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Tisková informace č. 51 
Ohlasy jezdců v cíli rally 
 
V servisní zóně v prostorách Continental Barum s.r.o. jsme zastihli špičku startovního pole 
v pořadí v jakém vystartovali do nedělního dne. Zeptali jsme se na jejich bezprostřední 
dojmy po konci 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín. 
 
 
Martin Vlček (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 17): 
„Jsme rádi, že jsme se dostali do cíle. Udělali jsme sice pár chybiček, ale jeli jsme hlavou. 
Na poslední erzetě jsem dělal věci pro diváky a něco jsme tam ztratili.“ 
 
Pavel Valoušek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 7): 
„Asi nejnáročnější barumka. Byl to fakt extrém. Měli jsme dva defekty a trošku jsme ztratili, 
ale jinak to bylo v pořádku.“ 
 
Fabian Kreim (DEU, Škoda Fabia R5, startovní číslo 11): 
„Celá rally byla dobrá. Na Pindule jsme bohužel měli defekt, ale hodně jsme se naučili a to 
je důležité.“ 
 
Jan Černý (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 10): 
„Je to úžasné. Lukjaňukovi jsme nic špatného nepřáli, ale toto je pro nás životní výsledek. 
Na předposlední erzetě jsme dojeli Kreima a docela dost ztratili. Jsme neskutečně šťastní 
za třetí místo a děkuji týmu, tátovi a Mogulu za jejich podporu.“ 
 
Tomáš Kostka (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 16): 
„Nevím, jak k tomu došlo. Tlačil jsem na druhé, škoda Alexe, jel totiž velmi dobře. Byl to 
pro nás náročný den, protože jsme jeli bez předního diferenciálu, takže tam byla nějaká 
ztráta, ale i ostatní ztratili. Taková rally prostě je. Velice jsme si to užili a všem děkujeme.“ 
 
Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 2): 
„Nebyli jsme si hned jistí, jestli je to Lukjaňuk. Pak jsem strašně zvolnil a opět přemýšlel, 
jestli to byl on, ale Pavel si byl 100% jistý. Takovou Barumku jsem ještě nezažil. 
S Lukjaňukem to bylo totálně naplno.“ 
 
Miroslav Jakeš (CZE, Škoda Fabia S2000, startovní číslo 43): 
„Dojeli jsme a auto je v pořádku. Hlavně jsem se s ním sžíval, šlo by to možná rychleji, ale 
na ty nové R5 nemáme. Jinak pěkný závod.“  
 
Ondřej Bisaha (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 38): 
„Vyměnili jsme řízení, ale geometrie byla i tak špatná, že i na rovině jsem musel řídit. Ke 
konci jsme vypustili, protože nebylo o co bojovat a tak nebyla ani motivace.“ 
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Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 18): 
„Chtěli jsme dohnat Botku, to se nepovedlo. Ke konci jsme jeli na jistotu, abychom dojeli 
do cíle. Dvanácté místo je pěkné vzhledem ke konkurenci a náročnosti závodu.“ 
 
Roman Odložilík (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 12): 
„Konečně jsme po několika letech dokončili barumku, i když jsem čekal lepší umístění. 
Jsme rádi za 10. místo.“ 
 
V Otrokovicích 28. srpna 2016      Jakub KUDLÁČ 
         Satelitní tiskové středisko  
            Barum Czech Rally Zlín 
 


