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TISKOVÁ INFORMACE č. 45 
Ohlasy předních jezdců v průběhu 2. etapy 
 
Startovní pole Barum Czech Rally Zlín absolvovalo v neděli dopoledne úvodní 
průjezdy rychlostními zkouškami s názvy Maják, Pindula a Košíky. V kontrole 
přeskupení před administrativní budovou společnosti Continental Barum jsme 
zachytili ohlasy jezdců z popředí startovní listiny.  
 
 
Pavel Valoušek (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 11): 
„Dnes je to lepší než včera. Tempo je lepší, výkon taky.“ 
 
Martin Koči (SVK, Škoda Fabia R5, startovní číslo 14): 
„Erzety jsou dnes velmi náročné, extrémně se mění charakter tratí. Na Košíkách 
jsem byl asi moc opatrný, snažím se jinak zrychlovat.“ 
 
Kajetan Kajetanowicz (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 1): 
„Auto jede dobře a já také.“ 
 
Jan Černý (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 18): 
„Bohužel první třetina Pinduly je takový rozbitý úsek, kde jsme udělali defekt. Jelikož 
je to rychlá pasáž, tak jsme měnili kolo. Do cíle se ještě dost prášilo, takže tam jsem 
dost ztratil. Škoda, byli jsme kousek od bedny, teď jsme někde vzadu.“ 
 
Tomáš Kostka (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 16): 
„Dnes je to jiný příběh, neboť auto funguje. Škoda, že tak nefungovalo včera. Na trati 
je mnoho katovacích tyčí, které to zavírají, ale jinak pro nás čistá sekce.“  
 
Roman Kresta (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 9): 
„Na Majáku jsem spal, to byla krize. Další dvě erzety jsme se svezli. Budu bojovat o 
třetí místo, to bych nebyl já.“  
 
Marijan Griebel (DEU, Škoda Fabia R5, startovní číslo 6): 
„Zatím je to výborné. V juniorech máme obrovský náskok a teď už chceme v klidu 
dojet do cíle.“ 
 
Alexej Lukjaňuk (RUS, Ford Fiesta R5, startovní číslo 4): 
„Zatím to je dobré. Jsem stále unavený po včerejšku, takže se hlavně snažíme 
neudělat chybu a dojet do cíle celí.“ 
 
Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 2): 
„Nejsme pod tlakem i tak to bude ještě zajímavé.“ 
 
José Anténio Suárez (PRT, Peugeot 208 T16, startovní číslo 17): 
„Některé dnešní sekce jsou záludnější než včera, to jsem nečekal. Nebudeme 
zbytečně riskovat. Hlavní je dostat se do cíle. 
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Bruno Magalhães (PRT, Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): 
„Na první průjezdu jsme něco ztratili a doufám, že se nám podaří druhý průjezd lépe. 
Na první pohled dnešní erzety vypadaly jednodušeji, ale nejsou.“ 
 
Roman Odložilík (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 27): 
„Jedeme si své tempo a díky ostatním, kteří odpadávají, se posunujeme. Cesty jsou 
rozbité, budeme se snažit dojet zdárně do cíle.“ 
 
Nikolaj Gryazin (LVA, Škoda Fabia R5, startovní číslo 19): 
„Zatím se nám jede dobře a auto funguje. Raději na to netlačíme, protože trať je 
náročná.“ 
 
Bryan Bouffier (FRA, Ford Fiesta R5, startovní číslo 5): 
„Je to pořád těžká rally. Zbytečně asi nebudeme riskovat, ale chceme být rychlejší. 
Závod ještě neskočil a hodně se toho může stát.“ 
 
Łukasz Habaj (POL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 21): 
„Každá erzeta na barumce je náročná. Dnešek si užíváme daleko více než včerejšek 
a auto funguje. Možná je naděje se posunout trošku výš, ale hlavně si chceme udržet 
současnou příčku.“ 
 
Josh Moffett (IRL, Ford Fiesta R5, startovní číslo 12): 
„Dnes je to těžší. Kolem zatáček je hodně šotoliny. Na Pinduli jsme udělali hodiny 
bylo to divoké. Odpoledne zkusím trošku přidat.“ 
 
Jaromír Tarabus (CZE, Škoda Fabia S2000, startovní číslo 26): 
„První dvě RZ jsme nezajeli nejlépe, na té třetí jsme si to ale vynahradili. Jsme zatím 
spokojení, snad dojedeme bez problémů.“ 
 
Antonín Tlusťák (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 20): 
„Na třetí RZ jsme měli defekt, takže budeme muset zase zatáhnout.“  
 
Martin Vlček (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 24): 
„Máme nějaký problém na autě, ale nevíme jaký. Možná poloosa, auto bylo 
neřiditelné, ztratili jsme tím tak dvě minuty.“ 
 
Chris Ingram (GBR, Opel Adam R2, startovní číslo 35): 
„Dnešek je o mnoho lepší. Včera jsem se necítil dobře, kvůli pátečním problémům na 
městské erzetě.“ 
 
Miroslav Jakeš (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 53): 
„Pro nás rally skončila v pátek večer, já se nemám kam tlačit. Ještě abych to rozbil, 
když o nic nejedeme.“ 
 
Tomáš Kurka (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 57): 
„Dnes jsme nezačali nejlépe, ale jedeme dál. Je to pro nás zábava a zkušenosti.“ 
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Martin Březík (CZE, Mitsubishi Lancer EVO IX, startovní číslo 59): 
„Všechno nám klape, auto i my fungujeme. Soupeři nám zase pomohli, diváci jsou 
úžasní.“ 
 
Daniel Landa (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 65): 
„Závod si užíváme a jedeme skoro bez komplikací.“ 
 
 
V Otrokovicích 27. srpna 2017    Karolína LEČBYCHOVÁ, Jakub KUDLÁČ 
                                                          satelitní tiskové středisko 
                                                            Barum Czech Rally Zlín   
 


