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TISKOVÁ INFORMACE č. 29 
Závod bude těžký, odhaduje ředitel soutěže 
 
Už popětatřicáté se pojede Barum Czech Rally Zlín jako součást seriálu FIA Mistrovství Evropy 
jezdců v rally (ERC). Letošní 48. ročník slavné soutěže bude současně šestým dílem Autoklub 
Mistrovství České republiky v rally 2018 (MČR). Barum Czech Rally Zlín patří k nejvýznamnějším 
automobilovým soutěžím v Evropě a na území České republiky a pořadatelé věří, že připravili další 
podařený závod.  
 
Kvůli prasečímu moru museli organizátoři letos vyškrtnout z itineráře legendární rychlostní zkoušku 
Pindula. Přesto věří, že fanoušci i samotní jezdci si soutěž užijí. „Pindula byla naším klenotem, 
ale nedá se nic dělat. Letos jsme ji nemohli zařadit. I tak si myslím, že vzhledem ke 
kvalitnímu startovnímu poli bude závod zajímavý. Budeme dělat všechno, aby byl závod 
kvalitní a všichni se pobavili, jak diváci, tak jezdci,“ řekl Miloslav Regner, ředitel Barum Czech 
Rally Zlín. „Každý rok se snažíme udělat něco, abychom trať barumky osvěžili, a není to 
jednoduché. Naštěstí máme velké pochopení obcí a měst, které nás nechávají závodit na 
jejich území. Za to jim moc děkujeme,“ doplnil šéf soutěže. 
 
V posledních letech se největší motoristický svátek ve Zlínském kraji konal v tropických vedrech a 
na suchých tratích. Letos to podle prognóz vypadá opačně. Na Zlínsku má o víkendu pršet, takže 
fanoušci se mohou těšit na dramatické bitvy na mokru. „Vzhledem k očekávaným klimatickým 
podmínkám bude letošní závod velmi těžký,“ předpokládal Miloslav Regner před startem 
soutěže. 
 
Jedním z klíčových partnerů Barum Czech Rally Zlín je již tradičně Zlínský kraj, jenž v Baťově 
mrakodrapu poskytl zázemí ředitelství soutěže. „Jednadvacítka je dominantou Zlína, takže jsem 
rád, že pokračujeme v tradici a Barum rally takto podporujeme. Soutěž se stala legendou, 
která do našeho kraje láká spoustu českých i zahraničních fanoušků. Přeji závodníkům, aby 
se jim dařilo a nikdo se nezranil,“ poznamenal Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje. 
 
Ani ve 48. pokračování nechybí slavnému podniku podpora firmy Continental Barum, která je od 
úvodního ročníku generálním partnerem. „Jsme hrdí na to, že se z barumky stala mezinárodně 
uznávaná motoristická soutěž a největší česká rally. Těším se na dobu, až bude tento závod 
slavit sedmdesáté výročí, jako letos slaví naše značka Barum. Jezdcům přeji správnou 
volbu obutí, divákům krásné sportovní zážitky a pořadatelům šťastný průběh závodu,“ uvedl 
Ing. Libor Láznička, jednatel Continental Barum s.r.o. 
 
Letošní 48. ročník Barum Czech Rally Zlín má na programu 15 rychlostních zkoušek. Závodníci 
ujedou během víkendu celkem 741,7 kilometru, z toho na erzetách absolvují 212,7 kilometru. Rally 
otevře tradičně v pátek večer divácká Super rychlostní zkouška v ulicích krajského města a 
v areálu bývalé továrny firmy Baťa.  
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