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RozhouoÍ s PhDt. PeteÍem Hatgašem, redaktotem
bratislauského řasopisu sT0P Auto-moto-Íeuue
Jaká vládne nálada v týmu, když se najednou přestane dařit?
,,Pohoda se brzy vytratí. Chlapci z našeho doprovodu byli zvyklí, Že vyhráváme. A najednou

samé poruchy, nedokončenésoutěŽe. Problémy, samé problémy. Snad nejhoršíbylo,
jsme neměli prakticky Žádné pneumatiky...
Lancia byla bosá! Takto se vrcholorý sport dělat nedá. Je to lepení na koleně, amatérismus,
i kdyŽjsme se během sezóny lecčemu naučili."

Že

Začátkem prosince se povídalo' že měníte
nejen automobil, ale itým.
,,Myslím si, že život je změna a ani mně občas
neuškodí. Budu jezdit za )ZD Starý Jičín.Jde se
mnou i můj spolujezdec Josef Častulík.7ačali

jsme stavět Favorita. Uvidíme, co Se nám podaří připravit. Hlavně však věřím, že opět budeme mít dost potřebných náhradních dílů."

Ve

tvóřiJiřího Sedtdře je vidět starosti. Foto: Luboš šatót

Letos jste získaI titul mistra čssn motokár
i Zlatý volant jako nejúspěšnějšímotoká_
rista. Přesto údajně chcete s motokárami
skončit.

illalý Uolant v kategotii

posledních závodech uplynulé sezóny
v olomoucijsem skutečně prohlásil, Že do motokáry užvíckrát nesednu. Už toho bylo na mě
moc. oba sporty jsou stále nákladnější a měl
jsem i pocit, že ani jedno nedělám pořádně.
Nakonec jsem se rozhodl, Že přece jen budu
ještě jednu sezónu sedět na dvou Židlích. Star-

'Na

motokátv
Se ziskem 1 623 hlasů zvítězilJirka Sedlář v ka-

tegorii motokár. V kategorii rally vyhrál Pavel
Sibera se702 hlasy.

tovat budu na některých vybraných závodech,
ale celou přípravu zaměřím na mistrovství Evropy V olomouci. UŽ jsem zkoušel získat titul
sedmkrát. Nedá mito, abych se o to naposledy
nepokusil na domácí půdě..."
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Rok 1989
Rallye Valašská zima
Úvod sezóny obstarala koncem ledna jiŽ tradičně Rallye Valašská zima. Mezi 85 posádkami
bylo k vidění několik novinek. K těm nejŽhavějšímpatřilo startovní číslopět, které měli Jirka
Sedlář s Josefem Častulíkem.Nově startovali v
barvách JZD Starojicko se škodou 1 30 L ve skupině A/'l300' Čerstvě homologovanou Škodou
Favorit 136 L přijeli z Boleslavi porovnat s konkurencí Pavel Sibera, Ladislav Křeček, britský
jezdec Warren Hunt a také Vladimír Berger.
První měřené úseky nedopadly pro škodovku
ze Starojicka příliš slavně a do cíle čtvrtéerzety
uŽ nedojela vůbec' Vyřadila je kuriózní závada

v podobě ulomeného kontaktu svíčky.Ten

se

potkal s pístem, poškodil ventily a bylo po závodech. Vítězem se stal Němec Andreas Wetzelsperger na rychlém BMW M3. Druhý byl Leo
Pavlík a třetíIvo Polášek. Křeček a Sibera obsadili šestéa sedmé místo.

Jedna z pouhých dvou fotografi z krdtkého účinkovdnÍ
v XIV. ročníkuRallye Valašskd zima. Foto: autor
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Posódka Jiří Sedtóř

-

Josef Častulíkve Škodě 130 L v barvóch JZD Starojicko na startu. Foto: Boilvoj Chatoupko
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Agroteam JZD Slušovice přezbrojil na sovětské vozy Lada Samara 21 08. Foto: autor

Boucles de Spa
-

19' února startoval Jiří
s Josefem ještě ve stejném
voze na Boucles de Spa v Belgii. zajíŽdénévýsledky z pátečníhoodpoledne a večera
je řadily do druhé desítky absolutního pořadí a oba cítili,
Že to není Žádná sláva. Mysleli na favorita, který už bude
brzy připravený a se kterým
se určitě svezou lépe neŽ se
Škodou 13o L. Sobotou se
trápili dál, aŽ odpoledne jejich motor ztichl a bylo opět
17.

po závodech. Nálada byla na

bodu mrazu. opět oŽilyvzpomínky na minulou sezónu,
kde je poruchy pronásledovaly po celý rok.

Kvůli helmám Nol/.N neprošlo posódko JZD Starojicko technickou přejímkou
před Boucles de Spa. Situaci zvlddli díky Vóclavu Blqhnovi. S ndkupem noých
(zn. Kiwi) pomohl Ing. Tomáš Konórek v Kolíně nad Rýnem.
Foto: Ing. Viktor Kudldček
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Sachs Winter Rally
Konečně byl norný vůz hotov

a posádka ze Starojicka zamířila hned následujícítýden

do

německého Hamelnu.
Zde měla centrum známá
Sachs Winter Rally. Jela se ve
dnech 24. a 25. února a kro-

mě německého mistrovství
se její body započítávaly do

mistrovství Evropy s koeficientem 5 a do Mitropa Cupu.
Ve startovní listině bylo 48
posádek, převáŽně domácích.Ze švédska přijel zkušený Kalle Grundel, z Rakouska
známý Sepp Haider a z Československa kromě posádky
Starojicka také Ivo Polášek
a Stanislav Mrkvan z Barum
teamu se Škodou 130 L. Plni
očekávání odstartovali Jirka
s Josefem ke své první soutěži s favoritem' V pátek se

závodilo na suchých asfaltovych zkouškách. Po obezřetnějším začátku fi g u rova

l

i

Do Německa na Sachs Winter Rally už Jiří s Josefem vyrozili se zbrusu

noým

favoritem. Foto: Jan Nqvrdtil

v konci pátečníetapy na 17.
místě. Těsně před nimi se drŽel lvo Polášek se
Stanislavem Mrkvanem. Na ně ztráceli 35 vteřin a věděli, Že ještě mají rezervy. V sobotu se
zatáhlo a začalo pršet. V každézatáčce byly
spousty vytahaného bláta, což více vyhovovalo
autům s pohonem předních kol. Favorit z JZD
Starojicko s číslem23 se pomalu posunovalve

kých tancích. Žhavou novinkou byla tou dobou

právě Lambada. V jejich podání se jednalo o
mimořádný záŽitek.

Celkoýmivítězi se stali domácí Ronald Holzer
s Klausem Wendelem na Lancii Delta Integrale. Druhé místo obsadili oliver Schmidtke a
HeinzJacobi s Toyotou Celica GT-4 a třetí skončili Sepp Haider a Ferdi Hinterleitner na opelu

uýsledkové listině kupředu. V cíli z toho bylo
pěkné 1 1 . místo absolutně a druhé ve třídě 45.

Kadett GSi.

Vyhlášení rnýsledků proběhlo za velkých ovací, v kongresové hale firmy Sachs. Příjemným
zpestřením, hlavně pro přítomnépány' bylo
vystoupení mistrů Německa v latinskoameric229
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Lauanttaler Friihlings Rallye
oblíbená jarní rally se konala v Rakousku ve
dnech 7. aŽ 9. dubna. JiŽ tradičně se mělo závodit kolem Wolfsbergu, ale po nástupu tamní
nové zemské vlády byly automobilové soutěŽe
v Korutanechzakázány. Stalo se tak týden před
soutěŽí, ale týmu pořadatelů se podařil husarský kousek. Bleskově přesunuli celou soutěž
do Zeltwegu, kteý ležív sousedním št17rsku.
ZdeŽádný takovy zákaz neplatil. Centrum soutěže bylo umístěno na okruhu Ósterreichring
(dnes Red Bull Ring), známého dějiště závodů
Formule 1. Start dvou rychlostních zkoušek byl

Motokátv

-

situován přímo do areálu slavného autodromu. Traťjednéz nich vzápětí areál opustila, zatímco druhá vedla posádky po obslužných komunikacích i po samotném závodním okruhu.
Jiří sJosefem dostali startovní číslo17. Po slibném úvodu ale museli zhruba v polovině soutěže
odstoupit. Příčinoubyla porucha převodovky.

Do soutěže odstartovalo 59 posádek a vítězství si odnesla dvojice Franz Wittmann a Jórg
Pattermann na Lancii Delta Integrale.

Olomouc

Na Spartakiádním stadionu dne 1. května star-

ství světa a mistrovství Evropy motokár. Ale již

tovala Grand Prix olomouc. Byla to generálka
jak pro jezdce, tak i pro pořadatele. Na stejné
trati se totiž ve dnech 1 . aŽ 3. září jelo mistrov-

o den dříve se zde konal první podnik mistrov-

ství Československa a byl to závod nadmíru ná-

ročný nebot' hustě pršelo.

lrl

1Ý.

S funkcí reprezentačního trenéra i se
Foto: orchív rodiny Sedlóřovy

sými

nejúspěšnějšímisvěřenci se v olomouci loučil Ing. Josef Milóček.
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'jiŽ před

tímto závodem se ze zdravotních důvodů vzdal své funkce státního trenéra reprezentace Ing. Josef Miláček a jeho post převzal

jízdu před Šimákem, Krejčiříkem a KřiŽanem.
Pořadí druhé jízdy bylo Šimat,Janiš, Volín,
Sedlář a Kališ. V rozhodující třetíjízdě nejlépe

bývalý reprezentant Františkem Dykast. Další

odstartoval Šimát<, sledován těsně Sedlářem a

změnou byl přestupJosefa Kališe ztřídy Pohár

.janišem. Během 13 kol nikdo z trojice neudělal
chybu a V tomto pořadí projeli i cílem.

do třídy C. Tovární podpoře se mohli těšit Jiří
Sedlář a JaroslavJaniš (KaliKart) a Milan Šimat
(Austria Karting). Navíc Šimarzískal povolení

V nedělním mezinárodním závodě se

k výrobě, opravám a úpravám komponentů
pro motokáry s cílem pomoci našemu motoká-

rovému sportu ke špičkovétechnice.

V mistrovském závodě vyhrál Jiří Sedlář první
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'jiřímu

příliš nedařilo a ve finále dojel šestý za Křižanem, který byl nejlepším z našich jezdců v kategorii Formule C. Kategorie Intercontinental
C vyšla z domácích jezdců nejlépe Kališovi na
třetím místě, pátý dojel Štěrba a šestý Dostál.

hustém dešti panovaly na olomoucké trati těŽké podmínky. Foto: Ing. Viktor Kudlóček
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Rallye Geský Krumlov

Pavlíkem hájil čest továrny svým druhým mís-

tem Pavel Sibera. V minimálních odstupech
za ním jeli seřazeni Polášek, Blahna, Janeba a
Hejtmánek' Až do cíle se snažilJirka nacházet
dalšía dalšímožnosti, jak jet s novou techni-

První domácí start s áčkouým favoritem si od-

byliJiří Sedlář

Josefem Častulíkemve dnech
6. -7. května v ČeskémKrumlově. Po Valašské
zimě to byla teprve druhá mistrovská soutěŽ a
'l07 posádek se uŽ těšilo na pořádné svezení
s

kou rychlejl' šlo to obtížněa nakonec z toho
bylo 8. místo. o 37 vteřin za ním, na devátém

místě, dokončila soutěž jeho bývalá Lancie

v krásné, jihočesképřírodě.

s Lubomírem Březíkem za volantem. Pořadí na

rým z JZD Starojicko podle Jirkových pokynů
postupně vylepšoval nastavení Vozu. Zatím
se museli smířit s nevhodným stálým převodem, když jiný doposud neměli k dispozici' Přesto se jejich časy pozvolna zlepšovaly'
Zatímco na první rychlostní zkoušce měli až

dalších místech zůstalo beze změny, jen Fuchs
přeskočil Hejtmánka a dojel tak šestý. Cílovou
rampou projelo jedenašedesát unavených, ale
št'astných posádek.

31' čas, ve dvojce už dojeli osmí a během 15
testů z celkorných 22 se prokousali na desáté
místo v celkovém pořadí. To uŽ po havárii nepokračoval Ladislav Křeček. Za vedoucím Leo

Domdcí premiéru ve favoritu

si

Jirka s Josefem odbyti na Rallye Český Krumlov. Foto: Luboš Šalót
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Skoky v Krumlově zvlódal favorit bez obtíží.Foto: archív rodiny Sedlóřovy

:É-

Posódka JZD Starojicko htedata pořód cestu ke ztepšení. Foto: Luboš šatót
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Jirka si na přední nóhon zvykal rychte. Foto: archív Josefa Častutíka

t-

osmé místo přituzemské premiéře. Příště to snad bude tepší'Foto: archívJosefa Častutíka
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Rallye Sumaua
Klatovská soutěž se jela ve
dnech 19. a 20. května. V dílné )ZD ve Starém Jičíněse
pilně pracovalo a většinu Jirkorných nápadů se povedlo
zrealizovat. V autě byl tentokrát jiŽ ten správný stálý převod a Samosvorný diferenciál z VW Golf. Při krátkém
testu ještě před odjezdem
do Klatov se zdálo, Že by to
už konečně mohlo jít lépe.
Ale Josef krotilJirkův optimiSmus: ,To by tak chtělo den

dva naplno testovat,
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auto rozházet a vyhodnotit,
co držía co se sype."

Klatovštípořadatelé si připravili pěkné šotolinovéerzety. Foto.Jiří Fryje

škodováckých not. Nejrychlejšími byli Sibera
a Křeček, oba ve shodném čase sedm minut
a jedenatřicet vteřin. Třetí Pavlík zaostal o tři
vteřiny. Jirka začal opatrně, ale zdálo se, že se
vylepšenívozu podařila. Zajet na úvod osmý
čas nebylo tak špatné,zvlášť když věděl, že
má ještě rezerw. Na dalšícherzetách zajeli
postupně šestý čtvrtý a třetí čas. ,Vidíš,Pepo,
ono to půjde," radoval se Jirka. ,Jasně, jen to
nezakřikni. To uŽ jsme si říkali kolikrát," krotil
jeho optimismus rozváŽný spolujezdec. Ale i on
už měl z jízdy v novém voze mnohem lepšípocit. Na Čínovskémokruhu jim ujel pouze Leoš
s audinou. Celkově si polepšili na čtvrtémísto
a nálada v autě byla hned o poznání veselejší.
Po poslední pátečnízkoušce jim uŽ patřilo třetí
místo. Ale PavelJaneba byl sakramentsky blízko - pouhé čtyři vteřiny za nimi. Ale kvůli tomu
určitě neusínali špatně. Následujícího dne je
čekalo dalšíchdevět rychlostních zkoušek'
KdyŽ v pátek večer zradila Křečka technika,
leŽela tíha týmové jedničky na mladém Pavlu
Siberovi. Až do 12. rychlostní zkoušky držel
druhé místo za Pavlíkem, ale ve třinácté zkoušce havaroval a se soutěŽí se musel rozloučit.

,)á vím," odpověděl zamyšleně Jirka.,,Na to uŽ
ale nemáme dost času. Musíme balit. Po Šu-

mavě Se uvidí," ukončil úvahy a v duchu dal
partákovi za pravdu. Samozřejmě, tak daleko
ale zatím nebyli. Ještě, Že parta kolem Jardy
Bečky a vlastně celý nouý tým funguje perfektně. Přesto musí jít dalšíu.ývoj postupně, krok
za krokem. I tak jsou št'astní,Že se mohou Zase
těšit jak na práciv dílně, tak i na dobrou partu
při závodech. To se pak úplně jinak jede.
Do Klatov se sjelo 10B posádek, aby změřily síly
na 18 rychlostních zkouškách s celkovou délkou 191 kilometr. Favoritem číslojedna byl rodák z nedaleké Kdyně, Leo Pavlík se stým Audi
Coupé Quattro. Kromě nějvyslaloJZD Slušovice
úřadujícíhomistra Václava Blahnu s Ladou Samara 2108' Stejné vozy sedlali i dalšíagroteamovíkolegové, Valoušek a Malý. Z Boleslavi dorazili Sibera, Křeček a Berger s favority, zatímco
Janeba, Urban a Raichl jeli na škodách 130 L.
Zkrátka konkurence tady byla obrovská. Nejen
v absolutním pořadí, ale i ve třídě A/1 300.
Byl pátek odpoledne, posádky prolétly prvním
měřeným úsekem a všechno šlo zase podle
235
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přes opotrnější začótek

se

Jiří s Josefem drželi v první pětici. Foto: Bořivoj Chaloupka

Uvolněnou stříbrnou pozici zaujal Jirka a už ji
nepustil. 7a vítéznýmPavlíkem sice zaostal o
čtyři minuý a dvaadvacet vteřin, ale mohl se
radovat z vítězstvíve třídě. Na bronzovém stupínku skončil Pavel Janeba se škodou 130 L.

Konečně siJirka s celou partou mohlvychutnat
radost z krásného ýsledku. NejdůleŽitějšípro
ně bylo ale zjištění,že se jejich favorit pomalu
vyrovnává továrním vozům. A to mělJirka ještě
v hlavě plno dalšíchnápadů, co půjde vylepšit.

Ještě do konce pátečníetapy byli třetí a no pohodě v ýmu to bylo znót' Foto: Bořivoj Chaloupko

Fovorit s číslem5 nokonec nestačil jen na Pavlíkovu čtyřkolku. Foto: Bořivoj Chaloupka
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No nóměstí v Klatovech
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Jirka s Josefem radovali z prvního místa ve třídě a druhého obsolutně. Foto: Milan Król
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