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Jednoznačným cílem je vítězství, prohlásil Kopecký
Jan Kopecký vyhrál šestkrát Barum Czech Rally Zlín a je největším favoritem letošního 48. ročníku
mezinárodní soutěže. Šestatřicetiletý tovární jezdec týmu Škoda Motorsport pojede na Zlínsku
opět s vozem Škoda Fabia R5, jeho největším konkurentem bude Španěl Daniel Sordo (Hyundai
i20 R5).
Kopecký má na tuzemských tratích úžasnou bilanci. Vládce českých rally nenašel doma
přemožitele již více než čtyři roky a na svém kontě má dvaadvacet vítězných startů v řadě. Svou
dominanci potvrzuje i letos, když si s předstihem zajistil český mistrovský titul na Rally Bohemia a
nyní má na kontě šest titulů tuzemského šampiona. Přesto se na Barum rally připravoval
svědomitě a myslí na nejvyšší příčku. „Chystáme se na každou rally stejně. Nerozlišujeme,
jestli závodíme doma nebo venku. Věřím, že jsme velmi dobře připraveni i letos.
Jednoznačným cílem je vítězství,“ prohlásil Jan Kopecký.
V páteční kvalifikační zkoušce zajel druhý nejrychlejší čas, když nestačil na Ruse Nikolaje Grjazina
(Škoda Fabia R5) jedoucího s lotyšskou licencí. „Vzhledem k předpovědi počasí jsme
vyzkoušeli pneumatiky. Má hodně pršet, takže to tady bude o víkendu na vodě velká výzva.
Doufám, že vždycky zvolíme správné pneumatiky,“ věřil český šampion.
Fanoušci se těší především na souboj Kopeckého s Danielem Sordem ze Španělska. Jezdec
Hyundai Motorsport je další výzvou pro rodáka z Opočna. „Daniho znám velmi dobře. Je jedním
z nejlepších asfaltových specialistů na světě. Těším se na bitvu s ním,“ uvedl Jan Kopecký.
Pro Daniela Sorda bude letošní účast premiérou na tratích Barum Czech Rally Zlín. Start na 48.
ročníku slavné soutěže bude mít pro něj několik úskalí. Kromě neznalosti tratí si musí zvykat na
vůz specifikace R5, protože v seriálu mistrovství světa pilotuje automobil WRC. „Je to úplně
odlišná jízda, oba motory mají jiné výkony, vozy mají jiná nastavení. Ale je zajímavé zkusit
si něco nového,“ podotkl pětatřicetiletý španělský závodník, který má na kontě 44 pódiových
umístění v závodech mistrovství světa.
Vítěz Německé rally z roku 2013 lituje ve Zlíně nepřízně počasí. Podle předpovědi má o víkendu
na Zlínsku pršet, což zástupci týmu Hyundai Motorsport nevyhovuje. „Radši bych si užil jízdu na
suchu. Bude to složité, navíc tady budu mít obrovskou konkurenci v podobě Honzy
Kopeckého. Ale přijel jsem do Zlína něco dokázat, i když mě všichni upozorňovali, jak je to
tady těžké a abych sem ani nejezdil,“ usmíval se Daniel Sordo.
Barvy stáje ACCR Czech Rally Team bude hájit Jan Černý, který pojede s vozem Ford Fiesta R5.
Předtím závodil se Škodou Fabia R5. „Auta jsou hodně rozdílná a zvykal jsem si déle, než
bych chtěl. V mistrovství Evropy jsem jel letos zatím jeden závod v Itálii, měli jsme tam dva
defekty. Proto věřím, že tady to bude lepší. Kvůli bodům do českého mistráku i do
mistrovství Evropy je pro nás priorita soutěž dokončit. Chceme být do desítky, ale je tady
obrovská konkurence,“ řekl osmadvacetiletý Jan Černý před startem rally.
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