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TISKOVÁ INFORMACE č. 7 
Kostka byl nejrychlejší v úvodu Mikulášské rally 
 
Třicet minut před polednem odstartovala Mikuláš Zaremba Rally ve Slušovicích, která 
uzavírá letošní sezonu automobilových soutěží na české scéně.  V exhibičním 
závodě plní roli největšího favorita zlínský jezdec Tomáš Kostka navigovaný 
Ladislavem Kučerou na voze Ford Fiesta RS WRC v barvách slovenského týmu Rufa 
Sport,  na druhém místě jede s odstupem 17,6 vteřiny Roman Odložilík (Ford Fiesta 
R5), třetí je se ztrátou 24,6 vteřiny Jan Černý (Škoda Fabia S2000). Překvapením je 
čtvrtá příčka v absolutním pořadí pro Martina Kočiho ze Slovenska, který na 
produkčním voze Mitsubishi Lancer EVO IX zajel na slušovickém okruhu dokonce 
druhý nejrychlejší čas. Z předních jezdců odstoupili hned na začátku kvůli technickým 
závadám Slovák Tomáš Kukučka (Ford Fiesta R5) a Pavel Ševčík (Mitsubishi Lancer 
EVO IX).  
 
 
V kontrole přeskupení v Nových Dvorech jsme zachytili následující ohlasy jezdců 
z čela startovního pole: 
 
Tomáš Kostka (Ford Fiesta RS WRC, startovní číslo 1): „Kolem trati je parádní 
divácká atmosféra. Pořadatelé opět připravili náročnou trať, na které je hodně bahna 
a hodně to klouže. Pro fanoušky je to  krásné zakončení soutěžní sezony."  
 
Roman Odložilík (Ford Fiesta R5, startovní číslo 3): „Trať je víceméně stále stejná, 
neuvěřitelně to klouže. My jedeme stará kola, tak to klouže ještě o to víc. Je to ovšem 
krásná zábava na konec roku.“ 
 
Tibor Cserhalmi (Škoda Fabia WRC, startovní číslo 5): „Pocity z trati jsou dobré, 
trochu to bylo „šmýklavé“, diváci jsou úžasní, disciplinovaní. Měli jsme jen problém 
s interkomem, který nefungoval, takže teď jej opravíme a pokračujeme dále.“ 
 
Jan Černý (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 6): „My jsme spokojení, klouže to 
hodně, máme dobré pneu, nejedeme nějak agresivně jak bych si představoval, ale 
užíváme si to a učíme se v nových podmínkách s tímto autem. Jsem strašně rád, že 
zde můžeme startovat. Je to krásný závod, krásný erzety, diváci, takže super.“ 
 
Antonín Tlusťák (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 7): „Na úvodní erzetě jsme 
jeli pro diváky, na druhé už to bylo fajn, Lejla se snaží celou dobu číst, tak se 
snažíme o souhru tak, aby nám to fungovalo. Bereme to jako zábavu.“ 
 
Vlado Bánoci (spolujezdec Igora Drotára, Škoda Fabia WRC, startovní číslo 9): 
„Poslední závod v sezoně, tak si to užíváme, bavíme se. Nesledujeme ani výsledky.“ 
 
Silvestr Mikuláštík (Škoda Octavia WRC, startovní číslo 10): „Šetříme spojku, 
protože zítra máme ještě jeden závod a neradi bychom ji zničili. Lízli jsme si trochu 
balíček, ale jinak v pohodě.“ 
 



 
 
 
 
Ondřej Bisaha (Škoda Fabia WRC, startovní číslo 11): „Jedeme hodně opatrně, 
zatím ještě hledám ty správné brzdné body, abych neublížil autu, ale super.“ 
 
Martin Březík (Ford Fiesta R5, startovní číslo 12): „Na výsledek se moc nedívám, 
auto je naprosto úžasné, funguje na sto procent, kdežto já tak maximálně na padesát. 
Včera jsem se svezl na testu jen kolem dvaceti kilometrů. Stále se učím, občas místo 
zatáhnutí ručky zařadím dvojku, ale to je jen o zvyku. Jinak opravdu super svezení.“ 
 
Tomáš Růžička (Škoda Fabia S2000, startovní číslo 15): „Trošku to klouže, 
Raková je strašně rychlá, auto je stále v omezovači. Je to fajn, je to pěkné, je to 
rychlé, baví nás to.“ 
 
 
Neoficiální pořadí po 2. rychlostní zkoušce: 
1. T. Kostka, Kučera (Ford Fiesta RS WRC)     8:07,3 min 
2. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5)     + 17,6 s 
3. Černý, Černohorský (Škoda Fabia S2000)    + 24,3 s 
4. Koči, L. Kostka (SVK(CZE, Mitsubishi Lancer EVO IX)  + 24,6 s 
5. Březík, Omelka (Ford Fiesta R5)     + 26,5 s 
6. Tlusťák, Abbasová (Škoda Fabia S2000)    + 31,3 s 
7. Drotár, Bánoci (SVK, Škoda Fabia WRC)    + 32,3 s 
8. Růžička, Vymyslický (Škoda Fabia S2000)    + 33,8 s 
9. Pešl, Pešek (Mitsubishi Lancer EVO IX)    + 34,2 s 
10. Mikuláštík, Lasevič (Škoda Octavia WRC)    + 34,4 s 
 
17. Pospíšilík, Krajča (Peugeot 208 R2), 1. místo 2WD  + 55,0 s 
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