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TISKOVÁ INFORMACE č. 33 
Barum Czech Rally Zlín se opět pojede v tropickém počasí  
 
Stejně jako před rokem i letos čeká automobilové jezdce a fanoušky v průběhu Barum 
Czech Rally Zlín tropické počasí s teplotami přesahujícími 30 °C. Tradiční závod patří k 
nejvýznamnějším automobilovým soutěžím v Evropě a na území České republiky. 
Šestačtyřicátý ročník je osmým podnikem seriálu FIA Mistrovství Evropy jezdců v rally 
(ERC) a současně se jede jako pátý díl Autoklub Mistrovství České republiky v rally 2016 
(MČR). 
 
Ve stínu bude více než 30 °C, v kokpitu závodního vozu čeká závodní posádky až 
dvojnásobně vyšší teplota. Extrémním podmínkám budou muset o víkendu čelit účastníci 
jedné z nejlépe obsazených soutěží evropského šampionátu a vrcholu české soutěžácké 
sezony. „Bude jasno, takže v sobotu čeká všechny pořádné vedro, stejně tak 
v neděli. Na části území České republiky sice budou o víkendu srážky, ale Zlínského 
kraje se rozhodně týkat nebudou,“ informovala meteoroložka Dagmar Honsová. 
 
Už od pátečního dopoledne je ve Zlíně jasno a velmi teplo, o víkendu bude teploměr 
ukazovat až 33 °C ve stínu. „Doporučuji fanouškům rally, aby se při sledování závodu 
schovávali pod slunečníky a použili opalovací krémy. Při tak vysokých teplotách by 
se bez namazání při pobytu na přímém slunci do půl hodiny spálili,“ upozornila 
Dagmar Honsová.  
 
Barum Czech Rally Zlín startuje v pátek 26. srpna v 16 hodin na náměstí Míru před 
zlínskou radnicí. Na soutěžní posádky čeká náročný závod v celkové délce 740 kilometrů 
proložený 15 rychlostními zkouškami na osmi úsecích v délce 230 „ostrých“ kilometrů.  
Šestačtyřicátý ročník otevře páteční atraktivní divácká Super rychlostní zkouška v nočních 
ulicích krajského města a bývalé Baťově továrně. Třídenní rally končí na cílové rampě na 
náměstí Míru v neděli 28. srpna v 16 minut po 16. hodině.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 26. srpna 2016                                               Petr ŘÍHA                        

                                                                  tiskové středisko 
                                                              Barum Czech Rally Zlín 
 
 


