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TISKOVÁ INFORMACE č. 43 
Jedenáctou Star Rally vyhráli Neumann se Slezákem 
 
Mimořádně náročný ročník má za sebou letošní Star Rally Historic, přidružený závod 
Barum Czech Rally Zlín určený pro historické vozy. Na deštěm zmáčených zkouškách měl 
dlouho jezdeckou převahu někdejší pilot Formule 1 Tomáš Enge, který byl i s výkonově 
slabší Škodou 130 LR ve vedení hned od první rychlostní zkoušky, postupně však otěže 
převzal Vlastimil Neumann s Fordem Escort RS Cosworth, který se lépe vypořádal se 
zmoklou a zašpiněnou tratí. 
 
Neumann naplno využil přednosti svého ex-továrního escortu na rychlostní zkoušce 
Kudlovice, která obsahovala jak dlouhé rychlé pasáže, kde byl stěžejní výkon motoru, tak 
šotolinové úseky, kde ztrácely ostatní vozy poháněné pouze na jednu nápravu. Tehdy 
Enge nejen že přišel o vedení, ale jeho ztráta se naráz prohloubila až na tři čtvrtě minuty. 
Liberecký okruhový pilot se závod ještě snažil v závěru zvrátit na svou stranu, když vyhrál 
náročné technické vložky Semetín a Rajnochovice, mezi ním a Neumannem ale v cíli 
přece jen zůstal rozdíl necelých devatenácti sekund.  
 
Celkové třetí místo v cíli nakonec bere Jan Krejča. Ten do rally vstoupil pátým časem na 
úvodní městské speciálce, v sobotu ráno se posunul o příčku výše, a když ze soutěže 
odstoupil Jozef Béreš (Mazda 323 4WD Turbo), dostal se na třetí místo, které už do konce 
soutěže nepustil. Skvělou formu pak potvrdil ex-tovární jezdec Jindřich Štolfa, jenž 
s malým Roverem Metro GTI v závěru přeskočil Petra Jurečku pilotujícího Subaru Impreza 
555.  
 
I přes náročné podmínky na trati se na rozdíl od minulých podařilo odjet rally bez rušení 
rychlostních zkoušek a v plné délce, která byla letos rekordní – celková ostrá kilometráž 
činila 97,8 km. Osm rychlostních zkoušek ale startovní pole prověřilo opravdu tvrdě, do 
cíle dorazilo pouze 27 ze 48 posádek přihlášených do měřené soutěže. Soutěž byla 
započítávaná jako podnik MČR v rally historických automobilů, jako volný mezinárodní 
podnik a obsahovala také skupinu posádek absolvující demonstrační jízdu Rally Legend. 
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XI. Star Rally Historic 2018 

1. Neumann, Slezák (CZE, Ford Escort RS Cosworth)  1:10:10,7 
2. Enge, Engová (CZE, Škoda 130 LR)    +18.8 
3. Krejča, Hejhal (CZE, Škoda 130 LR)    +1:46,8 
4. Štolfa, Hawel (CZE, Rover Metro GTi)    +2:03,4 
5. Jurečka, Jurečka (CZE, Subaru Impreza 555)   +2:30,7 
6. Michálek, Maryška (CZE, Suzuki Swift GTI)   +2:57,6 
7. Kotrmon, Krečman (CZE, Ford Escort RS Cosworth)  +3:40,5 
8. Budil, Vejvoda (CZE, BMW 2002 Ti)    +3:52,8 
9. Niemec, Kolaczek (POL, Opel Corsa GSi)   +4:00,4 
10. Hýbner, Jonášek (CZE, Peugeot 205 GTI)   +4:06,3 

 
Vyhrané RZ: 
4 – Enge, 3 – Neumann, 1 – Béreš 
 
  
Ve Zlíně 25. srpna 2018                          Jakub HOFBAUER 
                                                                       tiskové středisko 
                                                                  Barum Czech Rally Zlín 


