Kamenec, ani lídr pohárové 
klasifikace Josef Peták, Petr Vraj jun. se objevil ve Vyškově s navigátorem Janem Mikulíkem. 
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Na start v nedalekých 
Hustopečích navázal 
Robert Hordossy, 
kterému byli 
očekávanými soupeři 
Radek Hůla a Martin 
Mottl. 
Od úvodních kilometrů si 
posádky ADAMů 
nedarovaly ani desetinu, 
přesto Petákova pátá 
příčka po úvodním testu 
mnohé zaskočila. Před 
příbramského „veterána“ 
se vtěsnali nejen 
Kamenec s Vrajem, ale 
rovněž Hordossy a Mottl.    
Kamenec s Vrajem se podělili o dílčí vavříny v úvodní sekci tří rychlostních zkoušek, do 
servisu se vracel s mírným náskokem Vraj. Za Kamencem už figuroval Peták, o další pozice 
bojovali Mottl, Hordossy a Hůla.  
Ve druhé sekci XTG Opel ADAM Cup přišel o první vůz, poloosa zastavila Radka Hůlu. 
Soupeření na čele však gradovalo. Kamenec se po RZ4 vrátil do čela, těsný duel s Vrajem 
nejlépe charakterizoval jejich shodný nejrychlejší čas v RZ5. Vraj nakonec po RZ6 ztrácel na 
lídra Kamence 3,2 vteřiny, Peták byl se ztrátou 16,5 sekundy třetí. Rozhodnuto však nebylo 
ani v souboji o čtvrté místo, Mottl měl před závěrečnými dvěma zkouškami na Hordossyho 
k dobru 12,8 vteřiny. 
V závěrečných dvou testech zavelel k útoku Peták, jenž byl dvakrát nejrychlejší. Na vítězství 
to však nestačilo. V této sekci však Kamenec ztratil kvůli technickým problémům více než 
dvě minuty a propadl se na čtvrtou pozici. Z premiérového pohárového prvenství se radoval 
Petr Vraj jun. (slavící v neděli narozeniny), druhý skončil Josef Peták a z bronzu určitě 
nesmutnil ani Martin Mottl. Robert Hordossy, navigován Štěpánem Palivcem, cíl závodu 
nespatřil kvůli prasklé poloose na startu RZ7. 
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Ohlasy účastníků XTG Opel ADAM Cupu po Rally Vyškov: 
 
Petr Vraj: „S Honzou Mikulíkem jsme se od začátku rychle sehráli a společně si závod 
maximálně užívali. Osobně mě nejvíce bavily šotolinové úseky. Trochu nás jen potrápila 
nefunkční spojka, mechanici však odvedli dobrou práci, a tak vydržela až do konce. 
Do druhé sekce jsme vzhledem k nevyzpytatelnému počasí nasadili měkčí slick a dozadu 
mokré, což trochu klouzalo, proto jsme poslední sekci opět dojížděli na tvrdém slicku. Tam 
se rozhodoval náš souboj s Matějem Kamencem. Jak jsme viděli, že v sedmé ´erzetě´ hodně 
ztratil, v poslední vložce jsme zvolnili a Josef Peták nám ´nadělil´ osm vteřin. Naštěstí 
to stačilo k prvenství, ale i toto je určitě ponaučení pro příští závody. Ty vždy končí až na 
rampě. Chtěl bych poděkovat celému týmu a Honzovi za dobře odvedenou práci.“ 
 
Josef Peták: „Po Bohemii jsem byl trochu rozpačitý z brzd, proto jsem ve Vyškově začínal 
opatrně. Ale s přibývajícími kilometry jsem se rozjel a v závěru jen kousek chybělo 
k nejvyššímu stupínku. Obecně Petr Vraj s Matějem Kamencem, stejně jako ostatní 
účastníci poháru, jdou nahoru, získávají zkušenosti a postupně zlepšují své časy. Proti nám 
získávají zřejmě v rychlých pasážích, kde jsou díky svému mládí odvážnější a agresivnější. 
Ale přesně to se od pohárového závodění se srovnatelnými vozy čeká.“ 
 

Martin Mottl: „Charakter 
vyškovských tratí byl 
velkou neznámou. 
Trefování brzdných bodů 
z maximálních rychlostí 
bylo na tomto závodě 
alfou a omegou dobrých 
časů. A možná právě tyto 
brzdné ´experimenty´ byly 
příčinou úbytku 
funkčnosti brzdové 
soustavy, která nás 
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vyřadila z plnohodnotného ataku podia. Proto jsem se posléze pokorně vrátil k dalšímu 
seznamování s autem, spolujezdcem Kubou Navrátilem, rozpisem a sledoval souboje o 
stupně vítězů už zpovzdálí. Přesto jsme se pěkně svezli, jízdu jsem si užíval a vývoj poslední 
sekce nás nakonec vynesl až k bronzu. Proto u nás převládly veskrze pozitivní pocity.“ 
 

Matěj Kamenec: „Od 
první vložky jsme si 
závod maximálně užívali. 
Vše fungovalo. Bylo 
super závodit o sekundy s 
Peťou Vrajem. Na 
předposlední rychlostní 
zkoušce nás však zradila 
poloosa a začali jsme 
nabírat obrovskou ztrátu. 
To nás v závěru vyřadilo 
ze hry o pódiové 
umístění. Závod jsme 
měli hezky rozjetý, proto 
závěrečné problémy 
trochu zamrzely. Ale to 
k rally taky patří.“ 

 
Radek Hůla: „Po havárii na Rally Bohemia jsem jel až s příliš velkým respektem, což se 
projevilo na časech a velkém odstupu od našich soupeřů. Navíc ani charakter vyškovských 
tratí se mi moc nelíbil, bylo to místy příliš rychlé. Ve druhé sekci jsme chtěli zrychlit a 
přiblížit se ke klukům, ale v polovině čtvrté ´erzety´ nám praskla poloosa a museli jsme 
odstoupit.“ 
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Robert Hordossy: 
„Vyškovské tratě byly 
jednodušší než 
v Hustopečích, převážně 
asfaltové, ovšem mnohem 
rychlejší. Trochu jsem si 
na vyšší rychlosti zvykal, 
ale protože mám nějaké 
okruhové zkušenosti, 
nebyl to zásadní problém. 
Byl to teprve můj třetí start 
v rally, díky Štěpánovi 
Palivcovi se postupně 
posouvám vpřed. Proto 
jsem rád, že jsme se 

dokázali na některých vložkách opět přiblížit našim zkušenějším konkurentům. Bohužel na 
startu RZ7, při řazení z jedničky na dvojku, praskla poloosa a závod pro nás skončil.“ 
 

Klasifikace Rally Vyškov: 
1. Vraj jun. - Mikulík (Opel Adam Cup) 
46:46.5  
2. Peták - Benešová (Opel Adam Cup) 
46:51.1 
3. Mottl - Navrátil (Opel Adam Cup) 
47:22.3 
4. Kamenec - Jurka (Opel Adam Cup) 
48:47.8 
 
Průběžný stav XTG Opel ADAM Cupu: 
1. Peták 65, 2. Vraj jun. 63, 3. Kamenec 
57, 4. Mottl 32, 5. Hůla 18, 6. Hordossy 12 
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„Souboje jsou kořením každého závodu a průběh Rally Vyškov přesně potvrdil, v co jsme 
na začátku pohárových aktivit doufali. Jezdci se v jednotlivých zkouškách střídali na 
pozicích, v průběhu soutěže se měnilo nejen počasí, ale i pořadí v čele závodu. Do poslední 
sekce nebylo nic rozhodnuto. Věřím, že právě tato vyrovnanost a atraktivita může přilákat 
do XTG Opel ADAM Cupu další zájemce,“ pronesl po skončení Rally Vyškov zástupce 
promotéra poháru XTG motorsport Zdeněk Pekárek. 

 
 
XTG Opel ADAM Cup 
2015 bude pokračovat 
v rychlém sledu dalším 
podnikem Rallysprint 
Série, kterým bude ve 
dnech 7. – 8. srpna 2015 
Rally Agropa Pačejov 
s centrem 
Horažďovicích. Na 
posádky čeká osm 
rychlostních zkoušek na 
čtyřech úsecích, s porcí 
necelých 75 měřených 
kilometrů.    
 

 
Další soutěže XTG Opel ADAM Cupu 2015: 
07. – 08. 08. Rally Agropa Pačejov 
18. – 19. 09. Rally Jeseníky 
16. – 17. 10. Rally Vsetín 
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) 
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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, 
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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 




