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Jsme stoprocentně nachystaní, prohlásil největší favorit Kopecký

Pilot Jan Kopecký je největším favoritem 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín, který se
jede jako osmý díl seriálu FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a pátý podnik Autoklub
Mistrovství České republiky v rally 2016 (MČR). Jezdec továrního týmu Škoda Motorsport
má před startem o motivaci postaráno. Pokud dorazí v neděli do cíle jako vítěz, připíše si
páté prvenství v této soutěži a premiérově převezme do trvalého užívání putovní pohár.
Navíc si může o víkendu zajistit čtvrtý český titul.
Kopecký s vozem Škoda Fabia R5 drží na tuzemských tratích úctyhodnou sérii devíti
výher v řadě. Pět prvenství vybojoval v minulém roce a ani v dosavadním průběhu
letošního MČR nenašel přemožitele. Pokud si udrží formu na tratích ve Zlíně a jeho okolí,
opět se zapíše do historie. Aktuálně má na kontě čtyři triumfy v Barum rally, které
vybojoval vždy v lichých letech (2009, 2011, 2013 a 2015). „Chceme vyhrát každý závod
a tomu odpovídá i naše příprava, kterou jsme absolvovali v Německu. Nepodcenili
jsme jediný detail a jsme stoprocentně nachystaní, abychom jeli ve Zlíně co
nejrychleji,“ prohlásil ještě před startem Jan Kopecký, se čtyřmi výhrami rekordman
Barum Rally.
Rodák z Opočna věří, že letos prolomí nepříznivou statistiku a prokletí sudých ročníků.
Když přidá ještě jeden triumf, putovní pohár Barum Czech Rally Zlín definitivně změní
svého majitele. „Samozřejmě nás láká být první, komu se to povede. Rádi bychom si
pohár v neděli natrvalo odvezli,“ uvedl čtyřiatřicetiletý závodník.
Kromě úřadujícího evropského šampiona a letošního lídra ERC Kajetana Kajetanowicze
z Polska a Rusa Alexeje Lukjaňuka (oba Ford Fiesta R5) patří k největším Kopeckého
konkurentům Bryan Bouffier startující s vozem Citroën DS3 R5. Francouz pojede
v barvách zlínské stáje Gemini Clinic Rally Team. „Jsem velmi rád, že jsem zase tady.
Těším se na spoustu fanoušků a pěkné tratě. A samozřejmě věřím v co nejlepší
výsledek,“ usmíval se vítěz slavné Rally Monte Carlo z roku 2011. „Láká mě hned první
městská rychlostní zkouška, která má úžasnou atmosféru. Už od příjezdu cítíme
velkou podporu rallyových příznivců. Radost mi dělá i počasí,“ připomněl Bouffier
aktuálně panující sucho a vedro, které podle předpovědi bude provázet závodníky i
fanoušky celý víkend.
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