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TISKOVÁ INFORMACE č. 25 
Barumkou zazní hlas 24 hodin Le Mans nebo Indy 500 

 
Jednou z novinek Barum Czech Rally Zlín 2017 bude změna v komentátorském týmu, ve 
kterém se poprvé představí Martin Straka. Jeho projev znají televizní diváci z řady 
šampionátů, hlavně ze dvou slavných závodů – 24 hodin Le Mans a 500 mil Indianapolis. 
Zároveň je hlasem Masarykova okruhu v Brně, kde zní v amplionech při všech závodech 
včetně Grand Prix České republiky MotoGP.  
 
„Už se nemůžu dočkat! Jakkoli lidé, co mě znají, vědí, že mé srdce je hlavně 
okruhové, barumka je ovšem legenda, největší soutěž široko, daleko,“ říká Straka. 
„Sám jsem ji mnohokrát a rád absolvoval, jako fotograf a píšící novinář. Vždy to byla 
velká radost a obrovské vzrušení. Nezapomenu na premiéru městské speciálky a 
teď jsem šťastný, že ji budu s kolegy komentovat.“  
 
Za angažmá ostravského komentátora a fotografa stojí Josef Vrátil, mimo jiné dlouholetý 
sportovní komisař rally i okruhových bitev a spolupracovník ředitele Barum Czech Rally 
Zlín Miloslava Regnera. „Někdy na pomezí zimy a jara se mě zeptal, jestli bych neměl 
o barumku zájem. Já se jen rozesmál, s tím, že jak se může ptát. Následovala rychlá 
dohoda s vedením zlínské motoristické slavnosti.“  
 
Diváci se tak mohou těšit také na Strakovo propojování dvou velkých světů, soutěží a 
okruhů. „Je skvělé, že přijede premiérově třeba Romain Dumas! Je to dvojnásobný 
vítěz Le Mans, ovládl Pikes Peak, bojuje na Dakaru a o víkendu bude řídit Porsche 
GT3. To je sám o sobě velký příběh, na který se vážou další. Walter Röhrl, Tomáš 
Enge, Stephane Sarrazin a mnoho dalších. Komentování barumky dávám do jedné 
řady se čtyřiadvacetihodinovkou v Le Mans, Indy 500 a MotoGP v Brně,“ dodává 
závěrem Martin Straka. 
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