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TISKOVÁ INFORMACE č. 36 
Ohlasy jezdců po prvním přeskupení v servisní zóně 
 
Po prvních sobotních rychlostních zkouškách (Biskupice, Semetín, Troják)  jsme při 
přeskupení v servisní zóně v Otrokovicích vyzpovídali řadu jezdců z předních pozic. 
Na trati sledujeme těsné boje o nejvyšší příčky. V tropickém poledni jsme zjistili, jak 
vše vnímají jezdci. 
 
Alexej Lukjaňuk (RUS, Ford Fiesta R5, startovní číslo 4): 
„Zatím se držím Kopeckého. Semetín se nám velmi povedl, ale na Trojáku jsem 
udělal chybu, kde jsem ztratil dvě vteřiny. Odpoledne budeme pokračovat ve stejném 
tempu.“ 
 
Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 2): 
„Od Alexeje jsem na Semetíně čekal rychlou jízdu a on ji potvrdil. Všiml jsem si, že 
spousta jezdců má problém s nedotáčivostí a my se s tím také pereme.“ 
 
Václav Pech (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 7): 
„Udělal jsem dvě velké chyby, a když jsem se to pokoušel napravit, tak jsem 
přirozeně riskoval a chyboval. Byl jsem na sebe naštvaný, naštěstí jsme dojeli a auto 
je celé.“ 
 
Kajetan Kajetanowicz (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 1): 
„Kopecký s Lukjaňukem jsou velmi rychlí. Našim cílem není je dohnat, my si chceme 
držet Mahalhãese za zády. Je to hodně uskákaná rally, auto se hodně třese.“ 
 
Tomáš Kostka (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 16): 
„Máme nějaký problém s pneumatikami. Asi jsme chytli špatnou sadu, chová se to 
úplně jinak než včera. Troják jsem musel jenom projet, snad to bude s novou sadou 
lepší.“ 
 
Jan Černý (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 18): 
„Máme problém, že nejsme schopni jet celou erzetu ve stejném nasazení. Jsou 
místa, kde jedeme tak, jak se máme, ale pak přijde pár začátek, kde nějak polevím. 
Musím to zlepšit a posuneme se tam, kde chceme být.“ 
 
Martin Koči (SVK, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14): 
„RZ jsou náročné, snažíme se jít v tempu. Máme rezervy, auto se moc hýbalo, asi 
dáme tvrdé pneumatiky. Těším se, že budeme ještě zrychlovat. 
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Bruno Magalhães (PRT, Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): 
„Jsme tu poprvé, zatím je to dobré. Soupeři mají výhodu, protože to znají.“ 
 
Pavel Valoušek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 11): 
„Měli jsme jeden dramatický moment, navíc hodně honím auto po cestě. Určitě 
máme na to zrychlit.“ 
 
Roman Kresta (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 9): 
„Jedeme si svoje tempo, škoda té neoprávněné penalizace. To ale budeme ještě 
řešit.“ 
 
Roman Odložilík (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 27): 
„Výkon odpovídá mému věku. Jsem rád, že jsme tady a že je auto v pořádku. Asi 
poslední moje barumka, takže si to užívám.“ 
 
Bryan Bouffier (FRA, Ford Fiesta R5, startovní číslo 5): 
„Na první dnešní RZ jsem trošku ťukl auto. Rally je záludná, neustále se mění kvalita 
cesty.“ 
 
Lukasz Habaj (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 21): 
„Je to velmi náročná rally, občas uděláme nějakou chybičku.“ 
 
Josh Moffett (IRL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 12): 
„Je to docela sranda, nikdy jsem nejel na tak rozmanitém povrchu. Na to, že jsme 
zde poprvé, si vedeme dobře a jsme s časem spokojeni.“ 
 
Dávid Botka (HUN, Škoda Fabia R5, startovní číslo 23): 
„Jede se nám dobře. Troják byl tedy trochu záludný, ale jde to.“ 
 
Murat Bostanci (TUR, Ford Fiesta R5, startovní číslo 25): 
„Zatím to není dobré, udělali jsme několik chyb hned ze začátku. Musíme nabrat 
sebevědomí.“ 
 
Jaromír Tarabus (CZE, Škoda Fabia S2000, startovní číslo 26): 
„Zavřely se nám průduchy, takže jsme neměli čerstvý vzduch. Musíme to nějak 
vychytat. Jinak jízdy v pohodě, jedeme tak, jak by to mělo vypadat.“ 
 
Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 20): 
„Máme problém na tlumiči, ale v servisu to odstraníme a auto bude v plné kondici.“ 
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Romain Dumas (FRA, Porsche 997 GT3, startovní číslo 30): 
„Není to jednoduché, auto hodně trpí. Měli jsme defekt.“ 
 
Chris Ingram (GBR, Opel Adam R2, startovní číslo 35): 
„Po včerejší ztrátě jdeme pomalu nahoru, našim cílem je dostat se na pódium 
v juniorech.“ 
 
Filip Mareš (CZE, Peugeot 208 R2, startovní číslo 38): 
„Jede se nám krásně, užíváme si konfrontaci s evropskou špičkou.“ 
 
 
 
V Otrokovicích 26. srpna 2017   Jakub KUDLÁČ, Karolína LEČBYCHOVÁ 
                                                                          satelitní tiskové středisko 
                                                                            Barum Czech Rally Zlín 
 


