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TISKOVÁ INFORMACE č. XX 
CERTINA si pro Barum rally vybrala své ambasadory 

CERTINA, renomovaný švýcarský výrobce hodinek, se pro letošní ročník Barum Czech Rally Zlín 

stala oficiálním partnerem časomíry této mezinárodní soutěže. V rámci propagačních aktivit také 

v minulých dnech jmenovala své ambasadory pro tento podnik, jsou jimi několikanásobní vítězové 

zlínské soutěže Roman Kresta a Petr Starý. Ti se na závodní tratě vracejí po několikaleté pauze, 

přesto se stále těší mimořádné oblibě u fanoušků rallysportu. 

Roman Kresta se spolujezdcem Petrem Starým se na barumce ukázali naposledy v roce 2014, až 

do letošního miniprogramu obsahujícího mladoboleslavskou Rally Bohemia a domácí Barum rally 

to byla na několik let jejich poslední soutěž. Kresta se v tomto mezidobí věnoval přípravě 

závodních vozů pro své klienty a zejména budování nové týmové základny v Luhačovicích. Tu se 

v nedávné době podařilo dokončit, Romanovi se uvolnil prostor a s tím po čase přišla i chuť na 

závodění. I díky neutuchajícímu zájmu fanoušků, kteří vždy tajně doufali, zda se jméno Kresta 

někdy opět objeví ve startovní listině, je nyní tato legenda českých rally zpět. „Na závod se 

opravdu těším, to se u mě v posledních letech často nestávalo. Jsem rád, že se start na 

barumce a se špičkovým autem povedlo zajistit,“ říká před startem Barum rally její trojnásobný 

vítěz Roman Kresta. „Moc se těším na fanoušky, už na bohemce jich byla spousta a tady to 

bude opravdu velké. Barumka je pro mě srdcová záležitost, člověk tu vyrůstal, zná to tu, 

tady je to gró našich fanoušků. Doufám, že si všichni přijdou na své. Barumka bude 

náročná od začátku do konce, člověk nemůže vypnout ani na vteřinu. Letos je třeba na 

Pindule část, kterou jsem v životě nejel, startoval jsem tu mnohokrát, ale toto bude nové i 

pro mě. Pindula vždycky rozhodovala, Troják je na tom podobně, celkově s letošní skladbou 

trati to nebude jednoduché. Bude to velký záběr na techniku i celý tým, ale myslím, že to 

bude pěkná rally až do konce.“ 

 

Právě až kultovní popularita Romana Kresty nejen u místních fanoušků byla jedním z faktorů, proč 

si značka CERTINA vybrala tohoto valašského jezdce a jeho navigátora Petra Starého za 

ambasadory při letošní Barum rally. Toto spojení totiž na obou stranách dokonale vystihuje 

trvanlivé společné hodnoty, jako jsou tradice, solidnost a zavedené jméno, to vše zabalené do 

atraktivního sportovního hávu.  
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Značka Certina je na trhu hodinek známá a tradiční, její historie sahá až do roku 1888 a patří do 

koncernu Swatch Group, jednoho z největších výrobců hodinek na světě. Během let se Certina 

vyprofilovala zejména jako výrobce hodinek se zaměřením na sportovní styl i využití. Právě proto 

své marketingové aktivity spojuje s různými sportovními disciplínami, motosport nevyjímaje. 

 

V rámci letošní spolupráce s Barum Czech Rally Zlín bude CERTINA hodně vidět. Na oficiálním 

webu soutěže www.czechrally.com je například spuštěn odpočet do startu soutěže, velké hodiny 

CERTINA budou během rally umístěny také na startovní a cílové rampě v centru Zlína. Samotné 

hodinky CERTINA také budou odměnou pro tři nejlepší posádky v cíli letošního ročníku Barum 

Czech Rally Zlín, další hodinky pak obdrží posádka, která se v divácké aréně se svým vozem 

postará o nejdelší skok. Zkrátka nepřijdou ani diváci, kteří se při závěrečném ceremoniálu v neděli 

27. srpna 2017 mohou v centru Zlína těšit na hostesky a soutěže o věcné ceny.  
 

 
 
Ve Zlíně 23. srpna 2017                                       Jakub HOFBAUER           
                                                                                Tiskové středisko 
                                                                             Barum Czech Rally Zlín 


