
 

 

 
TISKOVÁ INFORMACE č. 55 
Vítězný Václav Pech: Úvod z naší strany nebyl vydařený 
 
Závěrečná tisková konference napsala tečku za 44. ročníkem Barum Czech Rally Zlín 2014. O své 
dojmy se podělily se zástupci médií všechny tři nejlepší posádky v absolutním pořadí. Vítězem se 
stala česká posádka Václav Pech, Petr Uhel (Mini John Cooper Works S2000), druzí skončili 
Němci Sepp Wiegand, Frank Christian (Škoda Fabia S2000) a třetí místo obsadili opět Češi Tomáš 
Kostka, Miroslav Houšť (Ford Fiesta R5). 
 
Vítězná dvojice Václav Pech, Petr Uhel vyhrála barumku podruhé po jedenácti letech a celkově 
získala na českých tratích již sedmý mistrovský titul. „V konkurenci, která tady byla, jsme si 
nedávali naděje na vítězství. Začátek z naší strany nebyl vydařený, neboť se nám utrhl ve 
Slušovicích držák motoru. Byla to banální oprava, která nešla udělat na cestě a potřebovali 
jsme se dostat do servisu. Na úkor vypadnutí největších favoritů následoval návrat zpět do 
rally v boji o nejvyšší příčky. Vytvořili jsme si minutový náskok, který jsme díky úsilí a štěstí 
udrželi do konce. Byl to fantastický víkend,“ zhodnotil sedmatřicetiletý Pech. S organizací 
závodu byl spokojený jeho navigátor Petr Uhel. „Organizačně se mi závod moc líbil. Při soutěži 
nebyly žádné prostoje a strávili jsme tady pěkný víkend,“ řekl Uhel. 
 
Spokojenost s druhým místem dal najevo německý pilot Sepp Wiegand, který porazil třetího 
Tomáše Kostku po absolvování 237 ostrých kilometrů rychlostních zkoušek o pouhých 0,2 vteřiny. 
„Před rally jsme neočekávali, že bychom získali tak výborné umístění. Barumka je obtížný 
závod a pořád jsme na ní jenom nováčci. Jsou tady velmi náročné rychlostní zkoušky, 
hrbolatý a kluzký asfalt. S druhým místem jsme spokojeni. Vyhráli jsme s náskokem pouhé 
0,2 vteřiny před Tomášem Kostkou, jelikož jsme neudělali žádné větší chyby. Hrálo pro nás, 
že během rychlostních zkoušek odpadla řada favoritů,“ uvedl třiadvacetiletý Wiegand, jezdec 
Škoda Auto Deutschland.  Zlínská Barumka patří mezi náročné závody, což přiznal i spolujezdec 
Frank Christian. „Byla to obtížná rally a chtěl bych poděkovat všem z našeho týmu, co pro 
nás udělali, i všem organizátorům. Také děkuji Tomáši Kostkovi, jenž se zachoval 
sportovně a přišel nám pogratulovat, čehož si vážíme,“ ocenil Christian sportovní gesto svého 
soupeře. 
 
Ačkoli Tomáš Kostka skončil s nepatrným mankem na třetím místě, vyzařovala ze zlínského 
jezdce slovenského týmu Rufa Šport radost z konečného umístění. „Pro nás je letošní barumka 
úspěšná nad očekávání. Známe zdejší cesty a díky tomu i výpadku favoritů se nám podařilo 
zajet výborný výsledek. Měli jsme technické problémy jako všichni, ale naštěstí nebyly 
velké. Z našeho pohledu panuje s umístěním velká spokojenost,“ pověděl třicetiletý zlínský 
jezdec Kostka. Barumka je motoristickým svátkem jak pro diváky, tak i pro závodníky. Potěšený byl 
i zkušený navigátor Miroslav Houšť. „Barumka je pro mě srdeční záležitost a poprvé jsem tady 
startoval v roce 1987. Jsem spíše hobby spolujezdec. Děkuji Tomášovi za příležitost svézt 
se ve voze kategorie R5, což nás ve sportovní kariéře posouvá dál,“ okomentoval Houšť. 
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