
Letošní seriál RC Rally západní 
Čechy se skládal z  osmi závodů, 
třikrát se jelo v Třemošné, dvakrát 
v  pískovně v  Beňovech u  Klatov, 
dvakrát v areálu bývalých kasáren 
v  Nýrsku a  jednou v  Kramolíně 
u  Nepomuku. Opět byly vypsány 
kategorie 4WD, 2WD a soutěž tý-
mů. Letošní ročník provázela hoj-
ná účast jezdců – týmů soutěžilo 
dvanáct, v  kategorii 4WD se jed-
notlivých závodů zúčastnilo do-
hromady čtyřicet čtyři jezdců s li-
cencí a třináct bez licence, v kate-
gorii 2 WD soutěžilo šestnáct jezd-
ců.

Závody v roce 2013

První dva závody zavítaly 
do  tradičního areálu Sokolu Tře-
mošná. První závod se kvůli časné-
mu termínu, 30. března, jel ještě 
na  trati obklopené hromadami 
sněhu, avšak za  rekordní účasni 
osmačtyřiceti závodních vozů – co 
by za  takovou účast dali někteří 
pořadatelé skutečné rally. Z toho-
to počtu devětatřicet jezdců star-
tovalo v  kategorii 4WD a  devět 

v kategorii 2WD. Na startu se kro-
mě domácích jezdců objevili i Petr 
Pavlát s Audi Quatro a Frantin Do-
ležal s Focusem WRC, aby se nako-
nec ve  stejném pořadí postavili 
i na stupně vítězů. Na místě třetím 
dojel Pavel Černý s Mini Cooprem 
WRC. V kategorii 2WD vyhrál Petr 
Pavlát s Hondou Civic, na druhém 
místě byl Richard Kolář s Peugeo-
tem 106 a třetí dojel Tomáš Čihá-

nek, také s Peugeotem 106.
Druhý závod se jel již za  dva 

týdny, opět v Třemošné a na start 
se postavilo čtyřicet tři vozů, z to-
ho třicet šest v  kategorie 4WD 
a sedm v kategorii 2WD. Trať byla 
rozdělena do  osmi rychlostních 
zkoušek na  tradičním třemošen-
ském povrchu – hlína se zde střídá 
s pískem a trávou. S tratí si nejlépe 
poradil Milan Široký, na  druhém 

místě dojel Libor Kupilík (oba 
Subaru Impreza ) a třetí skončil Pa-
vel Černý s  Mini Cooprem WRC. 
Kategorii 2WD vyhrál Richard Ko-
lář, na  druhém místě skončil Petr 
Wiederstein a  třetí byl Tomáš Či-
hánek.

Ke třetímu závodu se 18. květ-
na seriál přesunul na  Šumavu 
do  Nýrska, kde v  areálu bývalých 
kasáren pořadatelé připravili trať 
na asfaltovo-betonovém povrchu. 
Na start se postavilo čtyřicet jedna 
vozů,  z toho pětatřicet specifi ka-
ce 4WD a šest 2WD. Na trati rozdě-
lené do  osmi rychlostních zkou-
šek byl nejrychlejší Dan Procházka 
s  Mini Cooprem WRC, druhý byl 
Petr Janošík s Fabií WRC a třetí  Mi-
lan Široký s Imprezou. Ve dvoukol-
kách vyhrál Richard Kolář s  Peu-
geotem 106 před Petrem Wieders-
teinem s Renaultem Clio, třetí do-
jel Tomáš Čihánek s Peugeot 106.

Čtvrtý závod zavítal 22. června 
do  známé pískovny v  Beňovech 
u Klatov, kde jezdce přivítala dob-
ře připravená travnatá trať na bře-
hu jezera, které je v létě hojně vyu-
žívané místními ke koupání a opa-
lování, takže o diváckou kulisu ne-
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ní nouze. Trať opět sestávala 
z osmi rychlostních zkoušek, k  je-
jichž zdolání se dostavilo třicet de-
vět vozů, z  toho dvaatřicet 4WD 
a sedm 2WD. S tratí si nejlépe po-
radil Petr Kupilík s  Mini Cooprem 
WRC následován Liborem Kupilí-
kem se Subaru Impreza a na třetím 
místě dojel Dan Procházka s Mini 
WRC. Ve 2WD zvítězil Libor Kupilík 
s  Hondou Civic,  druhý dojel Petr 
Wiederstein s Cliem a třetí skončil 
Richard Kolář s Peugeotem 106.

Po prázdninové pauze pokračo-
val seriál pátým závodem, který se 
jel 17. srpna opět v areálu bývalých 
kasáren v Nýrsku. Asfaltová trať by-
la tentokrát rozdělena do  devíti 
rychlostních zkoušek. Na startu by-
lo pětatřicet aut, z  nichž dvacet 
osm v kategorii 4WD a sedm 2WD. 
Pole startujících znovu rozšířila 
dvojice Petr Pavlát a  Frantin Dole-
žal, kteří opět obsadili první dvě 
místa na stupních vítězů. Třetí v kla-
tovech dojel Petr Kupilík. Ve dvou-
kolkách vyhrál Petr Pavlát s  Hon-
dou Civic následovaný Richardem 
Kolářem, na  třetím místě skončil 
Petr Wiederstein.   

Pískovna v  Beňovech u  Klatov 
přivítala 7. září šesté dějství seriálu 
RC Rally západní Čechy dobře při-
pravenou travnatou tratí, která byla 
díky hezkému počasí opět obleže-
na spoře oděnými diváky, takže na-
staly i takové situace, řečeno slovy 
jednoho jezdce: „jak se mám sou-
středit na  řízení auta, když proti 
mně vyleze z vody dobře rostlá dív-
čina úplně bez“. Z  dvaatřiceti zá-
vodníků si s tratí, která čítala sedm 
rychlostních zkoušek, nejlépe pora-
dil v kategorii 4WD Jarda Straka se 
Škodou 130 RS následovaný dru-
hým Liborem Kupilíkem a  třetím 
Danem Procházkou. V  kategorii 
2WD také vyhrál Jarda Straka, a to 
před Richardem Kolářem a  třetím 
Vladimírem Čihánkem mladším.

Uspořádání předposledního 
závodu se ujali pořadatelé z  RCK 
Kramolín. Dne 22. září se jezdilo 
tradičně na  hřišti nad vsí a  v  při-
lehlém lese. Jelo se osm rychlost-
ních zkoušek k  jejichž zdolání se 
dostavilo třiadvacet vozů specifi -
kace 4WD a čtyři vozy 2WD. Nejlé-
pe si zde vedl Libor Kupilík, druhý 
dojel Petr Janošík, třetí byl Dan 
Procházka. V kategorii 2WD zvítě-
zil Richard Kolář před druhým Vla-
dimírem Čihánkem mladším a tře-
tím Tomášem Čihánkem.

Závěrečný závod v  Třemošné 
19. října sliboval napínavé boje, 
neboť ani v  jedné kategorii ještě 
nebylo rozhodnuto o  medailo-
vých umístěních. Proto si pořada-
telé dali záležet na kvalitní přípra-
vě tratě i samotného závodu. Star-
tovní pole obohatili tentokrát 
jezdci z jižních Čech – Jiří Hadrava 

a  Petr Havlík s  vozy Citroën Xara 
WRC. V kategorii 4WD se na start 
postavilo dvacet osm vozů, 
ve  2WD vozů osm. Po  urputných 
bojích na  trati čítající osm rych-
lostních zkoušek nakonec vyhrál 
Jiří Hadrava před Petrem Kupilí-
kem a  třetím Liborem Kupilíkem. 
Ve dvoukolkách o vítězi v šampio-
nátu již bylo rozhodnuto, tak se 
boj zúžil jen na umístění na druhé 
a třetí pozici. Díky vítězství v závě-
rečném závodu se na druhé místo 
dostal Petr Wiederstein a třetí mís-
to obsadil díky druhému místu 

v  Třemošné Vladimír Čihánek 
mladší. Celkový vítěz šampionátu 
Richard Kolář se v závěrečném zá-
vodu umístil na třetí pozici.

Zakončení sezony

Slavnostní zakončení sezony 
a vyhlášení vítězů se konalo 2. lis-
topadu, již tradičně v  kulturním 
domě v Rejštejně a udělalo tečku 
za sezonou 2013 RC Rally západní 
Čechy. Děkujeme pořadatelům 
za zorganizování šampionátu, po-
řadatelům jednotlivých závodů 

a  také všem jezdcům. Na  shleda-
nou v  sezoně 2014. Případní zá-
jemci o start v našem šampionátu 
naleznou podrobné informace 
na  stránce http://racing.webgar-
den.cz/rubriky/aktuality.

Miroslav Wimmer

Výsledky sezony 2013

Kategorie 4 WD:

Pořadí Jezdec Model
1. Libor Kupilík Subaru Impreza
2. Daniel Procházka Mini Cooper WRC  
3. Milan Široký Subaru Impreza

Kategorie 2 WD:  
Pořadí Jezdec Model

1. Richard Kolář Peugeot 106  
2. Petr Wiederstein Renault Clio 
3. Vladimír Čihánek ml. Peugeot 106      

Týmy:

Pořadí Tým
1. Subaru MLM team    
2. TREM rally team    
3. West RC team

Třemošná – Stupně vítězů: Absolutní poředí

1. Jiří Hadrava 2. Petr Kupilík 3. Libor Kupilík
Třemošná – Atupně vítězů 2 WD: 1. Petr Wiederstein

2. Vladimír Čihánek ml. 3. Richard Kolář

Třemošná – nehoda Petra Kupilíka při vjezdu do UP

Klatovy – dravé Subaru Matěje Kupilíka

01/1427


