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TISKOVÁ INFORMACE č. 49 
Ohlasy jezdců v cíli první etapy 
 
Jako každoročně se barumka ukazuje jako nesmírně náročná soutěž. Hned několik 
posádek na předních pozicích mělo problémy a muselo odstoupit nebo ztratilo spoustu 
času a propadlo se výsledkovou listinou. Na závěr sobotní 1. etapy byl ještě připraven 
servis v prostorách Continental Barum, kde jsme vyzpovídali nejlepší posádky. 
 
Jan Kopecký (CZE, Škoda Fabia R5 Evo, startovní číslo 4): 
„Jsme rádi, že vedeme. Je škoda, že souboj s Lukjaňukem už nepokračuje, bylo to 
nádherné, nás to tak více bavilo a jsme si jistí, že i fanoušky.“ 
 
Nikolaj Grjazin (LVA, Škoda Fabia R5, startovní číslo 10): 
„Teď se hlavně snažím si to užít. Dnes to ale bylo zajímavé, na některých RZ jsem moc 
netlačil. Ale bylo to dobré, jsem si jistý, že jsme se zlepšili. Jak už řízením, tak nastavením 
auta.“ 
 
Filip Mareš (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 5): 
„Myslím, že celkově můžeme být spokojení s výkonem z dneška, není to vůbec špatné. Na 
druhou stranu v souboji o titul v juniorské Evropě jsme druzí, takže zítra musíme vydolovat 
nějaké vteřinky a ještě zabrat.“ 
 
Tomáš Kostka (CZE, Škoda Fabia R5 Evo, startovní číslo 17): 
„Dneska to pro nás byl den na rozjetí. Jsme v cíli, takže pohoda. Uvidíme, jak to půjde 
zítra, nepotřebuji za každou cenu vyhrát, takže si pojedu hlavně své tempo.“ 
 
Václav Pech (CZE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 9): 
„Z dneška mám perfektní pocity. Opravdu se nám daří, máme z jízdy radost. Myslím, že 
auto využíváme dost dobře a až na pár malých chybiček žádná komplikace, takže jsme 
nadšení. Už hodně přemýšlím nad tím, co se bude dít zítra.“ 
 
Miroslav Jakeš (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 20): 
„No, nic moc. Ráno nám vypadla poloosa, ztratili jsme na dvou RZ trochu času, a to už se 
obtížně dotahuje. Dost nepříjemně se závodí. Chuť a motivace tam už není, tak uvidíme.“ 
 
Łukasz Habaj (POL, Škoda Fabia R5, startovní číslo 2): 
„Po dnešku jsem dost unavený. Měli jsme nějaké problémy, poměrně velké na Semetíně. 
Předtím jsem ještě udělal chybičku na Březové, kde jsem ztratil asi deset vteřin. Pak už 
bylo obtížné se soustředit a najít si správný rytmus. Nebyl to pro nás moc dobrý den. Ale 
auto jede furt rovně, tak doufám, že zítra z našeho pohledu začneme od nuly.“ 
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Marijan Griebel (DEU, Škoda Fabia R5, startovní číslo 8): 
„Dnešek byl dlouhý a náročný den. Jde to vidět i na jiných řidičích, kolik měli problémů a 
že jsou unavení. My jsme dnes naštěstí žádné problémy neměli, ale taky jsme se snažili 
jet opravdu opatrně. 
 
Chris Ingram (GBR, Škoda Fabia R5, startovní číslo 3): 
„Poslední RZ byla opravdu dobrá. Jeli jsme už ve tmě, adrenalinu bylo hodně. Bylo to 
hodně nevypočitatelné, bláto opravdu všude. Zvítězit v jedné zkoušce opravdu pomohlo 
na mé sebejistotě. Jsem velmi spokojený, neriskoval jsem a mohl jsem jet ještě rychleji.“ 
 
Martin Březík (CZE, Škoda Fabia R5 Evo, startovní číslo 25): 
„Máme z toho dost dobré pocity, jsme celkově jedenáctí, což je výtečné. Chtěli jsme spíše 
první desítku, tu poslední jsem už jel na jistotu a Jaromír Tarabus hodně zabral, takže nás 
přeskočil. Podali dobrý výkon, při konkurenci jaká tady je, jsme maximálně spokojení.“ 
 
Tomáš Pospíšilík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 23): 
„Dnešek byl těžký. Těžký, dlouhý, ale jsme tady. Co se týče výsledku, tak není špatný. Na 
poslední RZ jsme ztratili kvůli světlům. Nesvítila tak, jak bychom si přáli, takže jsme 
obtížně viděli před sebe na trať. Ale celkově to hodnotím kladně. Moc se ale těšíme na 
neděli, bude to ještě velmi dlouhý závod.“ 
 
Mattias Adielsson (SWE, Ford Fiesta R5, startovní číslo 11): 
„Jsem trochu unavený, abych se přiznal. Musel jsem dost přitlačit ve druhém průjezdu 
na Semetíně, protože jsem měl špatný čas v tom prvním. Každopádně se těším na zítřek, 
mám v plánu si to opravdu užít.“ 
 
Jaromír Tarabus (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 19): 
„Teď jsme si spravili chuť pěkným časem. Vyhoupli jsme na pěkné místo, takže jsme se 
závěrem spokojeni. Jinak by to samozřejmě mohlo být lepší, ale když uvážím, že jsme 
ještě v úterý leželi s autem na střeše, je to skvělé.“ 
 
Roman Odložilík (CZE, Škoda Fabia R5, startovní číslo 22): 
„Dnešek byl pro všechny určitě těžký. Jak je tady zvykem, tak jsou rozbité cesty, plno bláta. 
My jsme s tím ale spokojení. Sice jsme chtěli být trochu více vepředu, ale hned ráno jsme 
nabrali velkou ztrátu.“ 
 
Albert von Thurn und Taxis (DEU, Škoda Fabia R5 Evo, startovní číslo 24): 
„Byl to těžký den. Jsem docela šťastný až na poslední dvě RZ. Ztratili jsme trochu 
sebedůvěry. Navíc nám na poslední vložce správně nefungovala světla, poblikávala. Ale 
na zítřek se opravdu hodně těším.“ 
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Martin Vlček (CZE, Hyundai i20 R5, startovní číslo 21): 
„Je to peklo jako každoročně. Barumka neskutečně těžká soutěž. Všude podél trati jsou 
odstavená a nabouraná vozidla, to je zkrátka barumka. Ale dám si něco dobrého na jídlo a 
hned to bude lepší, těším se na zítřek.“ 
 
Andrea Nucita (ESP, Fiat 124 Abarth RGT, startovní číslo 31): 
„Poslední rychlostní zkouška byla nesmírně obtížná a především zrádná. Celkově jsem 
však spokojen, protože jsme získali body do hodnocení.“ 
 
Efrén Llarena (ESP, Peugeot 208 R2, startovní číslo 36): 
„Dnes to pro nás bylo dost povedené. Hodně jsme se snažili útočit. Uvidíme zítra, bude to 
dost dlouhý den. Hlavně RZ Kašava a Pindula budou velmi obtížné, ale moc se na ně 
těšíme.“ 
 
Sindre Furuseth (NOR, Peugeot 208 R2, startovní číslo 37): 
„Tyto poslední dvě zkoušky byly velmi blátivé. Snažil jsem se jet obezřetně.“ 
 
Ken Torn (EST, Ford Fiesta R2T, startovní číslo 35): 
„RZ jsme si hodně užili. Ale první jízda ve tmě je vždycky velmi nevypočitatelná a zrádná, 
naštěstí jsme v pořádku a hodně jsme si to užili i tak.“ 
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